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Verantwoording 

Nergens ter wereld treft men een volk aan dat zo Rooms is als het Friese volk. Deze 
uitspraak stamt van de grootste der Friese juristen, Ulrik Huber, die leefde van 1636 
tot 1694. Dadelijk moet gezegd worden dat onder het woord Rooms iets anders ver-
staan moet worden dan men er heden ten dage onder verstaat. Niet op de Roomse gods-
dienst, maar op de Roomse wetten was Friesland georiënteerd en daarom kon Huber 
schrijven: 'dat het Roomsche recht hier suiverder en platter onderhouden wort, als in 
eenig deel, landt of staet van de Christene wereld. Staende bij ons vast desen regel, wat 
niet blijkt verandert te zijn by het Friesche recht, blijft soo, als het by de Roomsche wet-
ten is vastgestelt» 

Huber was niet de enige die de aanhankelijkheid van de Friezen aan het recht van 
Rome constateerde. Alle schrijvers uit de 17e en 18e eeuw, ook de niet-Friese, hebben 
zich in dezelfde zin uitgelaten. Om bij één ander voorbeeld te blijven: de Hollandse 
jurist Groenewegen van der Made schrijft in het voorwoord van zijn boek over de af-
geschafte en in onbruik geraakte Romeinse wetten, dat 'toch van allen de Friezen zich 
het meest strikt houden aan het Romeinse recht.' 2  De bewijzen van deze algemeen aan-
vaarde opvatting zijn her en der te vinden in de werken der verschillende schrijvers, 
maar liggen uiteindelijk opgetast in de archieven van het Hof van Friesland, die zich 
bevinden in het Friese Rijksarchief. Deze archieven immers bevatten onschatbare ge-
gevens over de Friese rechtspraktijk van de 17e en 18e eeuw in de zorgvuldig bewaar-
de sententieboeken, die veel meer informatie bevatten dan de kale beslissingen van het 
Hof en in de procesdossiers die vanaf het jaar 1700 volledig zijn overgeleverd.' Ook 
het linnen zakje waarin de documenten werden opgeborgen is steeds mee bewaard. 
Zou vanuit deze schatkamer de door de schrijvers vermelde `allerstrengste' naleving 
van het Romeinse recht in Friesland zichtbaar kunnen worden gemaakt? Dat was de 
vraag die de rijksarchivaris van Friesland mr D.P. de Vries ons heeft gesteld en die wij 
in dit boek hebben getracht te beantwoorden. 

In de vraag en in de opdracht die wij vervolgens meekregen liggen enige beperkin-
gen besloten waaraan wij ons gaarne hebben gehouden. Zo is het ons uitsluitend te doen 

1 Huber, Heedensdaegse Rechtsgeleertheyt, 1,2,47. 
2 Groenewegen van der Made, De legibus abrogatis, proemium, nr. 4: Prae caeteris tamen omnium strictissime 
juri Romano inhaerent Frisii. 
3 De processtukken van voor 1700 zijn op een enkele na verloren gegaan. Ons resten helaas slechts de sententies 
in de sententieboeken waaruit soms de argumenten van partijen nog te reconstrueren zijn. Vermelding verdient dat 
processtukken van na 1700 alle stukken van een zaak bevat, d.w.z. de uitspraken van de nedergerechten, de enquê-
tes, remonstranties, interlocutoire vonnissen enz., alles in één dossier. 
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geweest om de juridische kern in de argumenten van de advocaten en de door het Hof 
van Friesland gegeven oplossingen. Dat betekent dat wij ons niet hebben beziggehouden 
met de persoonlijke lotgevallen van de partijen, hun advocaten en hun rechters. 4  De 
lezer vindt dus weinig of niets over wie met wie getrouwd was, wie familie was van 
wie, of het huis waarin gedaagde woonde nog bestaat, waar eiser geboren en gedoopt 
is, enz. enz. Hoezeer wij het belang van dergelijke bijzonderheden ook onderkennen, 
wij hebben ons tot de juridische kwesties beperkt en laten de berichtgeving van de wat 
wij nu maar noemen metajuridische aspecten graag over aan onderzoekers die daarin 
meer bekwaam zijn. Toch zijn wij niet zover gegaan dat wij naar de gewoonte van de 
17e-eeuwse schrijvers de echte namen hebben vervangen door Titius, Maevius en Sem-
pronius. De combinatie van de meestal oer-Friese namen en de Romeinse teksten geeft 
op beeldende wijze het karakter aan van wat het Rooms-Friese recht is gaan heten. 

In de tweede plaats hebben wij onze aandacht vooral gericht op het civiele recht, om-
dat dat nu eenmaal het meest door het Romeinse recht is beïnvloed. Uit de grote mas-
sa van dat civiele recht hebben wij die leerstukken gekozen die de hedendaagse jurist 
nog steeds in de rechtspraktijk zal aantreffen. Kortom, leerstukken die de grondsla-
gen van het geldende recht vormen. Daarom is in ieder hoofdstuk steeds de lijn naar 
het huidige recht doorgetrokken. Elk hoofdstuk is daardoor een eenheid op zichzel-
ve en laat zich afzonderlijk lezen. Dikwijls vormt een Friese rechtszaak de aanleiding 
tot een thematische beschouwing, soms beslaat één proces een heel hoofdstuk. Naar 
een uitputtende behandeling van de aan de orde komende leerstukken is niet gestreefd. 
Zij zou het boek tot onaanvaardbare proporties hebben doen uitdijen. Het patroon 
van behandeling diende zich als het ware vanzelf aan: de processtukken waarin voort-
durend naar bekend veronderstelde Romeinsrechtelijke teksten wordt verwezen, noop-
ten steeds tot een uiteenzetting van het Romeinse, dat wil zeggen het Justiniaanse recht. 
Pas daarna kon het Rooms-Friese recht met zijn eigen varianten ten volle worden be-
grepen en uitgelegd. Bij die uitlegging werd het Rooms-Hollandse recht waar moge-
lijk betrokken, vooral daar waar het van het Rooms-Friese afweek. Met de bespreking 
van de talloze auteurs uit de traditie van het ins commune buiten de Hollandse en Frie-
se zijn wij spaarzaam geweest om niet de grenzen van de ons toegemeten ruimte te over-
schrijden. 

Getracht is de in hoofdstukken verdeelde onderwerpen zoveel mogelijk over het pri-
vaatrecht te spreiden. Bij de onvermijdelijke, immer ietwat willekeurige keuze die daar-
door moest worden gemaakt, hebben wij ons door twee overwegingen laten leiden: 
enerzijds door de wetenschap dat Friesland in een bepaald leerstuk zijn eigen 'Room-
se' weg ging, anderzijds door de leemten die Reinhard Zimmermann constateerde in 
de mede door hem geredigeerde bundel over het Rooms-Hollandse recht.' Hij schrijft 
daarin immers dat het jammer is dat onder andere de cessie en de actio iniuriarum niet 
in de bundel worden behandeld en deze constatering was voor ons een aansporing om 
deze onderwerpen tegen het (Friese) licht te houden. Het zal de lezer op grond van 

4 Schijnbare uitzondering hierop zijn enkele persoonlijke gegevens van de familie Huber. Schijnbaar, omdat zij 
onderdeel vormen van het beledigingsproces dat Ulrik Huber aanspande tegen zijn collega Jacobus Perizonius. Zie 
hoofdstuk XII. 
5 Feenstra-Zimmermann, Das riimisch-hohndische Recht, p. 6 en p. 50. 



het hiervoor betoogde niet verwonderen dat de meeste hoofdstukken gaan over leer-
stukken uit het goederen- en verbintenissenrecht. 

Onze speurtocht kende, zoals elke speurtocht, hindernissen en voorspoed. Eén hin-
dernis was de betrekkelijke geslotenheid der archieven, die namelijk slechts toegan-
kelijk zijn gemaakt door middel van de namen der partijen en niet door de rechtskwestie 
waarover zij procedeerden. Daardoor moest de ingang tot de dossiers steeds gevon-
den worden met behulp van de verwijzingen van de rechtsgeleerde schrijvers, met name 
van U. Huber en van de gedrukte decisiebundels van Beucker, Nauta, Z. Huber en Van 
de Sande. Toch hebben wij ook lukraak dossiers opgevraagd en bekeken. De oogst van 
deze steekproeven was zo groot, dat tenminste drie afzonderlijke hoofdstukken (hoofd-
stuk II, VII en VIII) en vele aanvullingen door het hele boek heen, aan deze eclecti-
sche 'methode' te danken zijn. Een tweede hindernis vormde de betrekkelijke onbe-
trouwbaarheid van de gedrukte verwijzingen en de variatie in de spelling der namen 
in de dossiers. Met name de arrestenbundels van Beucker en Nauta zijn niet altijd een 
betrouwbare gids. 

Voorspoed hebben wij ondervonden door de genereuze hulp van instanties en per-
sonen. Voorop dient vermeld te worden het Rijksarchief in Friesland en zijn rijksar-
chivaris mr D.P. de Vries. Bijgestaan door mr A.G. Bosch nam hij het initiatief tot het 
schrijven van dit boek. Door hem en door zijn medewerkers zijn wij steeds even doel-
treffend als ruimhartig wegwijs gemaakt en geholpen; niets werd ons in de weg gelegd. 
Ook de medewerkers van de Bibliotheek van de Rijksuniversiteit Groningen (afde-
ling Oude en Kostbare Werken) en van de Provinciale Bibliotheek Leeuwarden heb-
ben ons steeds met raad en daad bijgestaan. Wij zijn hun allen veel dank verschuldigd 
en willen dat graag in dit voorwoord publiekelijk tot uitdrukking brengen. Dank geldt 
ook de leden van de Groningse vakgroep Rechtsgeschiedenis, die ons hebben gehol-
pen bij het ontcijferen van de dikwijls moeilijk leesbare manuscripten. Bertus Hem-
penius en Dieneke Hempenius-van Dijk, die zich in de archieven thuis voelen als vis-
sen in het water, Foskea van der Ven en Rinse Brink waren altijd bereid de processtukken 
mede door te lezen en zonodig naar Leeuwarden te reizen om het gelezene te contro-
leren. In dit opzicht was het een echt vakgroepsproject, zeker als men daarbij nog Lia 
Scheffer betrekt, die een gedeelte van het manuscript heeft uitgetypt. 

Het oordeel over het resultaat van onze inspanningen is nu aan de lezer. Moge hij na 
lezing tot dezelfde slotsom komen als die waartoe wij zijn geraakt: in de 17e en 18e 
eeuw is in Friesland recht gesproken op een uitzonderlijk hoog niveau. Deze recht-
spraak berustte op een eigen variant van het ius commune, waarop Friesland trots was 
en nog steeds trots mag zijn, het Rooms-Friese recht. 

J.H.A. Lokin 
C.J.H. Jansen 
F. Brandsma 
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HOOFDSTUK 

Het Hof van Friesland 
Een korte institutionele geschiedenis 

De instelling en ontwikkeling van het Hof van Friesland 

De vijftiende eeuw staat niet bekend als de gelukkigste periode in de rijke Friese ge-
schiedenis. Het was een tijdvak van burgeroorlog en twist over de politieke macht. 
Een centraal gezag, dat aan de conflicten een einde kon maken, ontbrak. De hoofden 
van de aanzienlijkste Friese families en de geestelijkheid bestuurden platteland en 
stad. De keizer van het Heilige Roomse Rijk liet zich in die dagen niet in zijn bui-
tengewesten zien. De lokale potentaten hadden daarom vrij spel. Zij bestreden elkaar 
vanuit hun versterkte huizen, de stinzen, te vuur en te zwaard. Globaal genomen lie-
ten zich — naar wel werd gezegd — twee partijen onderscheiden. Aan de ene kant 
stonden de Schieringers, genaamd naar de schiere of grijze pijen van de kloosterorde 
van de Cisterciënzers, aan de andere kant de Vetkopers die vermoedelijk hun naam 
ontleenden aan een kloosterorde die handelde in boter en kaas. Geen van beide par-
tijen slaagde erin een definitieve overwinning te behalen. De krijgskansen wisselden. 

Tijdens de jaren tachtig van de vijftiende eeuw was de strijd weer opgelaaid in de 
Friese gebieden. Rovers, huurlingen en door lokale edelen bewapende groepen 
trokken plunderend van grietenij tot grietenij. De Schieringers hadden in 1492 een 
smadelijke nederlaag geleden tegen de Vetkopers die zich gesteund wisten door de 
stad Groningen. De vernederde Schieringers op hun beurt klopten aan bij de Duit-
se keizer Frederik III, later bij Maximiliaan. Toen zij niet te hulp schoten, wendden 
de Schieringer leiders zich tot de geslepen hertog Albrecht van Saksen. Achter de 
rug om van Maximiliaan opende hij de aanval op de Groningers en Vetkopers. Dit 
was een streep door de rekening van Maximiliaan. Deze was het geweld meer dan 
beu en hij had inmiddels een serieuze poging ondernomen om de strijdende partij-
en de wapens te laten neerleggen. Zijn geweldloze inspanningen waren evenwel ge-
doemd te mislukken. Albrecht won namelijk veldslag na veldslag en veroverde gro-
te delen van Friesland op de Vetkoperse allianties. De Schieringers erkenden hertog 
Albrecht daarop als erfelijk heer over Friesland, onder het voorbehoud van goed-
keuring door Maximiliaan. Deze aarzelde, maar hij stond diep in het krijt bij zijn 
trouwe dienaar Albrecht die met eigen kapitaal voor hem het opstandige Vlaande-
ren had bedwongen. Maximiliaan had dus eigenlijk geen andere keuze dan aan de 
wens van de hertog te voldoen. Op 20 juli 1498 benoemde hij Albrecht tot erfelijk 
heerser over het grootste gedeelte van het huidige Friesland. De Saksen trachtten 
vervolgens het karwei af te maken. Tegen het einde van dat jaar hadden zij bijna de 
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gehele huidige provincie Friesland bedwongen, op een klein strookje grond na, de 
Stellingwerven. 1  

In 1499 kwam hertog Albrecht zelf naar Friesland. Hij stelde een raad in die was 
belast met het bestuur en de rechtspraak over deze uithoek van zijn bezittingen, de 
zogeheten Hoge Raad van de hertog van Saksen in Friesland. De leden van dit colle-
ge waren deels geestelijken, deels edelen; de voorzitter was een Saksisch vertegen-
woordiger van de hertog. De raad was ingericht naar het model van het Saksische 
Oberhofgericht. Op grond van de Saksische Gerichtsordnungen van 1488 en 1493 
sprak het Oberhofgericht recht naar Saksisch recht als het primaire recht en naar het 
Romeinse recht als het subsidiaire recht. Naar de mening van Gerbenzon is dit Sak-
sische voorbeeld in Friesland nagevolgd. De rechtspraak door de Friese raad vond 
eveneens plaats aan de hand van een romano-canonistische procedure en het toepas-
selijke recht was naast het Friese gewoonterecht het Romeinse recht.' 

In 1504 ging de zoon van Albrecht, hertog Georg, over tot herziening van de in-
richting van de raad. De organisatie en de procedure van het nieuwe Hof werden 
neergelegd in de (Friese) Saksische Ordonnantie van 1504 die ook een regeling van 
de rechtspraak voor de lagere Friese gerechten en een aantal strafbepalingen bevatte.' 
Het deel van de Ordonnantie dat betrekking had op de procedure bij het hoogste 
rechtsprekende college, was een efficiënte compilatie uit de genoemde Saksische Ge-
richtsordnungen van 1488 en 1493. Het Fries-Saksische Hof heeft gedurende zestien 
jaren gefunctioneerd. 4  

De komst van de Saksen bracht geen definitieve rust. Om de zoveel tijd braken er 
onlusten uit die vaak samenhingen met de verscherpte belastingheffing of de straf-
maatregelen tegen rebellerende lokale Friese heersers. De Saksische hertog kreeg 
langzamerhand zijn buik vol van de Friese opstandigheid. De instandhouding van 
zijn leger kostte hem veel geld. De chaos op het platteland werd er niet minder om. 
Toen in 1514 opnieuw massale gevechten uitbraken, verkocht hij een jaar later zijn 
rechten over Friesland aan de veertienjarige Karel van Habsburg, de toekomstige 
keizer Karel V, die een aardig mondje Nederlands (vermoedelijk Gents) sprak. Het 
bleef echter lang woelig in Friesland. Een luis in de pels van Karels pogingen tot pa-
cificatie was de beruchte Grutte Pier Gerlofs die al rovend rondtrok. Pas in 1524 zou 
Karel al zijn Friese gebieden onder de duim hebben gekregen. 

Het Fries-Saksische Hof verdween in 1515. Het nieuwe Habsburgse gezag stelde 
het Hof van Friesland in. Ook dit Hof had een bestuurlijke én rechtsprekende taak. 
De Friezen wisten van hun landsheer Karel V en zijn plaatsvervangster te Brussel 
Landvoogdes Margaretha gedaan te krijgen dat de Grote Raad van Mechelen niet als 

1 Zie voor deze geschiedenis A.P. van Nienes, B. de Vries, S. van der Woude, Fryslán 500 1498-1998: vijf eeuwen 
provinciaal bestuur, Leeuwarden 1998, p. 11 e.v. 
2 P. Gerbenzon, Enkele nieuwe gegevens over de receptie van het Romeinse recht in Friesland, in: Tijdschrift 
voor Rechtsgeschiedenis 1959, p. 145 - 147, p. 149. 
3 Voor de tekst: Archief Hof van Friesland, mv. nr. 1; G.F. baron Thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg, 
Groot Placaat en Charterboek van Vriesland II, p. 35 e.v.; A.S. de Blécourt-N. Japikse, Klein plakkaatboek van 
Nederland, Groningen-Den Haag 1919, p. 7 e.v. 
4 R. Feenstra, Keizerrecht en Romeins recht in Friesland, Kanttekeningen bij de jongste literatuur over dit on-
derwerp in verband met een onuitgegeven geschrift van S.H. van Idsinga, in: Verslagen en Mededeelingen deel XI 
(1954), p. 243. 
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de hoogste rechterlijke instantie in Friese rechtszaken zou dienen. Van de uitspraken 
van het Friese Hof stond dus geen beroep open op de Grote Raad. Dit belangrijke ius 
de non appellando vloeide voort uit het twaalfde artikel van het Verdrag van 13 no-
vember 1524. Het Hof zou vanaf dat jaar in alle rust zijn bestuurlijke en rechtspre-
kende werkzaamheden verrichten tot het begin van de opstand tegen Filips II van 
Spanje, de aanvang van de tachtigjarige oorlog die de historici gewoontegetrouw in 
1568 dateren. In Friesland heeft het tot het einde van de jaren zeventig geduurd, 
voordat de Spanjaarden daadwerkelijk waren verdreven. 

De opstand tegen het Spaanse gezag had vergaande consequenties voor de werk-
zaamheden van het Hof. De nieuwe tijd luidde het einde van het Hof als bestuurlij-
ke instantie in. De Staten van de Provincie traden definitief uit de schaduw van het 
Hof. Zij namen het initiatief in de strijd rondom de afzwering van Filips II. Op hun 
gezag werden in 1578 de leden van het Hof gearresteerd en er werd een geheel nieuw 
Hof geïnstalleerd. De Staten poogden na dit eerste succes gedaan te krijgen dat de 
luitenant-stadhouder Bernard de Merode, de plaatsvervanger van stadhouder Wil-
lem van Oranje, onmiddellijk alle politiek-bestuurlijke taken aan dit nieuwe college 
zou ontnemen. Het Hof bood evenwel een taai verzet tegen deze aanval op zijn do-
minante positie in het Friese staatsbestel. In 1587 moest het Hof echter het hoofd 
buigen voor de macht van de Staten. Bijna alle bestuurlijke taken werden overgehe-
veld naar dit orgaan. De beperking tot de rechtsprekende taak werd vastgelegd in een 
instructie uit 1588. De werkwijze van het Hof kreeg een uitvoerige regeling in de Or-
dere en Instructie daarna de presidenten en provincialen raad in 't bedienen van de 
Justitie sig sullen hebben te reguleeren van 10 mei 1597. 5  Deze instructie zou tot het 
begin van de 19e eeuw gelding hebben. Het Hof heeft zich slechts met de grootst 
mogelijke moeite neer kunnen leggen bij de nieuwe verhoudingen. De competentie-
geschillen tussen dit college en de Staten van Friesland werden pas echt uit de wereld 
geholpen door een resolutie van 20 november 1663, waarin alle zaken stonden opge-
somd die als politieke aangelegenheden werden beschouwd. Het was het Hof verbo-
den zich met deze zaken in te laten. 

Gedurende de zeventiende en achttiende eeuw bouwde het Hof van Friesland als 
rechtsprekende instantie een gedegen reputatie op. Een stille getuige van de kwaliteit 
van het werk van het Hof is de jurisprudentieverzameling die Johannes van de San-
de (1568 - 1638) in 1638 het licht deed zien: Decisiones Frisicae, sive rerum in suprema 
Frisionum Curia judicatarum libri V.6  Dit werk stamde uit de tijd dat Van de Sande 
lid was van het Hof van Friesland. Hij was voor de toetreding tot het Hof van 1598 
tot 1604 juridisch hoogleraar in Franeker geweest.' Ook uit de befaamde Heedens- 

5 Zie in het algemeen: Van Nienes, De Vries en Van der Woude, Fryslán 500, p. 39 e.v.; voor de tekst van de in-
structie: G.F. baron Thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg, Groot Placaat en Charterboek van Vriesland IV, p. 
965 e.v. 
6 In het Nederlands vertaald als: Vijff boecken der Gewijsder Saecken voor den Hove van Vries-land. Een an-
dere verzameling met vroege uitspraken van het Hof is samengesteld door Johannes Beucker, Rerum in suprema 
Frisionum Curia judicatarum fasciculus (uitgaven verzorgd door S. Cocq in 1780 resp. B. Voorda in 1782). 
7 0. Vries, B.S. Hempenius-van Dijk, P. Nieuwland en P. Baks, De Heeren vanden Raede. Biografieën en groeps-
portret van de raadsheren van het Hof van Friesland 1499-1811, 1999, nr. 130. Over zijn werkzaamheden als hoog-
leraar: M.J.A.M. Ahsmann en R. Lagrouw, Pericula Schotana. Wederwaardigheden onder Franeker juridische 
professoren ten tijde van Henricus Schotanus (1585-1605), in: G.Th. Jensma, F.R.H. Smit, F. Westra (red.), Uni-
versiteit te Franeker 1585-1811, Leeuwarden 1985, p. 310 e.v. 
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daegse Rechtsgeleertheyt 8  van Ulrik Huber (1636-1694), die van 1679 tot 1682 deel 
uitmaakte van het Friese Hof, blijkt de scherpzinnigheid van de Friese rechters. In 
1723 verscheen het eerste gedeelte van de gezaghebbende beschouwingen van Ulriks 
zoon Zacharias Huber (1669-1732) over rechtszaken die vanaf het einde van de 17e 
eeuw aan het Hof waren voorgelegd. 9  Hij was — evenals Van de Sande en zijn vader — 
raadsheer in het Hof van Friesland geworden na een carrière als hoogleraar aan de ju-
ridische faculteit te Franeker (van 1694 tot 1716). 10  

De stijl van procederen voor het Hof van Friesland was vastgelegd in een Lands-
ordonnantie van 1602 die deels terugging op de Saksische Ordonnantie uit 1504." 
Deze ordonnantie zou in 1723 herzien en uitgebreid worden. De titels 3 tot en met 
32 van boek 3 van deze Statuten, Ordonnantien, Reglementen en Costumen van 
Rechte van Frieslandt bevatten de regeling van de procedure voor het Hof van Fries-
land. 12 

De achttiende-eeuwse rust werd in 1795 wreed verstoord door de intocht van de 
Franse troepen en de machtsgreep van de patriotten tegen de prinsgezinden. De oude 
Republiek was niet meer. Het nieuwe provinciale bestuur maakte schoon schip. Ook 
de raadsheren in het Hof werden uit hun ambt gezet. Zij werden beschouwd als ty-
pische representanten van de oude maatschappij. Een spannende tijd brak aan. Sa-
menvoeging met de Hoge Justitiekamer, de hoogste rechter in Groningen, dreigde 
als gevolg van een geografische herindeling van het gehele land. Deze donkere bui 
dreef echter over, nadat de Staatsregeling van 1801 de provinciegrenzen van voor 
1795 herstelde. In 1802 kreeg het Hof wel een nieuwe naam: Wettig Constitutioneel 
Departementaal Gerechts-Hof van Friesland; in 1803 volgde de nieuwe instructie. 
De inlijving bij het Franse Keizerrijk in 1811 betekende het einde voor het eens zo 
roemruchte college: het Hof van Friesland maakte plaats voor een Rechtbank van 
Eerste Aanleg." 

De rechtsprekende competentie van het Hof van Friesland 

Het antwoord op de vraag welke Friese rechterlijke instantie vanaf 1499 in welke 
zaak bevoegd was, is niet zo eenvoudig te geven. De competentieregels kenden nog- 

8 Eerste druk in twee delen van 1686. 
9 Observationes rerum forensium ac notabilium, in suprema Frisiorum curia judicatarum; het tweede deel (met 
een enigszins andere titel dan het eerste deel) is van 1727. 
10 Over vader en zoon Huber: Vries, Hempenius-van Dijk, Nieuwland en Baks, De Heeren vanden Raede, nr. 
180 (U. Huber) en nr. 201 (Z. Huber). 
11 Statuten, Ordonnantien ende Costumen van Frieslandt, Leeuwarden 1602. 
12 De wijze van procederen bij het Hof van Friesland is voor de 18e eeuw beschreven door Elias Wigeri in zijn 
collegedictaten, waarvan een groot deel zich in de Provinciale Bibliotheek te Leeuwarden bevindt (oude opzet van 
het dictaat: Hs. 253 en 613; nieuwe opzet: Hs 483, 1037, 1341, 1344, 1344a, 5254). Zie B.S. Hempenius-van Dijk, 
Levensloop van prof. Elias Wigeri, alsmede behandeling van collegedictaten van zijn studenten, in: Inventaris van 
het archief van het Hof van Friesland, Leeuwarden 1999, bijlagen. Ook B. Hempenius, La formation des jeunes 
avocats â la Cour de Frise au temps de la République des Sept Provinces Unies, in: 0. Moorman van Kappen (ed.), 
Les Jurisdictions Supérieures, Nijmegen 1994, p. 67 e.v. 
13 Inleiding, in Inventaris van het archief van het Hof van Friesland, Leeuwarden 1999; B.S. Hempenius-van 
Dijk, De appelprocedure in civiele zaken voor het Hof van Friesland, in: Gids voor het Procesrecht van de 17e en 
18e eeuw (binnenkort te verschijnen). 
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al wat uitzonderingen. De hiërarchische structuur van de rechterlijke macht was op 
zich tamelijk helder. Er waren slechts twee instanties: een stedelijk of grietenij-ge-
recht (ook wel de nedergerechten genoemd) en het Hof. De situatie werd echter ge-
compliceerd door het bestaan van allerlei bijzondere rechterlijke colleges, zoals de 
academische rechtbank van de universiteit van Franeker, een militair gerecht, een 
jachtgerecht e.d. Voorts bestond de mogelijkheid van klein en groot revies van uit-
spraken van het Hof. Het klein revies vond door het voltallige Hof in het bijzijn van 
de stadhouder plaats. Het groot revies geschiedde door een college van drie Friese en 
drie niet-Friese juristen. Zij spraken recht in naam van de Staten. Op al deze speci-
fieke rechtsgangen zullen wij niet ingaan. 

Volgens Ulrik Huber was de rechtsmacht in Friesland 'even soo gestelt als sy nae 
Keyserlijke Rechten beschreeven wordt'. 14  Uit die keizerlijke rechten, waarmee Hu-
ber meestal het Justiniaanse recht bedoelde, vloeide kennelijk voort dat de hoedanig-
heid van de gedaagde van belang was voor de bevoegdheid in civiele zaken. Te be-
ginnen met de Saksische Ordonnantie van 1504 werd in alle toepasselijke wetgeving 
bepaald dat geen burger of huisman (boer) in eerste aanleg voor het Hof mocht wor-
den gedagvaard. Voor hen was dus het Hof in civiele zaken een hoger beroepscolle-
ge. 15  Voor alle andere personen zoals predikanten, leden van de Staten van Friesland, 
edellieden, medici, hoogleraren en hoge officieren was het Hof in civiele zaken in be-
ginsel dus een rechter van eerste aanleg (zie voor een voorbeeld de procedure tussen 
twee medici op 17 december 1744 in hoofdstuk XIII van dit boek). Daarnaast kon-
den burgers of boeren bijvoorbeeld afspreken dat zij een geschil rechtstreeks aan het 
Hof zouden voorleggen. Tot slot was er een aantal categorieën van zaken die onge-
acht de hoedanigheid van partijen in eerste aanleg aan het Hof moesten worden 
voorgelegd: processen over huwelijks- en echtscheidingsaangelegenheden, vorderin-
gen tot schadevergoeding in procedures over ontmaagding, lasterzaken (zie hoofd-
stuk XII in dit boek over de actio iniuriarum, de actie wegens kwetsing en beledi-
ging), e.d.' 6  

In strafzaken vonniste het Hof van Friesland in eerste aanleg over alle ernstige 
strafbare vergrijpen (vergelijkbaar met de misdrijven van thans), de nedergerechten 
namen kennis van alle lichte vergrijpen (zie nu de overtredingen). In dit boek behan-
delen wij geen strafzaken. 

Het toepasselijke recht 

Naar het voorbeeld van de Romeinse jurist Gaius was het voor de middeleeuwse ju- 
risten en hun navolgers gebruikelijk om onderscheid te maken tussen recht dat aan 
een bepaald volk eigen is en recht dat aan alle volkeren gemeenschappelijk is. 17  In 

14 Huber, Heedensdaegse Rechtsgeleertheyt, IV,14.2. 
15 Zie bijv. art. 1, tit. 8, boek 3 van de Landsordonnantie van 1723. Bepalend voor de relatieve competentie in 
eerste aanleg bij het nedergerecht was de woonplaats van gedaagde. Huber, Heedensdaegse Rechtsgeleertheyt, IV, 
22,1. Zie C. 3,13,2. 
16 Zie uitvoerig B.S. Hempenius-van Dijk, De appelprocedure in civiele zaken voor het Hof van Friesland. 
17 D. 1,1,9. Omnes populi, qui legibus et moribus reguntur, partim suo proprio, partim communi omnium ho-
minum iure utuntur. 
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aansluiting bij deze traditie schreef Huber dat het burgerlijk recht in Friesland be-
stond uit tweeërlei soort wetten: de Romeinse (die gemeen of keizerlijk recht werden 
genoemd) en de Friese (die de gebruikelijke naam van Ordonnantie hadden). De be-
langrijkste ordonnantie is de Landsordonnantie van 1602 geweest waarvan in 1723 
een herziening is verschenen, het Wetboek voor de gehele (Friese) natie. Naast dit ge-
schreven recht bestond er Fries gewoonterecht. Het primaire recht dat het Hof dien-
de toe te passen op een conflict, was de Friese wetgeving en het Friese ongeschreven 
recht. Met het opstellen van eigen recht was de Friese wetgever echter tamelijk be-
scheiden geweest. Het Romeinse recht gold in die gevallen, waarvoor geen Fries 
recht kon worden gevonden. De gelding van het Romeinse recht moest worden ge-
zocht in het 'vernuft' en de 'billijkheid' waarin dit recht alle andere rechten over-
trof." Zeer stellig had Van de Sande ten aanzien van Friesland reeds opgemerkt dat 

'claer met toestemminghe des Volcks ende authoriteyt der Staten de Roomsche wetten aen-
ghenomen zijn in alle dinghen waer van niet anders door Resolutien der Staten ghedefinieert 
ende besloten is:' 9  

Het ontbrak reeds in de vroege tijd niet aan voorbeelden waarin gesteld werd dat het 
Romeinse recht in Friesland, en ook door het Hof van Friesland, strikter en nauw-
keuriger werd toegepast dan elders. 2° Echo's van deze uitspraken worden aangetrof-
fen bij vader en zoon Huber. Senior schreef de beroemde woorden 

'dat het Roomsche Recht hier suiverder en platter onderhouden wort, als in eenig deel, landt 
of staet van de Christene wereld: 2 ' 

Huber junior meende dat op geen enkele plaats ter wereld vollediger en onverkorter 
(magis integram illibatamque) aan het gezag van het Romeinse recht werd vastge-
houden dan in 'ons' Friesland. Hij sprak van een religieuze verering voor het Ro-
meinse recht. 22  Volgens hem school de verklaring voor dit verschil tussen Friesland 
en de andere gebieden bijvoorbeeld in het feit dat de Friese juristen veel minder snel 
een bepaalde oude rechtsinstelling als een Romeinse subtiliteit zagen. Ook hadden 
zij eerbied voor het Romeinse recht en bezondigden zij zich minder snel aan het ver-
draaien van de betekenis van dat recht. 23  Bovendien vertrouwden de Friese juristen 
en rechters naar zijn mening meer op de wet dan op de cerebrine billijkheid, die ge-
lijk werd gesteld met rechterlijke willekeur. 24  

18 Huber, Heedensdaegse Rechtsgeleertheyt, 1,2,24, 28 en 46. Zie ook de Nadere Voor-reden van Z. Huber bij 
de Heedensdaegse Rechtsgeleertheyt. Zij spraken over het eigen recht — naar het voorbeeld van Ulpianus in D. 
1,1,6 — als iets dat afgenomen is van of bij gedaan is bij het gemene of het Romeinse recht. 
19 Van de Sande, Gewijsder Saecken, IV,4,1. 
20 Suffridus Petrus, Oratio de praestantia legum Romanarum ad Amplissimum Ordinem Statuum Frisiae, Ant-
werpen 1574, epistola dedicatoria, p. 5; Van de Sande, Gewijsder Saecken, 11,2,7. Vgl. ook Th. Herbaius, Rerum 
quotidianorum liber singularis, tweede druk, Leeuwarden 1642, p. 120. 
21 Huber, Heedensdaegse Rechtsgeleertheyt, 1,2,47. 
22 Z. Huber, Oratio de usu atque autoritate juris Romani in Frisia, Franeker 1695, p. 12; Z. Huber, Observatio-
nes rerum judicatarurn, Obs. L (p. 187); J. Voorda, Differentiae iuris Romani et Belgici, Utrecht 1745, Lib. 1, Tit. 
1,5; F.A. van der Marck, Institutiones juris civilis privati communis et reipublicae Groningo-Omlandicae proprii, 
Groningen 1761, p. 90; C.H. Trotz, Dictata ad Jus patrium, 5 2 (UBA, III* F34); H. Cannegieter, Dictata de dif-
ferentiis juris Romani et Frisici secundum ordinem pandectarum auctore Westenbergio, p. 1 (PBL, Hs 1085). 
23 Z. Huber, Oratio de usu atque autoritate, p. 16 e.v. en p. 19 e.v. 
24 Z. Huber, Oratio de usu atque autoritate, p. 21 e.v.; Hamerster, Statuten, Ordonnantien, Voorrede. Ook Van 
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Ook in de meer moderne literatuur wordt ten aanzien van de gelding van het Ro-
meinse recht in Friesland meestal opgemerkt dat zij in de middeleeuwse rechtsprak-
tijk een veel grotere rol heeft gespeeld dan in de andere gewesten van de Republiek 
en dat zij ten opzichte van de andere provincies in de Republiek het sterkst is ge-
weest. 25  

In bijna alle landen van West-Europa heeft zich het verschijnsel voorgedaan dat door 
de Friese juristen zo uitgebreid en met instemming is beschreven: de doordringing 
van het Romeins-canonieke recht in de lokale rechtspraktijk. Dit verschijnsel is de 
geschiedenis ingegaan onder de naam 'receptie van het Romeinse recht'. Weliswaar 
was dit binnendringen niet overal op gelijke wijze en in gelijke mate gebeurd en le-
verde de vermenging van inheems en Romeins-canoniek recht verschillen per streek 
of land op, toch vormt het Romeinse recht de voedingsbodem waaruit de nationale 
privaatrechtsstelsels van vandaag de dag zijn ontsproten. In Friesland zou het Ro-
meinse recht, zo luidt een veel aangehangen mening, bijna het gehele inheemse recht 
hebben weggedrukt. G. de Wal wist in 1830 zelfs te melden dat de aanhankelijkheid 
aan het Romeinse recht bij de Friezen zo groot was geweest dat het de spotzucht van 
sommige Duitsers die in Franeker dit recht onderwezen, zoals A. Wieling (1693- 
1746), hoogleraar van 1727 tot 1739 en J.G. Heineccius (1681-1741), hoogleraar van 
1723 tot 1727 had opgewekt." 

In deze en vergelijkbare meningen gaat enige overdrijving schuil. Zowel Huber se-
nior als Herman Cannegieter (1723-1804), hoogleraar te Franeker van 1751 tot 1795 
en vanaf 1802 tot zijn dood, hebben bijvoorbeeld gewezen op verschillen tussen het 
Romeinse en het Friese recht. Het in Friesland geldende recht was een samensmel-
ting van het inheemse en het Romeinse recht, het canonieke en het leenrecht. Kort 
gezegd zou men naar analogie van het Rooms-Hollands recht kunnen spreken van 
het Rooms-Friese recht. Met een Latijnse naam werd in de Republiek dit amalgaam 
van recht het jus hodiernurn genoemd dat ook als zodanig aan de universiteiten van 
de Republiek werd onderwezen in de zeventiende en achttiende eeuw. In Franeker 
stond uiteraard de Rooms-Friese variant van het jus hodiernum centraa1. 27  

De vraag rijst wanneer het proces van doordringing in de lokale rechtspraktijk in 
Friesland zijn beslag heeft gekregen. Over deze kwestie is veel geschreven. Sommige 
oude juristen voerden de gelding van het Romeinse recht terug op een formeel mo- 

Bijnkershoek waarschuwde voor het gevaar van een cerebrine rechtsgeleerdheid. Hij meende eveneens dat de 
rechters te weinig overeenkomstig het jus civile vonnis wezen en te veel naar de billijkheid. Zie C. van Bijnkers-
hoek, Opera omnia, I, ed. Leiden 1767, p. 6. Vgl. H. Kooiker, Lex scripta abrogata. De derde renaissance van het 
Romeinse recht, Nijmegen 1996, p. 62-63. 
25 S.J. Fockema Andreae, Rechters en rechtsvorming in Friesland, Bijdragen tot de Nederlandsche Rechtsge-
schiedenis, IV, Haarlem 1900, p. 86; L.J. van Apeldoorn, Het Romeinsche recht in Friesland, Mededeelingen der 
Nederlandsche Akademie van Wetenschappen, Amsterdam 1940, p. 54; A.S. de Blécourt-H.F.W.D. Fischer, Kort 
Begrip van het Oud-vaderlands Burgerlijk Recht, zesde druk, Groningen-Djakarta 1950, p. 20; Kooiker spreekt 
zelfs van een receptie van het Romeinse recht in complexu: Lex scripta abrogata, p. 30. 
26 G. de Wal, [Bespr. van:] Kritische Zeitschrift fr Rechtswissenschaft und Gesetzgebung des Auslandes, I. 
Band, in: Bijdragen tot Regtsgeleerdheid en Wetgeving 5(1830), p. 293. 
27 C.J.H. Jansen, De ontdekking van het vaderlandse recht in de achttiende eeuw, in: Documentatieblad Werk-
groep achttiende eeuw 24 (1992) 1, p. 57 e.v.; M.J.A.M. Ahsmann, Teaching the ius hodiernum: legal education of 
advocates in the northern Netherlands (1575-1800), in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 65 (1997), p. 423 e.v. 
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ment. Huber junior en D. Hamerster 28  waren van mening dat de hertogen Albrecht 
en Georg van Saksen het Hof van Friesland naar Romeins recht hebben laten recht-
spreken. 29  Huber senior voerde de invoering van het Romeinse recht terug op de af-
spraken die de Friezen met Karel V in 1524 hadden gemaakt; Hamerster zag in het 
verdrag met Karel een bevestiging van wat reeds onder de hertogen van Saksen was 
bedongen. 3° Eerstgenoemden hebben van Van Apeldoorn en Gerbenzon bijval ge-
kregen'', Huber senior kreeg steun van Telting en Den Tex. 32  

Deze eventuele formele invoeringsdata zeggen helaas betrekkelijk weinig over de 
periode waarin het Romeinse recht in Friesland in gebruik is gekomen. Naar de vast-
stelling van dit tijdstip is in het verleden ruimschoots onderzoek verricht. Telting 
vond sporen in de oude Friese rechten, waaruit volgens hem bleek dat het Romeinse 
en het canonieke recht vóór de zestiende eeuw niet onbekend waren. Hetzelfde 
kwam volgens hem naar voren uit verwijzingen in testamenten en de regeling van de 
verjaring. Van een bewuste invoering van het Romeinse recht als geheel door een 
wetgever was naar zijn mening echter in de veertiende en vijftiende eeuw geen spra-
ke. Een formele invoering kon volgens Telting niet volgen uit de term keizerrecht. 
Deze term in de middeleeuwse bronnen had soms slechts de betekenis van Romeins 
recht, zij verwees echter op veel andere plaatsen naar de 'Duitse Rijkswetten'. Van 
Apeldoorn deelde de conclusies van Telting niet. Hij nam aan dat reeds in de der-
tiende eeuw de heersende rechtsovertuiging het Romeinse recht als een bindend 
recht had aanvaard. Hij schreef dit toe aan de grote invloed van de geestelijkheid en 
de desintegratie van het inheemse recht in de veertiende en vijftiende eeuw door de 
verbrokkeling van het centrale gezag en de twisten tussen de Schieringers en de Vet-
kopers. De geestelijken oefenden grote invloed uit op recht en rechtspraktijk. Zij 
stelden vaak allerlei akten (bijvoorbeeld van koop, hypotheek en borgtocht) op en 
waren als adviseur bij procedures betrokken. Bovendien stond naar Van Apeldoorns 
mening vast dat met de verwijzing naar het keizerrecht in de middeleeuwse bronnen 
en oorkonden in de regel of uitsluitend het Romeinse recht werd bedoeld. Feenstra 
onderschreef de bevindingen van Van Apeldoorn ten aanzien van de kennis van het 
Romeinse recht bij de geestelijkheid, maar hij kon geen bewijzen vinden voor een 
werkelijke toepassing van dit recht in de rechtspraktijk van de dertiende tot het mid-
den van de vijftiende eeuw. Ook de verwijzingen naar de term keizerrecht waren vol-
gens Feenstra niet eenduidig te interpreteren: keizerrecht kon duiden op de in het 
Heilige Roomse Rijk gebruikte rechten maar evenzo op het Romeinse recht. 33  

Het is gelet op de beschouwingen van Telting, Van Apeldoorn en Feenstra niet zo 
verwonderlijk dat Gerbenzon tot de conclusie kwam dat een communis opinio aan- 

28 Over hem: Vries, Hempenius-van Dijk, Nieuwland en Baks, De Heeren vanden Raede, nr. 200. 
29 Huber, Oratio de usu atque autoritate, p. 28 e.v.; Hamerster, Statuten, Ordonnantien, Voorrede. 
30 Huber, Heedensdaegse Rechtsgeleertheyt, 1,2,47; Hamerster, Statuten, Ordonnantien, Voorrede. 
31 Van Apeldoorn, Het Romeinsche recht in Friesland, p. 385; Gerbenzon, Enkele nieuwe gegevens over de re-
ceptie van het Romeinse recht in Friesland, p. 144 e.v. 
32 I. Telting, De invoering van het Romeinsche Regt in Friesland, in: Tijdschrift voor het Nederlandsch regt I 
(1868), p. 57; C.A. den Tex, Encyclopaedia jurisprudentiae, Amsterdam 1839, 5 424. 
33 Telting, De invoering van het Romeinsche regt in Friesland, p. 20 e.v. (p. 46), p. 48 e.v.; Van Apeldoorn, Het 
Romeinsche recht in Friesland, p. 395 e.v., p. 406 e.v., p. 432 e.v.; Feenstra, Keizerrecht en Romeins recht in Fries-
land, p. 220 e.v., p. 232 e.v. 
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gaande de tijd en de mate waarin de receptie in Friesland heeft plaatsgevonden, ont-
brak?' Gerbenzon onderschreef de grote invloed van de geestelijkheid op het recht 
en hij leidde uit het beschikbare 15e -eeuwse bronnenmateriaal af dat de invloed van 
het canonieke recht in de dagelijkse praktijk groter was dan die van het Romeinse 
recht. Gelet op de Friese juridische literatuur en de 15e -eeuwse rechtspraktijk was 
volgens hem eerder sprake van een canonisering dan romanisering van het Friese 
recht. In 1499 kwam er een omslagpunt. De Saksische hertogen hebben het voor-
beeld van de Saksische Gerichtsordnungen en het Saksische Hof voor ogen gehad bij 
de inrichting van het Friese Hof. Zij wensten de wereldlijke rechtspraak op het eer-
ste plan. De wereldlijke rechters spraken recht primair naar inheems recht, subsidiair 
naar Romeins recht. Volgens Gerbenzon had deze praktijk tot gevolg dat vanaf 1499 
het Romeinse recht sterk op de voorgrond is gekomen." 

Uit de betogen van Telting, Feenstra en Gerbenzon wordt ondanks hun verschil-
len van inzicht duidelijk dat de oprichting van het provinciale Hof waarin acade-
misch gevormde rechters recht spraken, van groot belang is gebleken voor de recep-
tie van het Romeinse recht in Friesland. Deze conclusie behoeft niet te verbazen. Uit 
allerlei deelonderzoeken naar de receptie van het Romeinse recht blijkt dat de instel-
ling van eén centraal hof (van beroep) vaak een doorslaggevende factor is geweest bij 
de doordringing van het Romeinse recht in de lokale rechtspraktijk." Feenstra's con-
clusie dat de term keizerrecht in de verschillende rechtsbronnen niet eenduidig op 
het Romeinse recht betrekking heeft, wordt ondersteund door ander onderzoek." 
Het voorkomen van deze term in oorkonden en rechtsboeken zei dus weinig over de 
tijd waarin het Romeinse recht in Friesland gelding kreeg. De gestadige romanisering 
van de inheemse Friese rechtspraktijk heeft hoogstwaarschijnlijk na 1499 aan vaart 
en intensiteit gewonnen. Een formele uitspraak van een wetgever is daarvoor blijk-
baar niet nodig geweest. De Friese Staten hebben zich pas in de Voorrede bij de 
Landsordonnantie van 1723 uitgesproken over de positie van het Romeinse recht. 

'dat de Romeinsche wetten al 't zederd menichte van jaaren, en onder de voorige regeeringen 
waaren aangenomen en gebruikt, ook van tijd tot tijd zo onder het bestier van de hertogen 
van Saxen als naderhand onder Keizer Karel de V daaraan toegevoegd veele noodige, dien-
stige en prijslijke ordonnantiën en rechten. (...) Maar, gelijk het introduceeren van de Room-
sche rechten buiten twijffel wel en wijsselijk is begreepen geweest, en dezelve ook daarom 't 
zederd altijd in gebruik en observantie zijn gebleeven in al het geene, waar in dezelve niet zijn 
veranderd, of waar in aan dezelve niet is gederogeert door eenige civile wetten en costumen 
dezer provincie, ja dat zulks altijd is en noch bij ons word geconsidereerd als een vaste en we-
zentlijke maxime van onze regeeringen (...).'" 

34 P. Gerbenzon, Excerpta legum. Onderzoekingen betreffende enkele Friese rechtsboeken uit de vijftiende 
eeuw, Groningen-Djakarta 1956, p. 5. 

35 Gerbenzon, Enkele nieuwe gegevens over de receptie van het Romeinse recht in Friesland, p. 144 e.v. (p. 156- 
157); Gerbenzon, Excerpta legum, p. 378 e.v. 

36 W.J. Zwalve, Hoofdstukken uit de geschiedenis van het Europese Privaatrecht, I Inleiding en zakenrecht, 
Groningen 1993, p. I e.v.; G.C.J.J. van den Bergh, Geleerd recht. Een geschiedenis van de Europese rechtsweten-
schap in vogelvlucht, derde druk, Deventer 1994, p. 40 e.v.; zie ook 0. Moorman van Kappen, De wording van het 
Hof van Gelre en Zutphen (1543-1547), Enige beschouwingen over en naar aanleiding van de voor- en ontstaans-

geschiedenis van de Gelders-Hertogelijke kanselarij als oudste Gerechtshof te Arnhem, Arnhem 1998, p. 19 e.v. 
37 C.J.H. Jansen, Natuurrecht of Romeins recht. Een studie over leven en werk van F.A. van der Marck (1719- 

1800) in het licht van de opvattingen van zijn tijd, Leiden 1987, passim. 
38 Aldus geciteerd door Fockema Andreae, Rechters en rechtsvorming in Friesland, p. 88. 
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De procesdossiers laten zien dat de Friese advocaten een beroep op het Romeinse 
recht bleven doen tot de opheffing van het Hof in 1811. 39  

Het inheemse recht en het Romeinse recht waren niet de enige rechtsbronnen. In de 
18e eeuw kwam een nieuwe rechtsbron tot wasdom: het natuurrecht. Wat onder dit 
recht in die tijd begrepen werd, is goed af te leiden uit de definitie van de Groninger 
hoogleraar F.A. van der Marck (1719-1800): 

'Het natuurrecht is het recht dat aan alle mensen en burgers gemeenschappelijk is, het is eeu-
wig onveranderlijk en het is niet afhankelijk van de menselijke wil, maar vastgesteld door de 
goddelijke voorzienigheid overeenkomstig de orde der zaken. Het komt voort uit de essen-
tie van de mens, burger en zaak.' 4° 

Volgens de natuurrechtsaanhangers waren vele bepalingen uit het Romeinse recht 
natuurrechtelijk van aard. Het praktische verschil tussen het natuurrecht en het jus 
civile school daarin volgens C.H. Trotz (1703 - 1773), hoogleraar te Franeker van 
1741 tot 1755, dat het natuurrecht de inachtneming van de aequitas (de billijkheid) in 
het bijzonder bij overeenkomsten op het oog had en dat het de goede trouw als 
grondslag van alle contracten zag. Hieruit vloeide weer voort dat iedere benadeling 
van een bepaalde partij, hoe gering ook, ongedaan moest worden gemaakt." De in-
vloed van het natuurrecht op de rechtspraktijk wacht nog op nader onderzoek. In de 
procesdossiers en de uitspraken van het Hof van Friesland werd slechts weinig naar 
de natuurrechtelijke aard van een regel verwezen. Een voorbeeld is aan te treffen in 
een uitspraak van 26 oktober 1795 tussen Lysbeth Jans en Hendrick Wybes, waarin 
de overweging stond dat het krachtens het natuurrecht billijk is dat niemand ten kos-
te en tot nadeel van een ander verrijkt wordt. Een regel die overigens ook al in het 
Romeinse recht werd aangetroffen. 42  Een ander voorbeeld is te vinden in het juridi-
sche geschil tussen de eigenaren van het eiland Schiermonnikoog en de Staten van 
Friesland uit 1737. De eigenaren zagen de koopovereenkomst tussen Johan Stachou-
wer en de Staten als een contractus naturalis et bonae fidei et juris gentium. Afdwin-
ging van de rechten en plichten uit dit contract was dus mogelijk op grond van de na-
turalis ratio." Het werk van Pufendorf werd nog wel eens door praktijkjuristen aan-
gehaald. Soms werd verwezen naar de natuurlijke vrijheid. Een voorbeeld. Omdat 
volgens het Hof geen erfdienstbaarheid bekend was om het water dat van andermans 
dak vloeide in zijn eigen regenwaterbak te leiden, was de rechter niet bevoegd om te 
verbieden dat iemand het regenwater van zijn eigen dak zelf opving. Een eventueel 
verbod zou een `beneming van de natuurlijke vrijheid' betekenen." Ons onderzoek 
geeft echter geen aanleiding tot de conclusie dat de Friese advocaten en het Hof op 

39 Zie nog nr. 16451. Uitspraak van 27 oktober 1810 tussen Sape Jans en Simon Gerroltsma, waarin een beroep 
werd gedaan op 'de titel van de Pandekten in fraudem creditorum' (waarbij werd gedoeld op D. 22,1,38,4). 
40 F.A. van der Marck, Oratio de libertate reipublicae Groningo-Omlandicae interna, unice propriis patriae le-
gibus innixa, Groningen 1761, p. 19. 
41 C.H. Trotz, Ad collegium practicum, p. 42 (UBA, III" F 33). 
42 Zie eveneens D. 50,17,206. 
43 Uiteraard met een beroep op D. 1,1,5. F.A.J. van der Ven, Een omstreden eiland. De eigendom van het eiland 
Schiermonnikoog in geding, Groningen 1993, p. 329. 
44 Nr. 16453. Uitspraak van 27 oktober 1810 tussen Jelle Wildschut en Frans Tjallinga. 
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grote schaal het natuurrecht toepasten. Eerder het tegendeel lijkt het geval: hun af-
keer van vonnissen gegrond op alleen de billijkheid werd menigmaal openlijk bele-
den, zo zal uit ons boek naar voren komen. 

De onderlinge verhouding tussen het Friese en het Romeinse recht 

Het algemene uitgangspunt is dat de mate waarin het Romeinse recht in de lokale 
praktijk kon doordringen, afhing van de rechtskracht van het inheemse recht. De be-
langrijkste inheemse Friese rechtsbron was — naast gewoonterecht — zoals gezegd de 
Landsordonnantie van 1602 die in 1723 is herzien. 45  Wanneer dit inheemse recht geen 
oplossing bood voor een concreet juridisch probleem, was de weg nog niet onmid-
dellijk vrij voor de toepassing van het Romeinse recht als subsidiaire rechtsbron. 
Huber senior schreef voor dat indien wetten of costumen geheel ontbraken, men 
zich gewoonlijk pleegde te richten op het recht en de gewoonte van de buren (bij-
voorbeeld voor het wissel- en verzekeringsrecht op Holland, onderwerpen die ove-
rigens in het Romeinse recht ook geen regeling hadden gevonden). 46  

De verhouding tussen het inheemse en het Romeinse recht werd bepaald door een 
aantal uitlegregels. De oude op Bartolus (1314-1357) teruggaande interpretatieleer 
luidde dat een lokale regel niet actief door uitleg uitgebreid mocht worden (statuta 
sunt stricte interpretanda).47  De rechters in een centraal hof, aan een Europese uni-
versiteit in het Romeinse recht geschoolde juristen, kenden bijna zonder uitzonde-
ring het inheemse recht niet of nauwelijks. Zij waren dus geneigd het inheemse recht 
zo beperkt mogelijk uit te leggen. 

Vanaf het einde van de 17e eeuw kan in de juridische literatuur in toenemende 
mate een verwerping van de oude interpretatieleer aangetroffen worden, bijvoor-
beeld bij juristen als Johannes Voet (1647-1713), de auteur van de Commentarius 
ad Pandectas (eerste druk 1698), een boek dat veelvuldig door de 18e-eeuwse Frie-
se advocaten zou worden geciteerd, en Johannes Schrassert (1687 - 1756), gezag-
hebbend advocaat bij het Hof van Gelre en groot kenner van het inheemse Gel-
derse recht. Kooiker wees op het ontstaan van een praktijk die hij als de affini-
teitsregel aanduidde: voor aanvulling of verduidelijking uit het Romeinse recht dan 
wel het inheemse recht is bepalend of het onderwerp met betrekking tot welke de 
leemte of de twijfel bestaat, meer affiniteit met het Romeinse recht heeft of meer 
in verband staat met het inheemse recht." Aan het einde van de 18e eeuw was er 
— in het algemeen gesproken — zelfs sprake van een extensieve uitlegging van het 
inheemse recht zowel in de rechtspraktijk als in de doctrine en van een beperkte 

45 Op de Ordonnantie van 1723 verschenen commentaren van Dominicus Hamerster en Simon Binckes; zie 
ook G. Nauta, Commentaria in quator libros Statutorum Frisiae, Hs Hof 4. 
46 Huber, Heedensdaegse Rechtsgeleertheyt, 1,2,62. Dit standpunt is al aan te treffen bij Groenewegen van der 
Made, De legibus abrogatis, prooemium, nr. 16. Het werd ook in de 18e eeuw verdedigd, bijvoorbeeld door C.H. 
Trotz, Dictata in jus patrium secundum ordinem Digestonim, par. 3 (UBL, BPL 1065) en door een aantal Gelder-
se auteurs (zie Kooiker, Lex scripta abrogata, p. 26 noot 115). 
47 Zie voor varianten Kooiker, Lex scripta abrogata, p. 16-17. Ook J.H.A. Lokin, SPEIP 96a ofwel Bartolus en 
het Ommelander Landrecht, in: J.H.A. Lokin, Tekst en uitleg, Groningen 1994, p. 63 e.v. 
48 Kooiker, Lex scripta abrogata, p. 24. 



De onderlinge verhouding tussen het Friese en het Romeinse recht 	27 

uitlegging van het Romeinse recht." Is in Friesland ook een ontwikkeling te ont-
dekken van een beperkte uitleg van het inheemse recht naar een ruime? Het ant-
woord is niet met zekerheid te geven. Slechts bij één 18e-eeuwse Friese jurist tref-
fen wij daarover een duidelijke uitlating aan. J. Voorda (1698-1768), hoogleraar te 
Franeker van 1727 tot 1730, lijkt een te strikte interpretatie van het inheemse recht 
voor Friesland te verwerpen. Hij was echter ook geen voorstander van een al te 
ruime uitleg. Deze was alleen gerechtvaardigd, indien anders het resultaat van de 
wet absurd was en in strijd met de rede. 5° 

Conclusie 

Van der Ven heeft in haar proefschrift over de eigendomsconflicten ten aanzien van 
Schiermonnikoog reeds gesignaleerd dat het Romeinse recht in de praktijk van het 
burgerlijke recht in Friesland haars inziens de belangrijkste bron was. Zij vond het 
kenmerkend dat partijen zich zo ruim bedienden van Digesten- en Codexpassages en 
van geschriften van romanistische auteurs. Zij haalden zelfs Romeinsrechtelijke tek-
sten aan voor gevallen die nauwelijks in betrekking leken te staan met de in de be-
wuste passages behandelde problemen. 51  

Dat het Romeinse recht door de advocaten werd gebruikt, hebben wij reeds opge-
merkt. Volgens Huber moest een advocaat drie zaken goed kennen: de Romeinse 
'wetten', de Ordonnantien van Friesland en de 'commentaren' van een aantal schrij-
vers op die Romeinse 'wetten'. Opvallend genoeg laat hij het gewoonterecht volledig 
rusten (wij hebben overigens in de door ons te behandelen gevallen evenmin een ver-
wijzing naar Fries gewoonterecht aangetroffen). De kennis van het Romeinse recht 
moest naar zijn mening niet alleen het gedeelte omvatten dat in de Republiek in ge-
bruik was, maar ook het gedeelte dat niet meer in gebruik was: zonder het een kon 
het ander niet worden begrepen." Van een rechter verwachtte Huber overigens de-
zelfde kennis, `eerstelijk het Rooms-recht, ende tweeden de Ordonnantien van 
Frieslandt'." 

Wie de in het Rijksarchief in Friesland overgeleverde 18e-eeuwse procesdossiers bestudeert, 
bemerkt dat de advocaten in beginsel gebruikmaken van een beperkt aantal gezaghebbende 
auteurs. Illustratief zijn de aanhalingen in de procedure tussen Egbert Vos de Wael en Lam-
bartus Vitringa over de plaats van nakoming van een overeenkomst. 54  Voor de procesrechte-
lijke finesses van de zaak werd een beroep gedaan op A. Gaill, Practicae observationes. Voor 
de inhoudelijke merites van het geval werden aangehaald J. van de Sande, Decisiones Frisicae, 

49 Jansen, De ontdekking van het vaderlandse recht in de achttiende eeuw, p. 59-60; Kooiker, Lex scripta abro-
gata, p. 27-28. 
50 J. Voorda, A Treatise on statutes their effect and interpretation (...) edited and translated into English by M.L. 
Hewett and P. van Warmelo, Kaapstad 1995, p. 33 es. 
51 Van der Ven, Een omstreden eiland, p. 46 en p. 97. 
52 Huber, Heedensdaegse Rechtsgeleertheyt, IV,18,14. Hij noemde drie juristen bij naam, Van de Sande, Gaill 
en Faber. 
53 Huber, Heedensdaegse Rechtsgeleertheyt, 1V15,13. Ook hier maakte Huber de opmerking dat een rechter 
het gehele Romeinse recht, zowel het in gebruik zijnde als in onbruik geraakte, moest kennen (IV,15,14-15). 
54 Nr. 13384. Uitspraak van 20 december 1741. 
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Ant. Faber, Rationalia in primam, secundam et tertiam partem Pandectarum, U. Huber, 
Heedensdaegse Rechtsgeleertheyt en Praelectiones juris civilis, J. Voet, Commentariws ad 
Pandectas en Z. Huber, Observationes rerum judicatarum." 

De toepassing van het Romeinse recht in de Friese rechtspraktijk lijkt een vaststaand 
gegeven. Toch is met deze opmerking de kous niet af. Zo rijst bijvoorbeeld de vraag, 
of het Romeinse recht in de 18e eeuw misschien minder snel en op minder grote 
schaal werd gehanteerd dan in de eeuw die daaraan voorafging? Welke delen van het 
Romeinse recht werden geciteerd? Op welke wijze werd het aangehaald en gebruikt? 
Kan uit de procesdossiers iets worden opgemaakt over de positie van het inheemse 
recht? Het zijn vragen waarop wij in het onderhavige boek mede een antwoord pro-
beren te geven. Wij zullen bij de beantwoording van die vragen tevens de aandacht 
vestigen op oplossingen naar Rooms-Hollands recht. De stukken in de bundel over 
het Rooms-Hollandse recht onder redactie van Feenstra en Zimmermann" bieden 
voldoende aanknopingspunten voor een vergelijking tussen deze twee loten aan de 
stam van het Europese privaatrecht. 

Een bijzondere rol was weggelegd voor de rechtspraak van het Hof van Friesland 
zelf. In de 18e eeuw beschikten de Friese rechters inmiddels over een aantal verza-
melingen van uitspraken van hun Hof (men denke bijvoorbeeld aan de uitgaven van 
Van de Sande en Huber junior). Weliswaar werden deze rechterlijke uitspraken over-
eenkomstig het gebruik van die tijd niet gemotiveerd, maar het was wel duidelijk 
door de behandeling van de rechtszaken welke opvatting het Hof voorstond. Er rijst 
een aantal vragen. Werden de gepubliceerde uitspraken van het Friese Hof door de 
advocaten aangehaald? Werd ook naar niet gepubliceerde uitspraken verwezen? Zo 
ja, hadden zij dan enig gezag ter ondersteuning van een bepaald standpunt? De be-
antwoording van de laatste vraag is met name interessant in het licht van de Codex-
tekst 7,45,13 waarin bepaald werd dat niet op grond van voorbeelden maar op grond 
van de wetten recht moest worden gesproken?' Het is bekend dat Bavius Voorda 
(1729 - 1799), hoogleraar te Franeker van 1755 tot 1765 58, sterk twijfelde aan — wat wij 
tegenwoordig noemen — de precedentwerking van jurisprudentie. Volgens hem was 
het bijna onmogelijk dat een bepaalde reeks van uitspraken als richtlijn voor de be-
slissing van een vergelijkbare zaak in de toekomst kon dienen. Het gezag van juris-
prudentie steunde naar zijn mening op een reeks van onafgebroken zaken zonder dat 
er tegenstrijdige uitspraken tussen waren gekomen." Naar de mening van Voorda 
speelde altijd de vraag of het vonnis waarlijk op redenen was gegrond en niet op ver- 

55 De eisende partij hield staande dat in dit geval (terugbetaling van een geldlening) de betaling diende te ge-
schieden volgens het recht van de plaats waar de overeenkomst was gesloten (onder verwijzing naar D. 50,17,39 
en D. 22,1,37). De gedaagde partij hield staande dat de debiteur de plaats mocht kiezen waar de betaling moest 
plaatsvinden en dus kon betalen volgens het toepasselijke recht van de plaats die hij aanwees (onder verwijzing 
naar D. 5,1,43, D. 12,6,27 en D. 45,1,37). Het Hof van Friesland gaf de eisende partij gelijk. 
56 R. Feenstra-R. Zimmermann (Hrsg.), Das re)misch-hollndische Recht. Fortschritte des Zivilrechts im 17. 
und 18. Jahrhundert, Berlijn 1992. 
57 C. 7,45,13: (...) cum non exemplis, sed legibus iudicandum est. 
58 De Voorda's waren een echt Fries juristengeslacht. Gedrukt en ongedrukt werk van hen afkomstig is aanwe-
zig in de Provinciale Bibliotheek Leeuwarden. Zie W.A. Verbeek, De Voorda Collectie. Catalogus van de doorjo-
hannes Henricus Voorda aan het Hof van Friesland gelegateerde handschriften en gedrukte werken, Groningen 
1983. 
59 Voorda verwees naar D. 1,3,38. Hij verwees tevens naar D. 1,3,39: wat niet op rationele gronden is ingevoerd 
maar aanvankelijk door een vergissing, kon zijns inziens geen kracht voor het toekomende hebben. 



keerde veronderstellingen. Bijna geen enkele zaak was gelijk aan de andere. Hij 
hechtte in ieder geval geen groot gezag aan voorbeelden van gewijsde zaken: die kon-
den de denkbeelden meer verwarren dan ophelderen." 

De werkwijze van de Friese juristen deed een eigentijdse interpretatie van het Ro-
meinse recht ontstaan, het Rooms-Friese recht. Het inheemse Friese recht heeft sterk 
aan gezag en gelding ingeboet in de veertiende en vijftiende eeuw door de burger-
oorlog die in Friesland woedde. Het Romeinse recht, dat als subsidiair recht de leem-
tes opvulde en onzekerheden wegnam, kreeg zo de kans op bijna alle gebieden van 
het recht grote invloed te verwerven. De Friese juristen losten op deze manier pro-
blemen op die wij vandaag de dag soms opnieuw moeten oplossen. Het Rooms-Frie-
se recht was bovendien een variant op het recht dat gedurende lange tijd in geheel 
West-Europa gelding had. Friese juristen als Van de Sande en Huber waren dus ook 
gezaghebbend in al die landen waar het Romeinse recht doorgedrongen was in de lo-
kale rechtspraktijk. De bestudering van de Friese procesdossiers maakt daarom eens 
te meer duidelijk dat het Rooms-Friese recht licht kan werpen op de privaatrechte-
lijke samenhang die schuilgaat achter de verscheidenheid van de nationale codifica-
ties in Europa. 

60 B. Voorda, Voorreede, in: Beucker, Rerum judicatarum, p. IV e.v. 
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HOOFDSTUK II 

De verleidelijke vaandrig: 
De lotgevallen van een minderjarige 

onder de patria potestasl 

Minderjarigheid 

Minderjarig is naar huidig recht hij die de ouderdom van achttien jaren niet heeft be-
reikt. Een dergelijke persoon is, mits hij met toestemming van zijn wettelijk vertegen-
woordiger handelt, bekwaam rechtshandelingen te verrichten. Indien het gaat om een 
rechtshandeling die een minderjarige van zijn leeftijd in het maatschappelijk verkeer 
gebruikelijk is te verrichten, wordt de toestemming verondersteld te zijn verleend. 2  
Naar Romeins recht doorliep een minderjarige verschillende stadia voordat hij meer-
derjarig werd. Hij werd meerderjarig op 25 -jarige leeftijd. Een minderjarige was in 
beginsel handelingsonbekwaam. Tot het zevende levensjaar was de mens een infans. 
Hij kon geen rechtshandelingen verrichten, ook niet met medewerking van een 
voogd. De jongen respectievelijk het meisje tussen het zevende en het vijftiende re-
spectievelijk dertiende levensjaar werd pupil/us genoemd. De pupillus was slechts in 
staat met medewerking van zijn voogd geldige rechtshandelingen te verrichten. Vanaf 
het vijftiende respectievelijk het dertiende levensjaar had de minderjarige, pubes of 
adolescens genaamd, niet meer de bijstand van een voogd nodig. Hij kon zelfstandig 
handelen, maar deze rechtshandelingen waren vernietigbaar, indien de minderjarige 
nadeel (schade) had geleden. Zij waren evenwel onaantastbaar, indien zij met bijstand 
van een curator waren verricht.' Het was aan voogden en curatoren verboden om 
zonder 'decreet', met andere woorden zonder toestemming van de praetor (bepaalde) 
onroerende goederen te vervreemden of te verpanden (verhypothekeren). Dergelijke 
vervreemdingen waren van rechtswege nietig. De nietigheid kon worden ingeroepen 
zonder dat van nadeel of schade aan de zijde van de minderjarige sprake was. 4  

In Friesland waren de Romeinsrechtelijke regels met betrekking tot de minderja-
righeid bijna volledig gerecipieerd. Een minderjarige doorliep evenals in het Ro-
meinse recht verschillende stadia voordat hij meerderjarig werd. Huber onder-
scheidde de minderjarigen allereerst in 'manbaar' of 'huwbaar' en 'niet manbaar' of 
'niet huwbaar' (puberes en impuberes), vervolgens de nog niet manbare of niet huw-
bare minderjarigen in kinderen (tot zeven jaar) en meer dan kinderen (majores infan- 

1 Nr. 12840. Uitspraken van 20 december 1730 (in eerste aanleg) en 15 juli 1735 (in revisie). 
2 Art. 1:233-234 BW. 
3 Lokin, Prota, PF17. 
4 Zie de Digestentitel 27,9, C. 4,51,7 en C. 5,74,1-3. Girard, Manual élémentaire de droit Romain, cinquième édi-
tion, Paris 1911, p. 216-217. 
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tia, p upillus). 5  Een minderjarige werd meerderjarig op 25-jarige leeftijd (een grens die 
overigens nagenoeg in bijna de gehele Republiek werd aangehouden). De rechtshan-
delingen van een minderjarige waren vernietigbaar, indien deze nadeel had aange-
toond. In het Friese recht vond de regeling met betrekking tot de verboden ver-
vreemding en verpanding eveneens navolging. De woorden van Huber laten aan dui-
delijkheid weinig te wensen over: 

'De vervreemdinge sonder Decreet wesende geschiedt, is van geener weerden, en kan de min-
derjarige de handt allenthalven binnen de dertig jaren nae de koop, op het goedt leggen (...); 
gelijk ook de verpandinge of hypoteek-stellinge, sonder Decreet geschiedt, geene recht van 
hypotekaire actie noch praeferentie schijnt te kunnen verleenen, om reeden te vooren verha-
elt, dat onder verboden alienatie de verpandinge en hypoteek-gevinge mede begreepen is.' 

Als een verkoop 'zonder decreet' was geschied, kon bekrachtiging plaatsvinden in-
dien de minderjarige mondig was geworden, hij mondig was gemaakt of door stil-
zwijgen gedurende een periode van vijf jaar na het bereiken van de meerderjarige 
leeftijd. 6  Wat in Friesland werd begrepen onder een vervreemding zonder decreet, 
stond uitgelegd in de Landsordonnantie. Die bepaalde in overeenstemming met en in 
aansluiting op het Romeinse recht (zoals uitdrukkelijk werd vermeld) dat een voogd 
of een curator voor de verkoop of verhypothekering van een onroerende zaak de 
toestemming nodig had van het Hof van Friesland, een grietman 7  of de magistraat 
van de stad waaronder het goed viel.' 

Het overnemen van de leeftijdsonderscheidingen uit het Romeinse recht werd soms op de hak 
genomen. F.A. van der Marck schreef in zijn beschrijving van het Groningse recht als volgt: 
'De kooplieden in de prullen van het Romeinse recht schreeuwen misschien weer luid dat ik 
wederom te lomp spreek, omdat ik pupillen niet van minderjarigen en voogden niet van cura-
toren heb onderscheiden bij de behandeling van ons recht (...). Maar gewend aan onze in-
heemse wetten zoek ik de eenvoud van de Germanen, niet de flauwigheden van de Italianen.' 9  

Patria potestas 

De Romeinse familie was een geheel van bloedverwanten en niet verwante personen 
(zoals slaven) die onder het gezag van een familiehoofd stonden. Dit familiehoofd 
was de oudste in leven zijnde stamvader, de pater familias. Hij stond niet onder an-
dermans gezag: hij was sui juris, van eigen recht. De pater familias oefende de vader-
lijke macht, de patria potestas, uit over zijn 'familieleden' die alieni iuris, van ander- 

5 Huber, Heedensdaegse Rechtsgeleertheyt, 1,4,17-20 en IV,40,1. De manbare of huwbare minderjarigen onder-
scheidde hij opnieuw in 'simpel' en 'vol', de meer als kinderen in 'naast aan kinderen' en 'naast aan manbaar of 
huwbaar'. 
6 Huber, Heedensdaegse Rechtsgeleertheyt, 11,54,1,20 en 23. Vgl. De Groot, Inleidinge, 11,48,4: `Onmondighen 
die haer goed niet en moghen vervremden, moghen oock het zelve niet onderzetten.' 
7 Een lokale rechter. 
8 Hamerster, Statuten, Ordonnantien, 1,13,9. 
9 F.A. van der Marck, Institutiones juris civilis privati communis et Reipublicae Groningo-Omlandicae proprii, 
Groningen 1761, par. 150 (in kleine letters). Hij verwees ter ondersteuning van deze opvatting naar De Groot, In-
leidinge, 1,7,3. 
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mans recht, waren. Allen die onder de patria potestas stonden, hadden geen eigen 
vermogen. Zij konden slechts met toestemming van de vader rechtshandelingen ver-
richten. Ook voor het aangaan van een huwelijk hadden zij de toestemming van de 
vader nodig» Voor alle duidelijkheid merken wij op dat de minderjarigheid losstond 
van de onderworpenheid aan andermans gezag. Een minderjarige kon pater familias 
zijn, degene die alieni juris was, kon meerderjarig zijn. 

In de meeste gewesten van de Republiek was de Romeinsrechtelijke figuur van de 
patria potestas niet gerecipieerd. 'De groote ende zonderlinghe macht der vaders 
over de kinderen onder haere hand staende is in deze landen onbekent', zoals Hugo 
de Groot het voor Holland zei." In Friesland daarentegen was het Romeinse recht 
op dit gebied springlevend. Van de Sande meldde al dat 'de vaderlijcke macht met sijn 
effecten off werkingen, in de Rechten verhaelt, in Vrieslandt sijn vigeur' heeft» Dit 
betekende bijvoorbeeld dat een zoon die onder de vaderlijke macht stond zonder 
toestemming van die gezagsdrager geen goederen kon vervreemden of bezwaren, bij 
leven noch bij testament» Voor zover in de Republiek de patria potestas nog in ge-
bruik was, eindigde deze bij het bereiken van de meerderjarigheid (25 jaar), behalve 
in Friesland waar de Romeinsrechtelijke regeling gold." 

Minderjarigheid en patria potestas in de dagelijkse praktijk 

Stel, een minderjarige die nog onder het vaderlijk gezag staat, vestigt een hypotheek 
op een stuk grond. Hij doet dit tot zekerheid van terugbetaling van geld dat hij heeft 
geleend. Dan rijzen allerlei vragen. Kan een minderjarige die onder het vaderlijk ge-
zag staat, wel geld lenen? Kan een zodanig persoon wel een hypotheek vestigen? Kan 
een minderjarige zijn rechtshandelingen bekrachtigen bij het bereiken van de meer-
derjarige leeftijd? Deze en enkele andere problemen zullen wij aan de orde stellen 
aan de hand van onze hoofdcasus, de verleidelijke vaandrig. 

Bocco Feijtsma van Feugen's was vaandrig in het leger van de Prins. Hij had reeds op 
jonge leeftijd zijn moeder verloren. Hij 'is alsoo aan sijn selve gelaten, sonder goede 
opsigt, en onderwijsinge, waar door hij de spaarsaemheijt hadde vergeten en waar 
door hij in schulden is geraakt.' Bocco wist dankzij zijn martiale verschijning de zus-
ter van zijn overleden moeder, Lucia van Eysinga, te verleiden om schulden voor 
hem te betalen, geld aan hem af te staan en dingen voor hem te kopen. Over de inni-
ge band tussen tante en neef werd door de advocaat van Bocco het nodige geïnsinu-
eerd. In totaal was hij zijn tante 3999 caroli guldens verschuldigd, zoals onder meer 

10 De macht van de vader was aanvankelijk zelfs onbegrensd: jus vitae necisque. 
11 De Groot, Inleidinge, 1,6,3. Zie A.S de Blécourt-H.F.W.D. Fischer, Kort Begrip van het Oud-vaderlands Bur-
gerlijk Recht, zesde druk, Groningen-Djakarta 1950, p. 88, noot 7. 
12 Van de Sande, Gewijsder Saecken, 11,7,1; Huber, Heedensdaegse Rechtsgeleertheyt, 1,12. 
13 Huber, Heedensdaegse Rechtsgeleertheyt, 11,54,27. 
14 J. Voorda, Differentiae iuris Romani et Belgici secundum ordinem Digestorum strictim expositae et audito-
rum caussa evulgatae, Leiden 1769, Lib. 1, Tit. 6, § VII (p. 9). 
15 Voor een kleine genealogie: D.J. van der Meer, Sierdsma-State to Deinum, in: Genealogysk Jierboekje 1964, 
p. 41. 
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De Feitsma state te Deinum in 1723, woning van Bocco Feijtsma van Feugen. 

bleek uit een akte van 22 februari 1714 (geregistreerd op 27 februari 1714). Bocco be-
twistte dat er sprake was geweest van een echte geldlening. Hij zag alle handelingen 
van zijn tante als een schenking. 

In twee rechterlijke procedures was over deze vermeende geldlening geprocedeerd. Het Hof 
van Friesland had in de eerste procedure Bocco op 27 oktober 1718 veroordeeld tot betaling 
van de 3999 caroli guldens (met rente) aan Lucia van Eysinga.' 6 Deze terugbetaling stelde Boc-
co voor een groot probleem. Hij had vele schuldeisers. Samen met de rente die Bocco aan Van 
Eysinga verschuldigd was (829 caroli guldens) bedroeg de totale schuld op een bepaald mo-
ment een bedrag van 4828 caroli guldens. Van Eysinga kocht daarop van Bocco voor een be-
drag van 4783 caroli guldens een halve zathe land (Oldersma genaamd). Van Eysinga's erfge-
name, Beatrix Vos thoe Beesten, beriep zich in de tweede procedure voor het Hof op compen-
satie van Van Eysinga's vordering op Bocco (te weten de somma van 4828 caroli guldens) met 
de vordering van Bocco op Van Eysinga (te weten de koopprijs van 4783 caroli guldens). Vos 
vorderde tevens betaling van het restant (45 caroli guldens). Het Hof wees de gehele vordering 
aan Vos toe.' 7  Opnieuw zou de betaling voor Bocco een probleem blijken te zijn. Op het mo- 

16 Nr. 10480. Uitspraak van 27 oktober 1718 tussen Lucia van Eysinga als eiseres en Bocco van Feugen als ge-
daagde. 
17 Nr. 11378. Uitspraak van 22 februari 1724. Overigens had Van Feugen ook zelf een procedure aangespannen 
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ment van de procedures die in het vervolg van dit hoofdstuk centraal staan, was de schuld van 
Bocco aan Van Eysinga (en erfgenamen) weer opgelopen tot een bedrag van 838 caroli guldens. 

Tot dekking van zijn schulden aan Van Eysinga had hij op 27 februari 1714 een hy-
potheek gevestigd op een halve zathe land in de buurt van Hallum. Op diezelfde hal-
ve zathe land had hij (reeds) een hypotheek gevestigd ten behoeve van Boudewijn 
van Nes en diens echtgenote Catharina Bilderbeek. Deze hypotheek ten behoeve van 
het echtpaar Van Nes strekte tot zekerheid van terugbetaling van vorderingen uit een 
overeenkomst van 20 mei 1708 (geregistreerd op 9 mei 1713) en 5 mei 1719 (die op 
dezelfde dag werd geregistreerd). De overeenkomst van 1708 betrof de afbetaling 
van een geldsom die Van Nes en zijn vrouw Catharina aan Bocco hadden voorge-
schoten toen hij het ouderlijk huis overhaast had verlaten en bij hen onderdak had 
gevonden. De reden van dit overhaaste vertrek uit het ouderlijk huis school in het 
feit dat Bocco zonder toestemming van zijn vader met een meisje was gehuwd. Met 
haar had hij enige tijd ingewoond bij de Van Nesjes. Omdat Bocco dit huwelijk ech-
ter was aangegaan zonder toestemming van zijn vader'', had het Hof het nietig ver-
klaard. B occo bleek bij zijn vertrek uit het huis van het echtpaar Van Nes, zijn schuld 
niet te kunnen voldoen en er werd een overeenkomst van geldlening opgemaakt. Het 
contract uit 1708 en de registratie uit 1713 incluis de hypotheekvestiging werden be-
krachtigd op 5 mei 1719. De vader van Bocco was op dat moment overleden: Bocco 
was dus sui iuris geworden. Hij had bovendien de meerderjarige leeftijd bereikt. 

In 1730 moest het Hof in eerste aanleg uitspraak doen over de vraag welk hypotheek-
recht het oudste was, dat van Van Eysinga of dat van Van Nes en zijn vrouw» In 1735 
kwam dezelfde vraag opnieuw aan de orde, maar nu in een revisieprocedure. Partijen in 
deze procedures waren Georgh Frederick Vos thoe Beesten e.a. als erfgenamen van Beat-
rix Vos, op haar beurt de erfgename van Lucia van Eysinga, en Jan Gysbertus Catzius op 
wie Van Nes en vrouw hun vorderingen op Bocco van Feugen hadden overgedragen. 

Toepasselijkheid van het Senatusconsultum Macedonianum 

Een eerste probleem dat in de rechtszaak tussen Vos en Catzius speelde, was de toe-
passelijkheid van het Senatusconsultum Macedonianum. Deze regeling stond in het 
Romeinse recht in nauw verband met de regeling van de patria potestas. De aan de 
vaderlijke macht onderworpenen beschikten niet over een eigen vermogen. Zij kon-
den dus moeilijk kredieten aanboren. Zij waren overgeleverd aan woekeraars die be-
reid bleken, uiteraard tegen een zeer hoog rentepercentage, de dood van de pater fa-
milias af te wachten. De fihtis Macedo werd door zijn schuldenlast zo tot wanhoop 

tegen de erfgename van Van Eysinga (Beatrix Vos thoe Beesten) over een stuk land. Nr. 11516. Uitspraak van 20 
december 1724. De eis van Van Feugen werd afgewezen. 
18 Mannen beneden de 25 jaar hadden toestemming nodig van hun vader om in het huwelijk te treden. Zie Hu-
ber, Heedensdaegse Rechtsgeleertheyt, 1,12,29; De Groot, Inleidinge, 1,5,15. Het huwelijk zou overigens in afwij-
king van het Romeinse recht het einde van de patria potestas met zich mee hebben gebracht, indien de toestem-
ming van de vader er was geweest. Zonder deze toestemming blijft de patria potestas in stand (Huber, Heedens-
daegse Rechtsgeleertheyt, 1,12,50). 
19 Wij zullen de juridische argumenten uit de stukken van de advocaten in de beide procedures gezamenlijk be-
spreken. In revisie mogen geen nieuwe feiten worden aangevoerd. 
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gedreven dat hij zijn vader vermoordde. Het Senatusconsultum Macedonianum, ge-
heten naar de tragische figuur van Macedo, bepaalde dat iemand die aan een gezags-
onderworpen zoon geld had uitgeleend geen actie of vorderingsrecht had om zijn 
geld van hem op te vorderen, zelfs niet na het overlijden van de gezagsdrager. 2° Tegen 
een eventuele terugvordering van de geldlening kon in beginsel de fi/ius, de gezags-
onderworpen zoon, zich verweren met een exceptie. 

Volgens Huber gold ook in Friesland de regeling van het senatusconsult. Hij 
schreef onomwonden dat het kinderen die zich onder de macht van de vader bevon-
den, verboden was geld te lenen. Een dergelijke overeenkomst was nietig. 21  In Fries-
land evenals elders in de Republiek gold een ruime opvatting ten aanzien van de 
vraag of er sprake was van een geldlening. 22  In het geval van Bocco van Feugen is één 
keer voorzichtig de vraag opgeworpen of het verschaffen van kost en inwoning zon-
der directe betaling wel een geldlening betrof. Uiteindelijk hebben partijen de kwes-
tie laten rusten. Dat er tussen Van Feugen en Van Nes en vrouw sprake is geweest van 
een geldlening, is dus door partijen erkend. 

In de onderhavige procedure vond de ene partij, Vos, dat op grond van het Sena-
tusconsultum Macedonianum aan Van Nes en zijn vrouw geen enkel vorderingsrecht 
toekwam. Deze constatering was weer een onderbouwing van zijn stelling dat de 
overeenkomst tussen Van Feugen en Van Nes de vestiging van een hypotheekrecht 
niet noodzakelijk maakte. Nu, zoals Vos betoogde, de regeling aan de leners elke ac-
tie 'afsneed', was de overeenkomst dus 'ondeugend' om een hypotheekrecht in het 
leven te roepen. Een hypotheekrecht is immers een afhankelijk (of accessoir) recht: 
het kan niet bestaan zonder een ander recht. 

Tegen dit argument viel voor de wederpartij, Catzius, weinig in te brengen. Maar 
hij wees erop dat Van Feugen de geldlening had bekrachtigd in 1719, op het moment 
dat hij meerderjarig was en zijn vader overleden. De vraag rijst welke rechtsgevolgen 
verbonden zijn aan de bekrachtiging van de geldlening. Volgens Catzius viel uit de 
bijzondere bepalingen van het Senatusconsultum Macedonianum af te leiden dat 
deze bekrachtiging effect had, en wel met terugwerkende kracht tot het moment van 
registratie van de overeenkomst tussen Van Feugen en Van Nes en vrouw. Catzius 
wees ter ondersteuning van dit standpunt met name op het vergelijkbare geval dat 
het senatusconsult geen toepassing vindt, indien de zoon, na sui iuris te zijn gewor-
den, een deel van de schuld had terugbetaald." Voor dit standpunt kreeg hij later bij-
val van Hamerster die bij de bespreking van het geval het volgende opmerkte: 

'En op dezelve wyze is het gelegen met een Zoon, die zyn eigen Man, Pater familias gewor- 
den zynde, met woorden of met 'er daad de schuld approbeert, die hy by 't leven van zyn Va- 

20 Zie D. 14,6,1 pr. 
21 Huber, Heedensdaegse Rechtsgeleertheyt, 111,16,23; vgl. Van de Sande, Gewijsder Saecken, 111,2,2: ten aan-
zien van een zoon die niet meer onder de patria potestas stond gold het senatusconsult niet; Van der Marck, Insti-
tutiones juris civili privati, par. 144, schreef dat het Senatusconsultum Macedonianum in Groningen niet gold, om-
dat deze regeling het handelsverkeer hinderde. Het senaatsbesluit gold in Utrecht wel: P.J. Verdam, Romeins-
Utrechts privaatrecht (1997), p. 116-117. Over de gelding van het Senatusconsultum Macedonianum J.W. Marc-
kart, Exercitationes academicae, quibus selectiora quaedam cum publici tum privati juris argumenta illustrantur, 
et cum hodiernis moribus conferuntur, Harderwijk 1751, Exercitatio 7. 
22 Voet, Commentarius ad Pandectas, ad D. 14,6, nr. 2. 
23 D. 14,6,16. Zie ook Voet, Commentarius ad Pandectas, ad D. 14,6, nr. 8. 
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der en buiten zyne toestemming hadt opgelecht, zonder dat hy, ofte ymant anders, zich na- . 
derhands daar tegens met Exceptio Senatus C. Maced. eenigszins behelpen mach.'" 

Hypotheekvestiging en bekrachtiging 

Bocco van Feugen was én minderjarig én gezagsonderworpen, toen hij in 1708 de over-
eenkomst met Van Nes en zijn vrouw sloot. Hetzelfde gold nog steeds, toen de over-
eenkomst op 9 mei 1713 geregistreerd werd en hij een hypotheekrecht vestigde ten be-
hoeve van Van Nes. Het is niet verbazingwekkend dat Vos zijn pijlen allereerst richtte 
op de geldigheid van de overeenkomst uit 1708. Was deze eerste overeenkomst tussen 
Van Feugen en Van Nes nietig, dan gold dit ook voor het accessoire hypotheekrecht. 25  
Dat een minderjarige die zich bovendien nog onder het vaderlijke gezag bevond geen 
geldig hypotheekrecht kon vestigen, gaf Catzius zonder meer toe. Voor een dergelijk 
persoon waren alle beschikkingshandelingen verboden. Een minderjarige kon zijn goe-
deren niet verbinden. Hij was de overeenkomst als gezagsonderworpene aangegaan 
zonder toestemming van zijn vader. Er was kortom slechts één conclusie mogelijk: zo-
wel de overeenkomst van 1708 als de vestiging van de hypotheek in 1713 waren abso-
luut nietig. Daarover verschilde Catzius ook niet van mening met Vos. 

Maar wat was rechtens met betrekking tot de hypotheekvestiging, indien Bocco 
van Feugen, nu hij meerderjarig was geworden en zijn vader overleden, de overeen-
komst tussen hem en Van Nes en vrouw had bekrachtigd? Een extra complicatie bij 
de beantwoording van deze vraag was dat de volgens het inheemse Friese recht ver-
eiste toestemming van het Hof van Friesland, een grietman of de stadsmagistraat 
ontbrak. Op deze situatie zag naar Romeins recht C. 5,74,3pr en 1. 

Als zonder decreet zaken van minderjarigen (of zij nog onder hun curatoren stonden of van 
de curatele waren ontheven door handlichting) waren vervreemd of verpand, en diezelfde 
minderjarigen, na het bereiken van de meerderjarige leeftijd, een hierop betrekking hebben-
de vordering aan een lang stilzwijgen hebben overgegeven, zodat daardoor de ongeldige ver-
vreemding of verpanding door dat langdurige stilzwijgen geldig wordt, besluiten wij dat een 
bepaalde tijdsduur voor zo'n stilzwijgende bekrachtiging is vastgesteld. En wij schrijven dus 
voor, dat de vervreemding of verpanding niet ongedaan wordt gemaakt wegens het ontbre-
ken van het decreet als hij die heeft gehandeld. of zijn erfgenaam gedurende vijf onafgebroken 
jaren die gerekend moeten worden na de voltooiing van de minderjarige leeftijd, dat wil zeg-
gen bij het bereiken van het vijfentwintigste levensjaar, geen vordering heeft ingesteld, maar 
moet gelden alsof de zaak vanaf het begin bij wettelijk decreet was vervreemd of verpand."' 

24 Hamerster, Statuten, Ordonnantien, 1,10,7 (p. 137). 
25 De vordering van Catzius vloeide niet alleen voort uit de overeenkomst van 20 mei 1708 maar ook uit die van 5 
mei 1719 (zie boven). Ten aanzien van het deel van de vordering dat terugging op de overeenkomst uit 1719 meende 
Vos sterk te staan: dit contract was niet eerder geregistreerd dan op 5 mei 1719, terwijl de datum van registratie van 
de overeenkomst tussen Van Eysinga en Van Feugen 27 februari 1714 was. Op dezelfde dag werd ook het hypo-
theekrecht van Van Eysinga gevestigd. Het hypotheekrecht van Van Eysinga was onmiskenbaar van oudere datum 
dan het hypotheekrecht van Van Nes dat afhankelijk was van de vordering uit de overeenkomst van 1719. 
26 C. 5,74,3,pr en 1: Si quando sine decreto minorum, vel adhuc sub curatoribus constitutorum vel per veniam 
aetatis eorum curam excedentium, res alienantur vel supponuntur, et ad perfectam aetatem iidem minores provec-
ti longo silentio querelam huiusmodi tradiderint, ut inutilis alienatio vel suppositio diuturno silentio roboretur, 
certum tempus ad talem confirmationem praefinitum esse censemus. Ideoque praecipimus, si per quinque conti-
nuos annos, post impletam minorem aetatem (id est viginti quinque annos) connumerandos, nihil conquestus est 
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Uit de woorden van de Codextekst valt af te leiden dat zij van toepassing is op ge-
vallen waarin een minderjarige, eenmaal meerderjarig geworden, een vervreemding 
of verhypothekering (stilzwijgend) heeft bekrachtigd. Indien ondanks de bekrach-
ting door de minderjarige de terugwerkende kracht uitbleef omdat de toestemming 
(het 'decreet') van de overheid ontbrak, dan wordt de verpanding of verhypotheke-
ring geacht toch geldig te zijn, en wel alsof het goed vanaf het begin verpand of ver-
hypothekeerd was op grond van een wettelijke toestemming (decreet dus), mits al-
thans de minderjarige gedurende vijf onafgebroken jaren na het meerderjarig wor-
den de geldigheid niet had aangevochten. Huber beschouwde deze Romeinsrechte-
lijke regel voor de bekrachtiging van een verkoop door een minderjarige als geldend 
Fries recht. Naast een stilzwijgende bekrachtiging door tijdsverloop kon naar Fries 
recht een minderjarige die meerderjarig was geworden de verkoop ook 'wettigen' 
door uitdrukkelijk te bekrachtigen. Hoewel uit de context van Hubers weergave van 
het Friese recht volkomen duidelijk was, dat de regel ook van toepassing diende te 
zijn in het geval van het vestigen van een hypotheek door een minderjarige (zoals 
ook gold in het Romeinse recht), greep Vos een letterlijke interpretatie van Hubers 
bespreking van het Friese recht aan om zich te verdedigen. 

Vos probeerde eerst de toepasselijkheid van C. 5,74,3 te ontlopen door op de abso-
lute nietigheid van de hypotheekvestiging te hameren. Zijn geachte tegenpartij was 
het immers met hem hierover volkomen eens. 'De constitutie van hypotheek door 
een minderjarige is ipso jure nul. Geen hypotheek geweest. So kan de hypotheek 
nooit geboren worden door de approbasie. Dat lieve stukje van een approbasie kan 
dat niet bereiken (...).' De bekrachtiging kan door de absolute nietigheid geen kracht 
sorteren, ook niet wanneer alsnog aan een van de ontbrekende vereisten is voldaan, 
zoals in casu het meerderjarig worden. Vos onderstreepte zijn stellingen met een be-
roep op een fraai Romeins adagium dat ook in Friesland zijn rechtskracht had be-
houden. Wat van rechtswege vanaf het begin nietig is, kan niet op grond van een la-
tere gebeurtenis rechtsgevolg krijgen." 

Catzius was uiteraard niet zo onder de indruk van dit argument van Vos. Het ging 
er juist om dat Bocco van Feugen bij het bereiken van de meerderjarige leeftijd de 
overeenkomst, de hypotheek en de registratie uitdrukkelijk had bekrachtigd. Er wa-
ren bovendien inmiddels vijf jaar verlopen na het meerderjarig worden. Volgens Cat-
zius werd door de bekrachtiging de aanvankelijk van rechtswege nietige 'alienatie' 
gewettigd. Voor dit standpunt van wettiging had hij twee autoriteiten. Eerst beriep 
hij zich op de bewoordingen van de wet, C. 5,74,3pr en 1 (zie voor de weergave van 
deze wettekst hierboven). Catzius stelde in aanvulling hierop dat het onnodig was 
om in de akte van bekrachtiging opnieuw hypotheek te stellen. Dat laatste was reeds 
gedaan in de eerste akte. Door de bekrachtiging kreeg elke beschikkingshandeling 
rechtsgevolg die reeds in de eerste akte stond opgenomen. Voor deze laatste stelling 
beriep hij zich op C. 2,45,1: 

Als tussen minderjarigen of schriftelijk vastgelegd of niet, een verdeling is gemaakt zonder 

super tali alienatione vel suppositione is, qui eam fecit, vel heres eius, minime retractari eam occasione praeter-
missionis decreti, sed sic tenere, quasi ab initio legitimo decreto fuisset res alienata vel supposita. 
27 Zie D. 50,17,29 en D. 50,17,210: Et quod ipso jure nullum est ab initio, ex post facto non potest convalescere. 
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bedrog, en zij diezelfde hebben bekrachtigd na het bereiken van de meerderjarige leeftijd, 
dan moet het zo zijn dat zij geldig blijft." 

Ten tweede verwees hij naar een uitspraak van het Hof van Friesland uit 1722 tussen 
Elida van der Leij en A. Bechius, waarin het Hof in een vergelijkbaar geval de ge-
noemde Codextekst eveneens had toegepast. 

Elida van der Leij had als minderjarige een onroerend goed verkocht en weer een ander on-
roerend goed bezwaard met een hypotheekrecht zonder 'decreet' of toestemming van de 
overheid. Zij wenste na haar dertigste levensjaar een revindicatio en een actio hypothecaria in 
te stellen tegen de verkrijger te goeder trouw (die een beroep kon doen op depraescriptio Ion-
gissimi temporis, de (dertigjarige) bevrijdende verjaring). Het Hof heeft haar vordering afge-
wezen. Een van de argumenten is geweest dat zij het recht om de acties in te stellen had ver-
loren, omdat zij gedurende vijf onafgebroken jaren na het bereiken van de meerderjarige leef-
tijd geen actie had ingesteld en zij dus geacht Werd de verkoop en de hypotheekvestiging 
(stilzwijgend) te hebben bekrachtigd." 

Vos moest de nodige creativiteit aan de dag leggen om Catzius' stelling te ontkrachten 
dat een aanvankelijk van rechtswege nietige rechtshandeling alsnog gewettigd werd 
door bekrachtiging. Hij bestreed met een beroep op de tekst bij Huber dat de regeling 
opging voor elke beschikkingshandeling. Weliswaar was de vestiging van een hypo-
theek een species alienationis, maar een vervreemding zelf was ze niet. Degene die een 
hypotheek vestigde, bleef zelf eigenaar en bezitter. Hij die echter echt vervreemdt, 
raakt zijn eigendom en bezit kwijt. Daarom kan alleen degene die tijdens zijn minder-
jarigheid zijn goederen echt vervreemdt, dat wil zeggen verkoopt en transporteert, bij 
het bereiken van de meerderjarige leeftijd, deze vervreemding bekrachtigen. 'Maar hier 
uyt te willen argumenteren quo ad hypothecum, ende let wel, met alle sijne voorregten 
ten respecte van andere crediteuren, (...), is te verre buyten de zijlen te springen: 30  

Uit wat tot nu toe door ons uit de processtukken is medegedeeld, kan worden op-
gemaakt dat Vos niet zulke overtuigende argumenten had. Hamerster wees onom-
wonden op het gelijk van Catzius. 

`Wy zeggen hier op kortelyk, dat het wel waarheit is, dat geen minderjaarige zyne vaste goede-
ren buiten Decreet vervreemden, ofte verhypotheceren mach, by poene van nulliteit: Doch dat 
het tegelijk na Rechten waar is, zoo wanneer hy in zyn meerderjaarigheit die Alienatie of dat 
Hypotheecq approbeert, het zy uitdrukkelyk, gelyk het was in dit geval, het zy stilzwygende, 
door vijf Jaaren te laten verloopen na zyn meerderjaarigheit, zonder yets daar teegens te doen, 
dat daar door dan het eene en het andere van den beginne af gewetticht wordt.''' 

Een uitvloeisel van Hamersters standpunt is dat het hypotheekrecht van Van Nes en 
vrouw (geregistreerd in 1713) ouder was dan dat van Eysinga (dat pas in 1714 werd ge-
registreerd). 

28 C. 2,45,1: Si inter minores quinque et viginti annis, vel scriptura interposita vel sine scriptura, facta sine dolo 
divisio est, eamque post legitimam aetatem ratam fecerint, manere integram debere convenit. 
29 Nr. 11099, het betreft een uitspraak van 19 mei 1722. Zie over deze zaak Z. Huber, Observationes rerum ju-
dicatarum, Obs. LXXXX (p. 411-412). Een ander argument voor het vervallen van de actio hypothecaria in deze 
zaak was volgens de advocaat van Bechius te vinden bij Huber, Heedensdaegse Rechtsgeleertheyt, 11,49,5: wan-
neer een derde bezitter gedurende 10 jaar een goed in een en dezelfde provincie zonder interruptie en verstoring 
onder zich had, is hij 'vrij' van de actio hypothecaria. En die omstandigheid deed zich inmiddels voor. 
30 Voor deze opvatting dacht hij steun te vinden in C. 2,45,1. 
31 Hamerster, Statuten, Ordonnantien, 1,10,7. 
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Een eerste terzijde: de exceptio non numeratae pecuniae 

Niet alleen de rechtsgevolgen van de minderjarigheid en de gezagsonderworpenheid 
van Bocco van Feugen kwamen in de procedures van 1730 en 1735 aan de orde. Er 
was uiteraard ook nog de schuld van Bocco aan Van Eysinga uit de geldlening. Het 
bestaan van die schuld was door Bocco zelf al tweemaal aangevochten in de proce-
dures uit 1718 en 1724. Catzius heeft in de procedures uit 1730 en 1735 opnieuw ge-
probeerd het bestaan van een overeenkomst tussen hem en Van Eysinga in twijfel te 
trekken. Of zoals Vos zei: `Sij smijten 't zeijl over een andere boeg, en seggen dat der 
Revidenten obligatie een valsche obligatie is.' 

Van Eysinga en Bocco hadden de volgende stellingen betrokken. Bocco bestreed dat hij 
daadwerkelijk 3999 caroli guldens had geleend van zijn tante. De 'obligatie' van 1714 was al-
leen opgesteld om zijn crediteuren even rustig te houden, zodat zij geen rechtszaken zouden 
aanspannen en hij de tijd kreeg om zelf geld vrij te maken teneinde zijn schulden af te lossen. 
Zijn tante had dan ook beloofd dat zij niet zou procederen uit de overeenkomst en deze be-
lofte zou ook uitdrukkelijk in de akte worden neergelegd (wat helaas niet was gebeurd). Van 
Eysinga en haar erfgenamen noemden deze beweringen van Bocco verdichtsels en onwaar-
heden: `Onwaerheden waerlijck soo groff, dat alle die gemelde Juffer Eysinga gekent hebben, 
oordeelen sullen, dat de selve onbequaem is geweest, om sulken vuiligheyt te plegen, (...).' 

In het Romeinse recht was een verweermiddel bekend in het geval dat een stipulatie 
was afgelegd met betrekking tot een geldlening en de penningen niet daadwerkelijk 
uitgekeerd zouden zijn: de exceptio non numeratae pecuniae. In de procedures uit 
1724, 1730 en 1735 deed Van Feugen een beroep op de toepasselijkheid van dit ver-
weermiddel. Naar Romeins recht zag de exceptie op de volgende situatie. Als iemand 
schriftelijk verklaard (gestipuleerd) heeft een bepaald geldsbedrag schuldig te zijn, 
kon hij zich tegen een vordering verdedigen met het verweer dat hij het geld feitelijk 
niet had uitbetaald gekregen. De bewijslast verschoof dan van de gedaagde naar de 
eiser. Na verloop van twee jaren kon hij de exceptie wegens de niet betaling van dit 
geldsbedrag niet meer opwerpen. Indien de termijn van twee jaar voorbij was, gold 
als bewezen dat de debiteur de penningen verschuldigd was. 

Maar om te voorkomen dat aan schuldeisers wellicht arglistig te lange tijd het hun toeko-
mende geld onthouden kan worden, is de termijn bij Onze Verordening (C. 4,30,14) verkort, 
met het gevolg dat een dergelijke exceptie zich niet meer buiten de limiet van twee jaren kan 
uitstrekken." 

Een onverkorte gelding van de Romeinsrechtelijke regeling van de exceptio non nu-
meratae pecuniae was bijna in alle gewesten van de Republiek omstreden. 33  Het 
was met name toegestaan dat ook na twee jaar iemand kon worden toegelaten tot 
het bewijs dat hij het geld niet ontvangen had. Dat werd in overeenstemming ge-
acht met het recht en de billijkheid. Toch vond in de praktijk de exceptie nauwe-
lijks meer toepassing, met name niet omdat de schuldenaar terstond in rechte ze- 

32 Inst. 3,21: (...) sed ne creditores diutius possint suis pecuniis forsitan defraudari, per constitutionem nostram 
tempus coartatum est, ut ultra biennii metas huiusmodi exceptio minime extendatur; C. 4,30,14 pr. Zie voor lite-
ratuur: R. Zimmermann, The Law of Obligations, p. 93-94. 
33 Vgl. J.E. Spruit, Das Darlehen, in: Feenstra-Zimmermann, Das riimisch-hollkidische Recht, p. 296-297. 
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kerheid moest geven voor de uitkering van het geld in de vorm van het nantisse-
ment of het vuistpand. 34  Maar Friesland leefde, naar Huber zijn lezers verzekerde, 
op dit gebied volledig naar Romeins recht. Na verloop van twee jaar werd de ex-
ceptie van het niet ontvangen hebben van het geld niet meer toegelaten. De zeker-
heidsstelling ofwel het vuistpand werd in de Friese rechtspraktijk belet door de 
werking van de exceptio non nurneratae pecuniae: 'Maar by ons wordt het namp-
tissement door de exceptie belet ende gestut, sulks deselve syn volle kracht noch 
heeft ingevolge van het Keyserlyke recht.'" Een voorbeeld van het feit dat de ex-
ceptie nog steeds werd opgeworpen voor en geaccepteerd door het Hof van Fries-
land, was de zaak tussen Crispinus Stellingwerf en Jacob Willems." 

Andere voorbeelden van dit gebruik van de exceptie waren de rechtszaken tussen Vos 
en Van Feugen uit 1724 en tussen Vos en Catzius uit 1730 en 1735. In de eerste rechts-
zaak voerde Vos allereerst aan dat Bocco in de akte uit 1714 afstand had gedaan van de 
exceptio non numeratae pecuniae. Uiteraard bestreed laatstgenoemde dat. Vos stelde 
vervolgens dat — of er nu wel of niet betaald was — in 1718 (het tijdstip van de eerste 
rechtszaak) en zeker in 1724 de termijn van twee jaar ruim was verlopen, zodat een be-
roep op de exceptie alleen om die reden al niet meer mogelijk was. Ofwel in de woorden 
van Vos dat 'in mutuo post biennium de wet obligatie maakt en fundeert, met dat effect, 
dat daar tegens niets kan nogh mag geoppert worden.'" Na het verloop van de twee jaar 
kon dus iedere debiteur gedwongen worden om zijn schuld te betalen. Uiteraard voer-
de Bocco op zijn beurt aan dat de reden waarom hij de termijn voor het opwerpen van 
de exceptio non numeratae pecuniae had laten verlopen, lag in de omstandigheid dat 
Van Eysinga had verklaard dat zij nooit iets uit de overeenkomst zou opeisen (een zo-
genaamd pactum de non petendo)." Hij zou anders zeker de exceptie in rechte hebben 
opgeworpen. Aangezien echter bedrog (dolus) in het spel is geweest met als doel dat een 
termijn zou aflopen, heeft hij volgens de Digesten recht op herstel in de oude toestand. 39  
Vos bestreed te vuur en te zwaard dat Van Eysinga doleus had gehandeld. 

Ook in de procedures uit 1730 en 1735 voerde Vos aan dat Catzius de termijn van het 
rechtsmiddel, de exceptio non numeratae pecuniae, had laten verlopen. Catzius beriep 
zich wederom op de belofte van Van Eysinga dat zij niets zou vorderen. Hij kon deze 
belofte van Van Eysinga bewijzen aan de hand van verklaringen van getuigen. Los 
hiervan gold de rechtsregel res inter alios acta vel judicata, alius non nocet nec prodest.4° 
Het tussen de ene en de andere partij afgesprokene of besliste, baat of schaadt een der-
de niet. Catzius achtte zich dus niet gebonden aan afspraken of rechterlijke uitspraken 

34 Voet, Commentarius ad Pandectas, ad D. 12,1, nr. 33 en 35. Art. 2071 Cc definieert de nantissement als volgt: 
contrat par lequel un débiteur remet une chose â son créancier pour siireté de la dette.' Zie over de geschiede-

nis van deze rechtsfiguur van vuistpand: W.J. Zwalve, Hoofdstukken uit de Geschiedenis van het Europese Pri-
vaatrecht (1. Inleiding en Zakenrecht), Groningen 1993, p. 366 e.v. 
35 Huber, Heedensdaegse Rechtsgeleertheyt, 111,20,8-11; Van de Sande, Gewijsder Saecken, 1,8,3. 
36 Nr. 11367. Uitspraak van 22 februari 1724. 
37 Zie C. 4,30,8,2. Vos voerde tevens aan dat ten aanzien van de exceptie niet Voet (Commentarius ad Pandectas, 
ad D. 12,1, nr. 30-35) gevolgd moest worden, maar Huber, Praelectiones juris civilis, ad Inst. 3,22, nr. 2 en 3 ('Cae-
terum, elapso biennio, debitor omnimodo, etiamsi pupillus sit, debitum solvere compellitur, L. 8 C. 4,30 hoc est, 
exceptionem pecuniae non numeratae opponere non potest'). Vos verwees ter ondersteuning tevens naar Vinnius, 
Selectarum juris quaestionum libri duo, Lib. 1, cap. 41. 
38 Zie De Groot, Inleidinge, 111,41,9. 
39 D. 4,3,1,6. 
40 Zie C. 7,56,4 en C. 7,60,1. 
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tussen Bocco van Feugen en Van Eysinga (en haar erfgenamen). Hij voelde zich vrij 
het verweer te voeren tegen de actie van Van Eysinga (en erfgenamen) dat zij niets zou 
opeisen. Volgens Vos had Van Feugen evenwel dit verweer eerder al gebruikt, de rech-
ter had het afgewezen, dus kon de overeenkomst tussen Van Feugen en Van Eysinga 
niet op grond van hetzelfde verweer aangevallen en aangetast worden. 

Een tweede terzijde: dolus (bedrog) 

Bocco van Feugen had in de rechtszaak uit 1724 een eis in reconventie ingesteld. Hij 
verzocht om herstel in de oude toestand (restitutio in integrum), uit hoofde van be-
drog of arglist (dolus). De veroordeling uit 1718 tot terugbetaling van 3999 caroli 
guldens was onjuist, omdat Van Eysinga beweerde dat geen penningen waren be-
taald, zij bovendien had beloofd dat zij op grond van de voorgewende geldlening niet 
zou procederen en zij tevens had toegezegd dat in de akte zou worden opgenomen 
dat Bocco niets aan haar was verschuldigd. Zij had door het instellen van haar vor-
dering in 1718 bedrieglijk of doleus gehandeld» Naar Romeins recht is bedrog iede-
re doortraptheid, leugen of kunstgreep, aangewend om een ander om de tuin te lei-
den, te misleiden of te bedriegen. 42  Hij die door bedrog schade heeft geleden, heeft — 
indien geen andere actie ter beschikking staat — een poenale actie tot schadevergoe-
ding (de actio doli) en (hoogstwaarschijnlijk) tevens het recht op herstel in de oude 
toestand. Bedrog kon ook aanleiding geven tot een verweermiddel, de exceptio doli. 
Deze exceptie vond eveneens toepassing, indien iemand doleus handelde door met 
een actie nakoming te eisen. Overigens waren rechtshandelingen die onder invloed 
van bedrog waren aangegaan (evenals naar ons huidige recht) rechtsgeldig» 

Huber gaf voor het Friese recht aan dat een geslaagde actie en exceptie van bedrog 
altijd tot herstel in de oude toestand leidt in het geval dat er sprake is van een contract 
naar 'streng recht'. Aan een erfgenaam wordt een actie toegekend, 'als voor soo veel 
hij daer bij gebaet mag zijn'. 44  

Bocco van Feugen had zijn hoop op de actio doli gevestigd: Van Eysinga handelde 
immers 'dol° mato' (ernstig onbehoorlijk) door te eisen, terwijl zij `waerlijk' wist, 
dat haar geen vordering toekwam. Bovendien was 'bekent dat veelmalen gebeurt, dat 
ymant by den Hove is gecondemneert, die tot restitutione in integrum agerende, we-
der triumpheert.' Bij wijze van voorbeeld verwees Bocco naar een uitspraak van het 
Hof van 20 december 1693.45  Als iemand zich ten gevolge van een kunstgreep door 
een stipulatie verbond, kwam hem de exceptio doli46  of actio doli toe. De actio doli 

41 Zie D. 4,3,1 e.v. Het feit dat het instellen van een actie bedrog oplevert, wordt ook wel dolus praesens ge-
noemd. 
42 D. 4,3,1,2: (...) itaque ipse (Labeo) sic definiit dolum malum esse omnem calliditatem fallaciam machinatio-
nem ad circumveniendum fallendum decipiendum alterum adhibitam. Zie over dolus Zimmermann, The Law of 
Obligations, p. 662 e.v. 
43 Art. 3:44 lid 1 BW bepaalt dat een rechtshandeling vernietigbaar is, wanneer zij door bedreiging, door bedrog 
of door misbruik van omstandigheden is tot stand gekomen. 
44 Huber, Heedensdaegse Rechtsgeleertheyt, IV,39,5 en 6. 
45 Tussen Johan Tentjes en Ysbrandt Oosterholt. Er bevinden zich geen advocatendossiers van deze zaak in het 
archief van het Hof. 
46 D. 45,1,36. 
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moest — naar het standpunt van beide partijen — binnen twee jaar worden ingesteld. 47  
Het tijdstip waarop Van Eysinga de vordering instelde (1718), was, naar Bocco be-
toogde, het moment waarop de onbehoorlijke gedraging plaatsvond. Het overlijden 
van Van Eysinga stelde Bocco voor weinig problemen. De actio doli kon ook ver-
leend worden tegen de erfgenaam, en wel voor de mate waarin er bij hem een voor-
deel was terechtgekomen. Bocco onderstreepte dat deze actie tegen de erfgenaam 
niet `biennaal', maar perpetuum ('eeuwig' of zonder tijdslimiet) was, omdat hij uit 
andermans verlies geen winst mocht maken." 

Van Eysinga ontkende uiteraard met klem dat zij doleus had gehandeld. Zij wees 
voorts op het feit dat het eventuele recht om op grond van dolus herstel in de oude 
toestand te vragen was `geextingueert', tenietgegaan. De termijn van twee jaar was 
ruim verstreken. 'Indien het waer was, gelijk het onwaer is, dat Juffer Lucia van Ey-
singa noijt de penningen in quaestie hadde verstrekt, en dat de obligatie alleen gepas-
seert was, om de gedaachdes crediteuren aff te keeren, zoo lag de dolus immers in 
ipso contractu, zijnde de selve aen wedersijden begaan, om eerlijke luiden het hare te 
ontholden, en dienvolgens soude men terugge moeten keeren tot de dagh, op de wel-
ke de gedaachde conventionis de obligatie aen Juffer Eysinga gepassert heeft, dewel-
ke geweest is den 21 Februari 1714.' 

Bocco van Feugen heeft het Hof niet kunnen overtuigen: zijn vordering in recon-
ventie werd afgewezen. 

Conclusie 

Wij keren terug tot onze hoofdzaak. Het Hof heeft in revisie in het voordeel van Vos 
beslist. Hamerster was het niet eens met deze uitspraak. Hij schreef dat hij de argu-
menten van Catzius zo overtuigend vond dat hij geenszins zou hebben getwijfeld om 
in diens voordeel te beslissen, 'en het Hypotheecq even zoo wel als de Registratie van 
dien van den beginne af te wettichen'. Naar de motivering van het Hof in revisie kun-
nen wij echter slechts gissen. De vaandrig Bocco van Feugen heeft zijn sporen nage-
laten in het Rooms-Friese recht. Wat uit de stukken in deze procedures opvalt, is de 
strikte naleving van het Romeinse recht met betrekking tot onderwerpen die in de 
andere gewesten van de Republiek geen gezag meer kenden (patria potestas) dan wel 
naar eigen (inheems) recht werden beoordeeld (exceptio non nurneratae pecuniae), 
constateringen die wij in dit boek vaker zullen maken. 

Anders dan naar het Romeinse en het Rooms-Friese recht zouden naar ons recht 
de rechtshandelingen van Bocco (zoals de geldlening) tijdens zijn minderjarigheid 

47 C. 2,20,8. Volgens C.H. Trotz heerste er echter in Friesland twijfel over de termijn. Het Friese Hof ging vaak 
uit van een termijn van twee jaar, maar ook van een van vier jaar (onder verwijzing naar C. 2,52,7pr), soms zelfs 
van een van veertig jaar. Zie C.H. Trotz, Dictata ad jus patrium secundum ordinem Digestorum, p. 52 (UBA, III* 
F34). Zie ook Huber, Praelectiones juris civilis, ad D. 4,3, nr. 9. 
48 D. 4,3,26-30; D. 4,3,28: Sed utique in heredem perpetuo dabitur, quia non debet lucrari ex alieno damno. Cui 
conveniens est, ut et in ipso qui dolo commiserit in id quod locupletior esset perpetuo danda sit in factum actio. Vert. 
Maar tegen de erfgenaam zal de actie uiteraard zonder tijdslimiet worden verleend, omdat hij niet uit andermans ver-
lies winst mag maken. Daarmee is in overeenstemming dat ook tegen degene die zelf arglistig heeft gehandeld zon-
der tijdslimiet een op de feiten toegesneden actie verleend dient te worden voor het bedrag waarmee hij zou zijn ver-
rijkt. Zie H. Cannegieter, Dictata de differentiis juris Romani et Frisici, ad D.4,3,26 (PBL, Hs 1085). 
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vernietigbaar zijn, niet nietig." Bekrachtiging speelt volgens ons BW dus geen rol: de 
rechtshandelingen van Bocco zijn geldig." In zijn geval zouden wij in ons recht kun-
nen denken aan bevestiging: een (indirecte) afstand van de bevoegdheid om zich op 
de vernietigbaarheid te beroepen, ook bij wege van verweer. Dit kan Bocco tijdens 
zijn minderjarigheid niet zelf doen, maar moet gebeuren door zijn wettelijk verte-
genwoordiger» Een hypotheekvestiging door een minderjarige is in onze (notariële) 
praktijk nauwelijks voorstelbaar. Het gedrag van Lucia van Eysinga ten opzichte van 
Bocco in het geval van de in rechte betwiste geldlening doet naar huidig recht mis-
schien denken aan de aanwezigheid van een wilsgebrek, meer aan misbruik van om-
standigheden dan aan bedrog." Toepasselijkheid van dit wilsgebrek impliceert dat zij 
zaken met Bocco van Feugen moet hebben gedaan, terwijl zij wist dat hij door bij-
zondere omstandigheden (na het overlijden van zijn moeder door zijn vader aan zijn 
lot overgelaten, 'besprongen' door crediteuren) in een zwakke positie verkeerde. 

In de rechtszaken van Bocco leek een stortvloed aan wettelijke argumenten aan-
wezig. Toch hebben de advocaten van beide partijen niet geaarzeld om in laatste in-
stantie een beroep te doen op de billijkheid. Immers: 'de regtsgeleertheit is gefun-
deert op reden en equiteit.' Uiteraard kon er geen grotere onredelijkheid of onbil-
lijkheid worden bedacht dan het ongelijk van de eigen partij op grond van de wet. 
Vooral de advocaat van Bocco haalde alles uit de kast. Hij drong 'zo hard op het bo-
num et aequum' aan, dat zijn tegenpleiter zijn verontwaardiging bijna niet kon on-
derdrukken, 'vermits alle sijne facten niet anders dan falsche en onware suppositien 
sijn', voortgesproten uit het brein en de fantasie van Bocco. Of al de verwijzingen 
naar de billijkheid veel gewicht in de schaal hebben gelegd, is helaas niet af te leiden 
uit de beslissing(en) van het Hof. 

Tot slot is het opvallend dat de advocaten uitgingen van het feit dat het Hof gezag 
zou toekennen aan eigen uitspraken in vergelijkbare gevallen. Zij beriepen zich in 
onze procedures ten minste twee maal op een ouder, niet gepubliceerd arrest. In bei-
de gevallen gebeurde dit beroep door de vermelding van de namen van betrokken 
partijen en de datum van de uitspraak. Uit de gewisselde stukken en de aangehaalde 
bronnen kwam duidelijk naar voren dat de beoefenaren van het Rooms-Friese recht 
niet schroomden een eigen weg te gaan en zich weinig gelegen lieten liggen aan de 
uitleg van het Romeinse recht in de andere gewesten van de Republiek, maar des te 
meer gezag toekenden aan het Romeinse recht van Justinianus zelf. 

49 Art. 1:32 lid 2 BW. 
50 Art. 3:58 BW speelt alleen bij nietigheid. Overigens heeft volgens de parlementaire geschiedenis bekrachti-
ging terugwerkende kracht, hoewel dit standpunt in de literatuur omstreden is. Hijma 1998 (T&C BW), art. 3:58 
BW, aant. 4. Zie voor een uitvoerige beschouwing over dit onderwerp naar Romeins recht: G.H. Potjewijd, Be-
schikkingsbevoegdheid, bekrachtiging en convalescentie, een romanistische studie, Deventer 1998. 
51 Art. 3:55 BW. Hijma 1998 (T&C BW), art. 3:55 BW, aant. 1. 
52 Art. 3:44 lid 3 en 4 BW. Hijma 1998 (T&C BW), art. 3:44, aant. 3 en 6. 
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De taak van een zorgvuldig beheerder: 
Perikelen rondom een niet gedane belegging' 

Het is voor sommigen onbegrijpelijk dat uitgerekend zij in een procedure worden 
betrokken. Zij menen zich buitengewoon te hebben ingespannen voor de beharti-
ging van andermans belang en zij zijn er ten volle van overtuigd dat zij het goed heb-
ben gedaan. Maar in plaats van een zoet woord van dank volgt een bittere pil: een 
dagvaarding. Een dergelijk geval doet zich voor in de zaak die in dit hoofdstuk cen-
traal staat. De aangesproken beheerders konden er maar niet over uit dat zij voor de 
rechter waren gedaagd: `Nademael het hun hart vald, proceduren te moeten sustine-
ren over een administratie, waer sij niets als moeijte sonder profijt hebben gehat.' De 
verontwaardiging was bij hen zelfs des te groter, omdat naar hun stellige overtuiging 
de eisers ook rechtens nauwelijks een 'poot' hadden om op te staan. 'Want het selve 
behelst genoegsaem niets, waarom 't moeijte waerdig is te pleiten, uitgenomen het 
poinct van de interessen. Edog dien te neffens hebben sij 't stricte regt, waeraen sij als 
curatoren pretendeeren sig te moeten houden, vlak tegen hun.' 

Beheer over goederen 

Yvo Bocco Feijens, Lubbertus Lijcklama a Nieholt en Adolp Cop waren de testa-
mentair aangestelde beheerders over de goederen die door Rinnert Baertes Nieholt 
waren nagelaten. Zij werden in rechte aangesproken op hun beheer door de curato-
ren van de erfgenamen van Nieholt, Elias Wigeri en Claes Beerents. 2  De beoordeling 
van de vraag of de beheerders zich op zorgvuldige wijze van hun taak hadden ge-
kweten, geschiedde — zoals Huber schreef — naar de regels die voor de taakvervulling 
van de voogd en de curator in de hoedanigheid als belangenbehartigers van de hun 
toevertrouwde minderjarigen golden. 

`So-danige (voogden) syn ook die by Testament gestelt worden over seekere goederen aen 
minderjarige, of ook wel aen den andere personen naegelaten; als mede de Executeurs van 

1 Nr. 14324. Uitspraak van 20 december 1754. 
2 In deze procedure ontmoeten wij twee toekomstige Franeker hoogleraren. Advocaat van Feijens was Bavius 
Voorda (1729-1799), hoogleraar te Franeker van 1755 tot 1765 en te Leiden van 1765 tot 1788 en van 1795 tot 1799. 
Curator van een van de erfgenamen was de reeds genoemde Elias Wigeri (1731-1791), hoogleraar te Franeker van 
1755 tot 1780. Voorda en Wigeri volgden samen de naar Utrecht vertrokken C.H. Trotz (1703-1773) op. 
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Testamenten, het zy voor een korten tydt, om de wille des Testators eens voor al in 't werk te 
stellen, of om de goederen te blijven administreeren.' 3  

De benoeming van een administrator vond eveneens plaats op de wijze van een 
voogd of een curator. Van de Sande en Huber benadrukten dat niemand bij testament 
verplicht kon worden tegen wil en dank de administratie over zekere goederen te 
voeren. In zoverre was er — anders dan in het Rooms-Hollandse recht — naar Rooms-
Fries privaatrecht een verschil tussen het momberschap en de voogdij enerzijds en 
het voeren van een administratie anderzijds. 4  Het Rooms-Friese en het Rooms-Hol-
landse recht weken beide af van het Romeinse recht dat in beginsel geen voogdij of 
curatele over bepaalde vermogensbestanddelen kende.' In de advocatendossiers in 
deze zaak werd afwisselend gesproken over voogden, curatoren en administratoren, 
wanneer werd gedoeld op de taakuitoefening van laatstgenoemden. 

Naar Romeins recht geschiedde de benoeming van een voogd (een tutor) bij testa-
ment. Indien een tutor testamentarius afwezig was, dan trad van rechtswege een wet-
telijke voogdij in van 'naaste bloedverwanten'. Wanneer die ontbraken, stelde de 
overheid een voogd aan; de benoeming van een curator geschiedde op dezelfde wij-
ze als de benoeming van de van overheidswege aangestelde voogd.' De voogden en 
curatoren hadden tot taak het vermogen van hun minderjarigen te beheren. Dit be-
heer hield onder meer in dat zij de bederfelijke goederen moesten verkopen, het voor 
handen zijnde geld dienden te investeren in onroerend goed of anders rentegevend 
moesten uitlenen. 7  Op de voogd rustte de plicht het beheer te voeren overeenkom-
stig de eisen van de bona fides, de 'goede trouw'. Indien hij hierin tekortschoot, kon 
hij met een actio tutelae aansprakelijk worden gesteld. Voor een curator gold dezelf-
de verplichting; de toepasselijke actio was echter een andere.' 

Het Friese recht kende — evenals het Romeinse recht — het onderscheid tussen mom-
bers (tutores: over jongens tot 14 jaar, over meisjes tot 12 jaar) en voogden (curatores: 
over jongens en meisjes tot 25 jaar). Mombers werden aangesteld uit hoofde van testa-
ment, wet of gezag van de overheid. De momber werd bij het bereiken van de ge-
noemde leeftijdsgrens van 14 of 12 jaar voogd. Hij oefende krachtens de stilzwijgende 
toestemming van de minderjarige dezelfde macht uit als de momber. 9  De mombers en 
voogden waren verplicht de zaken zo waar te nemen als 'een goedt en vlytig huis-va-
der in syn saken behoort en pleegt waer te nemen'. 2  Deze verplichting bracht met zich 

3 Huber, Heedensdaegse Rechtsgeleertheyt, 1,15,35. Volgens 1,14,33 was een momber die over zekere goederen 
of bij testament door de erflater over de nalatenschap was aangesteld, geen momber, maar bewindvoerder. Het be-
wind werd in de rechtszaak tussen Wigeri c.s. en Feijens c.s. naar analogie van de voogdij behandeld. Zie echter 
P.W. van der Ploeg, Testamentair bewind, Amsterdam 1945, p. 25. De administrateur had dus niet de positie van 
een executeur-testamentair. 
4 Van de Sande, Gewijsder Saecken, 11,9,11; De Groot, Inleidinge, 1,7,16; Voet, Commentarius ad Pandectas, ad 
D. 24,2, nr. 5 en ad D. 24,7, nr. 7. In het Rooms-Hollandse recht was de bewindvoerder gelijk gesteld met de 
voogd. Van der Ploeg, Testamentair bewind, p. 24 en 27. De bepalingen van het voogdijrecht waren van onmid-
dellijke toepassing. 
5 D. 26,2,12 en Inst. 1,14,4. 
6 Gaius 1,149; Gaius 1,155; Gaius 1,185; Inst. 1,23,1. De curator kon overigens, evenals de tutor, al in het testa-
ment aangewezen zijn (D. 26,7,3,5). 
7 D. 26,7,7,1; D. 26,7,5pr en D. 26,7,3,2; D. 26,7,7,4. 
8 Naar klassiek Romeins recht een actio negotiorum gestorum. Justinianus creëerde een toegespitste actie, een 
actio curationis. 
9 Huber, Heedensdaegse Rechtsgeleertheyt, 1,14,7 en 1,15,19. 
10 Huber, Heedensdaegse Rechtsgeleertheyt, IJ 8,17. 
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mee dat zij 'gerede penningen' — voor zover niet nodig voor het onderhoud van de 
minderjarige — goed moesten beleggen, of 'tot aenkoop van vastigheden, of aen ande-
re wisse lieden uitzettende op renten'. Indien zij in gebreke bleven, waren zij zelf ren-
te verschuldigd." Het Rooms-Hollandse recht kende een vergelijkbare regeling. 12  

De zaak Wigeri en Beerents tegen Feijens e.a. nader bekeken 

De testamentaire beheerders van de goederen uit de nalatenschap van Nieholt, Fe-
ijens c.s., stonden voor een tamelijk omvangrijke taak. Zij waren onder meer belast 
met de inning van <huurpenningen' van een groot aantal verpachte zathes land. De 
boeren kloegen over het feit dat zij geen geld hadden. Zij vonden gehoor bij de be-
heerders die de betalingsachterstand in sommige gevallen lieten oplopen tot zelfs 
enige jaren. De curatoren, Wigeri en Beerents, wezen er echter op dat het de wette-
lijke taak van de beheerders was desnoods in rechte de achterstallige 'huiren' op te 
vorderen.' 3  Van andere boeren was wel geld ontvangen. Dit bedrag hadden zij niet 
belegd, maar hielden zij 'in huis'. 

De curatoren eisten uiteraard dat de achterstallige penningen alsnog opgeëist werden en dat 
bovendien rente werd gevorderd over deze bedragen. Dit deel van de vordering laten wij ver-
der rusten; evenzo het gekrakeel met betrekking tot de feitelijke vragen of de aan het Hof 
overgelegde bescheiden voldoende waren voor het afleggen van rekening en verantwoording 
en of de 'rekeningen' op een juiste wijze waren opgemaakt. 

De beheerders hadden ook de zorg over contant ('cassa') geld. Zij hadden dat geld 
eveneens onder zich. Het was hun plan om dit geld en de penningen die zij hadden 
ontvangen van de boeren te beleggen in onroerend goed. De erflater had in zijn tes-
tament bepaald dat al het geld bestemd was 'voor de aenkoop van vastigheden'. Dat 
het geld nog niet overeenkomstig de laatste wil van de erflater was besteed, lag aan 
het feit dat (nog) geen geschikt onroerend goed was gevonden. De curatoren bestre-
den dat de beheerders het geld zo lang zonder belegging onder zich mochten hou-
den. Zij waren niet onder de indruk van de pogingen van de beheerders om stukken 
land aan te kopen. Zij verweten hen laksheid van handelen. Het conflict tussen de 
partijen spitste zich toe op de vraag of de beheerders het geld renteloos onder zich 
mochten houden totdat zij geschikt onroerend hadden gevonden en zo ja, geduren-
de welke termijn. De curatoren stonden op het standpunt dat de beheerders uiterlijk 
na twee maanden het geld belegd moesten hebben dat zij uit de huurpenningen had-
den ontvangen en binnen zes maanden het contant geld. Nu dit niet gebeurd was, eis-
ten zij rente over de niet belegde geldsbedragen van de curatoren zelf. De omstan-
digheid dat de erflater een belegging 'in vastigheden' wenste, rechtvaardigde niet het 
feit dat het geld renteloos bij de beheerders rustte. 

11 Huber, Heedensdaegse Rechtsgeleertheyt, 1,18,21. In het uitzetten van geld tegen rente wordt meer zorgvul-
digheid vereist dan bij de aankoop van onroerend goed (1,18,22 en 23). 
12 De Groot, Inleidinge, 1,9,10. Zie ook C.H. Trotz, Ad collegium practicum, p. 228 e.v. (UBA, III" F33). 
13 Zij verwezen naar C. 5,37,18. Zie ook Huber, Heedensdaegse Rechtsgeleertheyt, 1,18,18. 
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Fragment van dossier en dossierzak inv.nr. 14324 Archief Hof van Friesland. 
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Overeenkomstig de Landsordonnantie van 1723" was op de vraag wat een voogd 
of een beheerder met het geld moest doen, het 'oude Keizerlijke Recht' van toepas-
sing, niet het 'nieuwe' Justiniaanse recht dat in de Novellen werd gevonden. Volgens 
het Novellenrecht was de voogd niet verplicht om onroerend goed aan te kopen of 
het geld uit te lenen tegen rente." Hij voldeed aan zijn plicht door het geld onder 
zich te houden. Deze bepaling leek een duidelijk argument voor de beheerders van 
de nalatenschap te zijn, maar zij hebben er geen beroep op gedaan. Zij hadden sterke 
autoriteiten in Friesland en Holland tegen die stelden dat het 'nieuwe' Justiniaanse 
recht in onbruik was geraakt en vervolgens was dit recht (in Friesland) in de Lands-
ordonnantie opzijgezet." Op dit feit wezen uiteraard de curatoren, Wigeri en Bee-
rents. Zij wisten Huber aan hun zijde. Die had geconstateerd dat het recht van de Di-
gesten meer in overeenstemming met de 'hedendaagse gewoonten' en de 'rechte re-
den' werd geacht dan het 'nieuwe' recht van Justinianus. In de Digesten stond dus 
voor dit onderwerp de heersende leer.' 7  

De taak van een zorgvuldig beheerder 

Wigeri en Beerents baseerden hun vordering op een aantal Digestenteksten, zo dui-
delijk en helder dat er naar hun mening eigenlijk geen dispuut mogelijk was over de 
juistheid van hun stellingen. Volgens hen bleek uit D. 26,7,7,9 en D. 26,7,58,3 18  zon-
der meer dat voogden aansprakelijk waren indien zij geld tegen rente hadden kunnen 
uitlenen maar het `leedig onder sig' hielden. De belangrijke Digestentekst D. 
26,7,58,3 luidt namelijk als volgt: 

Na een onvolwassen zoon tot erfgenaam te hebben ingesteld heeft iemand zijn onterfde dochter 
2000 goudstukken gelegateerd en voor beiden dezelfde persoon tot voogd benoemd. Gevraagd is 
of de voogden jegens het meisje met de voogdijactie uit hoofde van rente aansprakelijk zijn van-
af de dag waarop zij de 2000 van het bestand der nalatenschap hadden kunnen afzonderen om die 
tegen rente uit te lenen. [Scaevola] heeft geantwoord dat zij daarvoor aansprakelijk zijn. 

Een ander standpunt noemden zij `gansch paradox'. Over nog openstaande bedragen 
moest voogdijrente worden betaald. Deze rente was niet onmiddellijk verschuldigd, 

14 Art. 11, titel 7, boek I. 
15 Nov. 72,6 en 7. 
16 Bijvoorbeeld Van de Sande, Gewijsder Saecken, 11,9,13; Hamerster, Statuten, Ordonnantien, 1,7,11; Voet, 
Commentarius ad Pandectas, ad D. 24,7, nr. 10 (met veel verwijzingen); J. Voorda, Differentiae iuris Romani et 
Belgici, Leiden 1769, Lib. XXVI, Tit. 7, § 2 (lus Romanum: Tutor iure novo (Nov. 72, 5, 6 en 7) satisfacit, si pecu-
niam pupillarum caute reponat et serveret; lus Belgicum: Hodie vel foenori collocare pecuniam pupilli debet). Het 
Hof van Friesland had de Novellen buiten toepassing gelaten in zijn vonnis in de zaak tussen Gerrit Jenckes (cu-
rator over Jetze Doedes) en Dioere Goffes van 20 december 1628. 
17 Huber, Praelectiones juris civilis, ad D. 24,7, nr. 6. Overigens is het gebruik van de aanduiding 'nieuw' recht 
veelzeggend. De Romeinse juristen associeerden nieuw recht met slecht recht, een associatie die de 'geromani-
seerde' Friese juristen met graagte overnamen. Zie W.J. Zwalve, Keizers, soldaten en juristen. Vijf Romeinse juri-
dische biografieën, Deventer 1998, p. 41 (noot 81). 
18 D. 26,7,7,9: Residuarum autem summarum pupillares usuras pendi oportet. Vert. Over nog openstaande be-
dragen moet voogdijrente worden betaald. D. 26,7,58,3: Pupillo herede instituto filiae exheredatae duo milia num-
morum aureorum legavit eosdemque tutores utrisque dedit: quaesitum est, an ex eo die, quo duo milia potuerunt 
a substantia hereditatis et in nomina collocare neglexerint, usurarum nomine pupillae tutelae iudicio teneantur. re-
spondit tenen. 
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maar met inachtneming van twee maanden voor het innen en het uitzetten van het 
geld.° Indien een voogd geld had gedeponeerd om onroerend goed te kopen, en hij 
bleef op dit punt in gebreke, dan ontstond vervolgens de verplichting om rente te be-
talen. De renteverplichting kreeg pas effect ten aanzien van cassageld na zes maan-
den." Het rentepercentage, dat na het verlopen van de genoemde termijnen per jaar 
verschuldigd was, bedroeg `vyf van yder hondert'. 

Daarnaast zetten Wigeri en Beerents breedvoerig uiteen dat in de praktijk onroe-
rend goed altijd werd verkocht in termijnen. Een voogd had daarom overvloedig de 
tijd zijn uitgeleende penningen op te eisen. Of indien de beheerders het uitlenen van 
geld bezwaarlijk vonden, dan hadden zij `landschapsobligaties' moeten kopen. Die 
waren zo courant en waardevast, dat zij — indien er geld nodig was — zo weer ver-
kocht konden worden. 

Om hun stellingen kracht bij te zetten onderstreepten Wigeri en Beerents dat hun 
verklaring van het recht in gelijke zin was aan te treffen bij Huber en Voet. 21  Boven-
dien werden zij gesteund door het gezag van het Hof van Friesland zelf. Dit college 
was 'altoos en te regte gewoon' een verplichting om rente te betalen aan te nemen, 
zoals bleek uit een arrest in een vergelijkbaar geval dat slechts enkele jaren eerder had 
gespeeld: de zaak Heert Piers en Jelle Geerts enerzijds en Taeco Sapes en Wytze Min-
derts Lipstra anderzijds." 

Sapes en Lipstra hadden onder meer geld ontvangen door verkoop van een huis en zij had-
den een vordering geïnd. Met de ontvangen bedragen hadden zij gedurende vele jaren niets 
gedaan en waren daarom veroordeeld. Het geschil in kwestie handelde verder onder andere 
over de vraag of de curatores recht hadden op vergoeding van hun werkzaamheden. Deze 
vraag werd door de tegenpartij ontkennend beantwoord met als argument dat de voogdij of 
het curatorschap een munus publicum was en daarom voor een recht op vacatiegeld geen 
plaats was. Dit standpunt stond haaks op de stellingen van Van de Sande (11,9,11). 

Tot slot bestreden Wigeri en Beerents de bruikbaarheid van een van de sterke be-
wijsplaatsen van de beheerders, D. 26,7,3,2, waarin de (ere)voogden de verplichting 
wordt opgelegd om erop toe te zien dat in bewaring gegeven geld werd besteed aan 
de aankoop van landerijen: 

Indien er geld is dat in deposito gegeven kan worden, moeten zij erop toezien dat het voor de 
aankoop van landerijen in deposito wordt gegeven. Wie meent dat erevoogden op geen en-
kele wijze aansprakelijk zijn houdt zichzelf voor de gek: zij zijn namelijk aansprakelijk con-
form de uiteenzetting die wij hierboven gegeven hebben. 23  

Uit de woorden 'geld in bewaring geven' (pecuniam deponere) kon niet worden af- 
geleid dat een voogd geld zo maar onder zich mocht houden zoals de beheerders, 

19 D.26,7,7,11. 
20 D. 26,7,3,3, C. 5,37,24 resp. D. 26,7,15. 
21 Huber, Praelectiones juris civilis, ad D. 24,7, nr. 6; Voet, Commentarius ad Pandectas, ad D. 24,7, nr. 9. 
22 Nr. 14164. Uitspraak van 20 december 1751. 
23 D. 26,7,3,2: (...) et Si pecunia sit, quae deponi possit, curare, ut deponatur ad praediorum comparationem: 
blandiuntur enim sibi, qui putant honorarios tutores omnino non tenen: tenentur enim secundum ea quae supra 
ostendimus. 
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Feijens c.s., hadden gedaan. Deze aanduiding betekende al bij de Romeinen depone-
re apud acta, in deposito of bewaring geven bij het gerecht. Een uitleg die Wigeri en 
Beerents baseerden op Groenewegen van der Made. 24  

'Wat sin dog sal dit hebben, indien deponere pecuniam, is 't geld onder sig houden, en bij sig 
selvs op te leggen tot aenkoop van vastigheden? Behalven dat deese uijtvlugt ten eenemael 
renverseeren soude 't bekende regt, dat een voogd verpligt is interessen te geven van 't geld 't 
welk hij leedig onder sigh houd. Immers sij souden altoos seggen, dat sij 't hadden opgelegd 
om vastigheden te kopen. En gevraagt sijnde, waerom sulks dan niet hadden gedaen, souden 
sij, gelijk nu de Rendanten antwoorden daer toe geen occasie nae genoegen gevonden te heb-
ben.' 

Advocaat Voorda, die optrad namens de beheerders van de goederen (Feijens c.s.), 
heeft zich buitengewoon veel moeite getroost om 'diep 't oud Keiserlijk regt' in te 
duiken en zo argumenten te vinden die zijn cliënten van hun verplichting om rente te 
moeten betalen zouden bevrijden. Ten slotte hadden deze 'door eens en ander mael 
op diverse stucken land te bieden' genoegzaam hun bereidwilligheid aangetoond dat 
zij aan het uitdrukkelijke gebod van de erflater, Rinnert Baertes Nieholt, wilden vol-
doen. Diens laatste wil luidde onbestreden en dus door de tegenpartij erkend dat al 
het aanwezige geld en al de penningen die in de loop van de tijd vrijkwamen, in on-
roerend goed dienden te worden belegd. Rechtens stond dus vast dat de beheerders 
niets anders hadden gedaan dan het testament van de erflater naar beste weten uit te 
voeren. Moesten zij nu daarvoor 'gestraft' worden? 

Uit het feit dat de curatoren, Wigeri en Beerents, het woord 'paradox' gebruikten 
toen ze stelden dat Feijens c.s. het geld 'ledig' onder zich mocht houden, leidde 
Voorda af dat de beheerders gelijk hadden en dat de curatoren dit ook eigenlijk met 
zo veel woorden toegaven. Want wat zijn paradoxen? Zoals Cicero al zei: `quae quia 
sunt admirabilia, contraque opinionem omnium, (...) longeque verissima': bewerin-
gen die evenwel ongerijmd zijn en tegen de mening van allen, maar verreweg het 
waarst. 25  

De beheerders beriepen zich primair op D. 26,7,3,2 en D. 26,7,5pr. 26  De eerstge-
noemde tekst is hierboven reeds geciteerd; de tweede luidt als volgt: 

Voor het in deposito geven van gelden is alleen dan aanleiding, indien een zo groot bedrag 
bijeengeschraapt — d.w.z. verzameld — kan worden, dat er een stuk grond kan worden ge-
kocht. Want indien eenvoudig aangetoond kan worden dat de voogdij zo weinig omvangrijk 
is, dat met de gerealiseerde gelden voor de jongen geen stuk grond kan worden gekocht, ver-
valt de plicht om geld in deposito te geven. 

24 Groenewegen van der Made, De legibus abrogatis, D. 26,7 ad L. 12 § uit. Si tutor pecuniam pupillarem cre-
dere non potuit, quod non erat, cui crederet, pupillo vacabit. scilicet si tutor pecuniam apud acta deposuerit. Vert. 
Als een voogd geld van zijn pupil niet heeft kunnen uitlenen, omdat er niemand voorhanden was aan wie hij het 
zou kunnen uitlenen, zal hij aan zijn verplichtingen jegens de pupil voldaan hebben. 
25 M.T. Cicero, Paradoxa Stoicorum, prooemium (verschenen als Loeb-uitgave en recent in Sammlung Tuscu-
lum). Zie M.V. Ronnick, Cicero's "Paradoxa Stoicorum": A Commentary, an Interpretation and a Study of Its In-
fluence, Frankfurt am Main (etc.) 1991. 
26 Voor D. 26,7,3,2 zie noot 23. D. 26,7,5pr: Ita autem depositioni pecuniarum locus est, si ea summa corradi, id 
est colligi possit, ut comparari ager possit: si enim tam exiguam esse tutelam facile probatur, ut ex nummo refecto 
praedium puero comparari non possit, deposito cessat. 
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Uit de twee aangehaalde Digestenplaatsen volgde volgens hen onomstotelijk dat in-
dien er geld is dat in deposito kon worden gegeven, dit voor de aankoop van lande-
rijen in deposito moest worden gegeven. Ook bleek uit deze teksten overtuigend dat 
voogden of beheerders geld ledig onder zich mochten houden zonder tot betaling 
van rente te zijn gehouden. Alleen indien eenvoudig aangetoond kon worden dat 
met de gelden geen stuk grond kon worden gekocht, verviel de plicht om geld in de-
posito te geven. 'Nu is't egter seeker, dat de aenkoop van vastigheden in regte wort 
aengepresen en ver boven het uitsetten van penningen op interest gepraefereert en 
gebeneficieert.'" 

Uit deze teksten mocht dus worden afgeleid dat Feijens c.s. niet alleen bevoegd 
maar zelfs verplicht was om het geld onder zich te houden totdat dit bedrag groot ge-
noeg was voor de aankoop van vastigheden. Het bedrag dat zij overigens onder zich 
hadden, voldeed voor de aanschaf van landerijen, alleen visten zij iedere keer achter 
het net. De beheerders bestreden dat zij het geld 'ledig' onder zich hielden: zij waren 
wel degelijk op zoek naar een geschikte belegging in onroerend goed. Als de stelling 
van de curatoren waar zou zijn, zouden zij nooit in staat zijn om vastigheden aan te 
schaffen. Daarom faalde het beroep van de curatoren op D. 26,7,58,3, waarin de ju-
rist Scaevola voogden uit een voogdijactie aansprakelijk hield omdat zij niet geld te-
gen rente hadden uitgezet op het moment dat zij 2000 goudstukken uit de nalaten-
schap hadden kunnen en moeten afzonderen. Aan het uitlenen van geld tegen rente 
waren bovendien honderden 'zwarigheden' verbonden. Geschikte personen waren 
niet zo maar gevonden. 

Voor zijn opvatting beriep Feijens c.s. zich op Noodt. Die legde terecht de nadruk 
op het feit dat voogden of beheerders van het geld dat zij hadden aangetroffen en ver-
worven — indien het voldoende was — landgoederen moesten verwerven en het geld 
ook daarvoor in deposito dienden te geven. Zij konden dan wel tot het betalen van 
rente worden gehouden, tenzij het niet aan hen had gelegen dat zij geen landgoede-
ren hadden kunnen verwerven. Als het geld niet voldoende was voor een dergelijke 
aankoop, dan moest het tegen rente worden belegd." Noodt, aldus de wetten uitleg-
gende en 

'spreekende van 't uijtsetten der gelden op interessen en 't aenkopen van vastigheeden te sa-
men concilieert, sijnde 't over bekent, dat men de wetten niet als in 't slagveld tegen elkander 
moet setten maer de een uijt de andere explicere.' 

Deze uitleg van Noodt vond evenzeer steun in het recht: als een voogd het geld van 
zijn pupil niet had kunnen uitlenen, omdat er niemand voor handen was aan wie hij 
het had kunnen uitlenen, had hij aan zijn verplichting jegens zijn pupil voldaan. 29  De 
beheerders waren van mening dat het niet aan hen had gelegen dat zij nog geen on-
roerend goed hadden kunnen kopen: zij deden hun best. Ook een geschikt persoon 
aan wie geld kon worden uitgeleend, was niet zo maar te vinden. 

Uit D. 26,7,7,3 bleek daarenboven dat een admonitio en denunciatio vereist waren 

27 De beheerders vonden voor deze mening steun bij Huber, Praelectiones juris civilis, ad D. 24,7, nr. 6. 
28 G. Noodt, Operum Omnium tomus II, Leiden 1735, ad D. 26,7 (passage beginnend bij het woord confecto). 
29 D. 26,7,12,4 en C. 5,37,3. 



De taak van een zorgvuldig beheerder 	 53 

om een voogd wegens nalatigheid in het aankopen van vastigheden aan te spreken en 
in rechte rente te doen betalen. Beide formele stappen hadden de curatoren, Wigeri 
en Beerents, nagelaten te zetten. 

De suggestie van de curatoren over de wijze waarop de beheerders, Feijens c.s., dan 
praktisch gezien het geld hadden moeten beleggen, was laatstgenoemden helemaal in 
het verkeerde keelgat geschoten. 

'Dit is waerlijk geheel buijten de hack. Men late staen, dat ook de veele jae de meeste vastig-
heden worden verkogt op conditie van een termijn gereed te betalen. En dat het genoegsaem 
bekent is, hoe in de jaeren 1746 en vervolgens de prijs en Credit van de Landschapsobligatien 
is geweest. Invoegen het de beheerders niet te vergen nog voor hun te verantwoorden soude 
sijn geweest diergelijke effecten tegen 't gebod van de Testator aen te handelen.' 

De beheerders voerden verder, aan dat de uitspraak tussen Piers/Geerts en Sapes/ 
Lipstra niet als precedent kon dienen voor de onderhavige zaak. De erflater. had in 
dit geval niet uitdrukkelijk in zijn testament opdracht gegeven tot de aankoop van 
vastigheden. De beheerders hadden bovendien het geld van de wezen 'maar simpe-
lijk renteloos laten liggen', zonder dat zij in de procedure hiervoor enige reden had-
den kunnen geven. Deze beheerders waren dus terecht veroordeeld tot rentebeta-
ling. 3° 

Tot slot bestreed Feijens c.s. dat de woorden deponere pecuniam in D. 26,7,3,2 de-
ponere apud acta zouden betekenen. Het extra vereiste van de acta' stond in geen 
enkele relevante wettekst uitgedrukt. Op alle toepasselijke plaatsen werd alleen ge-
sproken van deponere pecuniam.31  Het tegendeel was volgens het recht zelfs waar: 
het was zeker dat deponere niets anders betekende dan tuto in loco collocare, ofwel 
het geld op een veilige plaats opbergen en bewaren. 32  

`Maer is dit nu juist apud acta collocare? geensints voorwaer! Dog sulk een glossa kan nie-
mand vreemd voorkomen van eenen Groenewegen en andere Hollandsche practici. Die dik-
wijls onder de naem van interpretatie door het toedoen of dissimuleeren van deese en geene 
requisita de beschreven wetten altereeren.' 

Zo slecht als de Hollandse praktijkjuristen het hadden gezien, zo goed had Cujas de 
betekenis van deponere pecuniam vastgesteld. 

Want de voogd (en hetzelfde geldt voor de curator) moest het geld van de pupil in bewaring 
geven, dit is, op een veilige plaats bewaren in een geldkist, of een pakhuis; hij was daarente-
gen aansprakelijk als hij het geld niet op een veilige plaats in bewaring had gegeven?' 

Cujas legde de gewraakte aanduiding dus uit als 'op een veilige plaats bewaren, in een 
geldkist of een pakhuis'. Dat een depositio apud acta van geld van wezen rechtens ge- 

30 Op grond van D. 26,7,15: indien de voogd het geld van de pupil niet binnen de eerste zes maanden heeft uit-
gezet, wordt hij zelf aangesproken voor het verschuldigde geld resp. voor de rente van het geld dat hij niet heeft 
uitgeleend. 
31 De beheerders verwezen behalve naar D. 26,7,3,2 ook naar D. 26,7,5pr, D. 26,7,7,3,4 en 7, C. 5,37,4 en 5. 
32 Vgl. C. 5,37,24 waarin werd gesproken van Aurum et argentum in tutissima custodia collocent. 
33 Cujacius, Tomus Nonus vel Quintus Operum postumorum, Napels 1758, In Librum V Codicis recitationes 
solemnes, ad Tit. XXXVII (p. 570 rechterkolom). Nam debet tutor (& idem est in curatore) pecuniam pupillarem 
deponere, id est, tuto loco collocare in arcam, vel horreum, alioquin culparetur si eam deponeret in loco non tuto. 
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heel onbekend was, kon ook uit andere wetteksten worden afgeleid, het was `son-
neklaer' dat eerder het tegendeel zich voordeed. 34  

De conclusie was daarom in de ogen van de beheerders eenvoudig te trekken: de-
positio pecuniae ad praediorurn comparationem in D. 26,7,5pr kan of moet niet an-
ders worden opgevat dan als een simpele bewaring zonder enige restrictie. Een an-
dere uitleg was volgens de beheerders in de gedachtengang van de curatoren ook ab-
surd: want het in deposito geven van geld bij het gerecht leverde ook geen rente op. 

Wat souden dan de Revideerden daer mede hebben gewonnen? Niet het minste voorwaer, 
maer ter Contrarij nogh schuldig sijn geweest consignatiepenningen te betalen. 'Twelk waer-
lijk hun wel vreemd soude sijn voorgekomen. Dog 't is onnodigh dit breed uijt te haelen na-
dien er van sulk een depositio apud acta geen titul of jota in jure gevonden word en dus die 
geheele susteme der Revideerden gansch heterodox is.' 

Kortom: de beheerders waren niet gehouden het geld tegen rente uit te zetten en ook 
anderszins rustte op hen geen verplichting om rente te betalen. Zij mochten het geld 
onder zich houden totdat een goede gelegenheid zich voordeed om onroerend goed 
te kopen. 

Conclusie 

Het Hof van Friesland heeft de beheerders, Feijens c.s., veroordeeld tot betaling van 
rente met inachtneming van de genoemde termijnen. De uitspraak is gelet op Hubers 
beschrijving van het Rooms-Friese recht niet verrassend te noemen. Als binnen be-
paalde termijnen geen onroerend goed kan worden gevonden, dan behoort er tegen 
rente te worden uitgeleend. Feijens c.s. heeft niet aan deze verplichting voldaan. De 
beheerders zullen uit eigen zak rente moeten betalen, hoe onbillijk zij dit ook vin-
den. Het geschil is om een aantal redenen interessant. Allereerst is daar de afwijking 
van het Novellenrecht. Zowel in Holland als in Friesland bleek Nov. 72 in onbruik 
te zijn geraakt, zelfs in strijd met de 'rechte reden' te zijn. Het 'oude' Digestenrecht 
vond dus toepassing. In de tweede plaats is er de argumentatie. De advocaten van Wi-
gen i en Beerents sloten met hun beroep op Huber en Voet aan bij de traditie van de 
usus modernus. Voorda richtte zich, noodgedwongen, voor zijn argumenten veel 
meer op vertegenwoordigers uit de elegante traditie: Cuj as en Noodt. Deze twee ju-
risten lieten zich in hun werk veel voorzichtiger uit ten aanzien van het in onbruik 
geraakt zijn van Nov. 72. Voorda zette zich ook af tegen de Hollandse praktijkjuris-
ten die zijns inziens het (Romeinse) recht te ver buiten de grenzen van de wet oprek-
te. Met deze boutade bleef hij binnen de gebaande Friese paden. In de derde plaats is 
er het beroep op een eerdere uitspraak van het Hof van Friesland. Wij zijn overigens 
een dergelijke precedentwerking van uitspraken van het Hof ook in andere hoofd-
stukken in dit boek tegengekomen. 

De juridische uitwerking van het testamentaire bewind, zoals die in het Rooms- 

34 Zie bijv. D. 27,2,3,4. Uit de gebezigde woorden 'quae sit penes se summa' komt naar voren dat de voogd het 
bedrag moest opgeven dat 'zich onder hem bevindt'. 
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Hollandse recht vorm heeft gekregen, is in het Nederlands Burgerlijk Wetboek van 
1838 terecht gekomen. De Rooms-Hollandse regeling week slechts op een enkel 
punt af van het Rooms-Friese recht zoals dat in de dagelijkse praktijk gold. 35  Het 
klassieke Romeinse recht noch de Code civil hebben de Nederlandse wetgever van 
1838 tot voorbeeld gediend. In beide regelingen ontbrak respectievelijk ontbreekt 
een specifieke regeling voor het testamentaire beheer. De herinnering aan het oudva-
derlandse recht is misschien wel het sterkst verwoord in art. 910 van het Wetboek 
Napoleon, ingerigt voor het Koningrijk Holland uit 1809: Een administrateur is ge-
houden, om de door hem overgenomene goederen en effecten te beheeren, en de 
daarvan afkomende vruchten aan de geregtigden uit te keeren: Zijne magt, verant-
woordelijkheid en salaris staan gelijk met dié der voogden en curatoren. De laatste 
zinsnede ontbrak en ontbreekt in art. (4:)1066 BW. Deze bepaling luidt dat een erfla-
ter bij uiterste wil of bij bijzondere notariële akte, een of meer bewindvoerders mag 
aanstellen, ten einde de goederen, aan zijn erfgenamen of legatarissen nagelaten, ge-
durende hun leven of gedurende een bepaalde tijd te beheren. 36  De huidige wet geeft 
over de wijze van belegging geen nadere regels en termijnen. Een conflict als het on-
derhavige zal zich daarom niet meer zo snel voordoen. De beheerder is echter nog 
steeds gehouden tot een hoge mate van zorgvuldigheid." Tot de dag van vandaag 
wordt het bewaren van contant geld in een oude sok niet beschouwd als het 'goed' 
beheren van andermans goederen. 

35 Bijvoorbeeld met betrekking tot het onderscheid tussen een momber of voogd en een beheerder. 
36 Onverminderd het reeds bepaalde voor het geval van vruchtgebruik (art. 3:204 BW), van erfstellingen over de 
hand (art. 4:1025 BW), en van minderjarigen en onder curatele gestelden (art. 1:337 e.v. en art. 1:386 BW). Zie voor 
de wetsgeschiedenis Van der Ploeg, Testamentair bewind, p. 34 e.v. Afdeling 7 van titel 4 van boek 4 is in het NBW 
gewijd aan het testamentair bewind. 
37 Art. 4.4.7.1i drukt deze zorgplicht als volgt uit: de bewindvoerder is jegens de rechthebbende aansprakelijk, 
indien hij in de zorg van een goed bewindvoerder tekortschiet, tenzij de tekortkoming hem niet kan worden toe-
gerekend. 



HOOFDSTUK 1v 
Over hulpbehoevende vrouwen: 

Het intercessieverbod 

De grote Papinianus had het al gezegd: 'In vele onderdelen van ons recht is de rechts-
positie van de vrouwen slechter dan die van de mannen» Vrouwen waren bijvoor-
beeld uitgesloten van alle openbare ambten, zij konden geen rechter zijn, geen be-
stuursfunctie bekleden, niet als advocaat of procureur werkzaam zijn of voor een an-
der optreden. 2  Waarom, zo vragen wij ons nu af, waren vrouwen voor al deze func-
ties ongeschikt? In de Romeinse teksten vinden wij enkele redenen aangegeven. 
Vrouwen zouden hun zaken niet kunnen behartigen vanwege de kwetsbaarheid van 
haar sekse, sexus fragilitas, haar lichtzinnigheid, levitas animi, haar onstandvastig-
heid van oordeel, infirmitas animi, haar onbekendheid met gerechtelijke aangelegen-
heden, forensium rerum ignorantia, enz. enz. Vrouwen moesten, kortom, tegen zich-
zelf beschermd worden en daarom bestond er aanvankelijk de vrouwenvoogdij. Zij 
raakte echter in het begin van de keizertijd al in onbruik en het moet gezegd worden 
dat de jurist Gaius, die omstreeks 180 na Chr. leefde, van al de hierboven opgesom-
de argumenten ter betutteling van de vrouw niets moest hebben. Hij zegt: 

Dat meerderjarige vrouwen onder voogdij staan, is nauwelijks met een deugdelijk argument 
aannemelijk te maken; want het argument dat algemeen wordt geloofd, namelijk dat zij zich 
in de regel laten bedriegen door haar lichtzinnigheid en dat het daarom billijk was ze onder 
voogdij te plaatsen, lijkt eerder slim bedacht dan dat het waar is: meerderjarige vrouwen im-
mers behartigen zelf haar eigen zaken en in sommige gevallen oefent de voogd louter voor de 
vorm zijn gezag uit, dikwijls wordt hij zelfs tegen zijn zin door de praetor gedwongen als 
voogd op te treden.' 

De vrouwenvoogdij mocht dan in Gaius' tijd zo goed als verdwenen zijn, de onge-
lijkheid tussen man en vrouw bleef op talloze punten bestaan en daarmee de juridi-
sche bescherming die nu eenmaal altijd aan 'hulpbehoevenden' wordt gegeven. Over 
één van die juridische hulpmiddelen willen wij het in dit hoofdstuk hebben en wel 
over het zogenaamde intercessieverbod. Het heeft in het ius commune en derhalve 
ook in Friesland een grote rol gespeeld. 

1 D. 1,5,9: In multis iuris nostri articulis deterior est condicio feminarum quam masculorum. 
2 D. 50,17,2 pr.: Feminae ab omnibus officiis civilibus vel publicis remotae sunt ed ideo nec iudices esse possunt 
nec magistratum gerere nec postulare nec pro alio intervenire nec procuratores existere. 
3 Gaius 1, 190: Feminas vero perfectae aetatis in tutela esse fera nulla pretiosa ratio suasisse videtur, nam quae 
vulgo creditur, quia levitate animi plerumque decipiuntur et aequum erat eas tutorum auctoritate regi, magis spe-
ciosa videtur quam vera: mulieres enim quae perfectae aetatis sunt, ipsae sibi negotia tractant, et in quibusdam eau-
sis dicis gratia tutor interponit auctoritatem suam; saepe etiam invitus auctor fieri a praetore cogitur. 
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Het intercessieverbod 

Wat dan is het intercessieverbod? Het woord 'verbod' is eigenlijk slecht gekozen, 
want het betreft niet zozeer een aan vrouwen gericht verbod, maar veeleer een juri-
dische steun, waarvan de vrouwen gebruik kunnen maken. Die steun bestaat hierin 
dat alle financiële verplichtingen die vrouwen ten behoeve van anderen aangaan in 
beginsel ongeldig zijn. Niettemin blijven wij spreken van verbod. Het was uitge-
vaardigd in de vorm van een senaatsbesluit, waarvan wij de Latijnse tekst nog over 
hebben. 4  Voor de vertaling laten wij Huber aan het woord. Hij volgt de Latijnse tekst 
op de voet en knoopt daar nog een waarschuwing aan vast die stond geschreven op 
de muren van de Apollotempel van Delphi (door hem Delft genoemd) en ook in de 
spreuken van Salomon: 

Wegens de vrouwen is een bysondere Wet ofte Raets-besluit van Romen, op de voorstel van 
de Burgemeester Velleius genoomen, ende bekent met de name van Senatus-Consultum Vel-
lejanum, dat haer borgtochten geen kracht sullen hebben; ten eersten, om dat de vrouwen 
niet en past haer voor andere persoonen te verbinden, en die als onder bescherminge te nee-
men, 't welk eerder mannen als vrouwen werk is; ten tweeden, om dat de vrouwen licht te be-
weegen zijn tot medelijden met een anders noodt, als sy niet hebben uit te geeven, ontbree-
kende haer doorgaens soo veel voorzichtigheyt als er wel van nooden is, om aen te merken, 
wat gevaer in de borgtochten voor het toekoomende steekt. Desweegen eertijts in de tempel 
van Apollo tot Delft in Griekenlant dese waerschouwinge stont geteekent, als van merkelijk 
belang in dit leeven, 'wordt gy borg, soo hebt gy sorg': selfs in de heilige Schrift vint men 
waerschouwingen van dien zin.' 

Op grond van een senaatsbesluit, tot stand gekomen onder de consuls (burgemees-
ters) Marcus Silanus en Velleius Tutor, dat wil zeggen ongeveer in het midden van de 
eerste eeuw na Chr., werd het de vrouwen verboden borg te staan voor de schuld van 
een ander. Die ander kon een derde zijn, maar ook haar eigen man of eigen kind. De 
reden van dit verbod ligt geheel in de lijn van de argumenten die wij in het begin van 
dit hoofdstuk hebben opgesomd. Borgtocht is een mannenzaak en de vrouw laat 
zich snel door medelijden meeslepen; tegen de druk van haar eigen man is zij al in het 
geheel niet bestand. 

Allereerst dient te worden opgemerkt dat reeds de Romeinse juristen het verbod 
niet hebben beperkt tot de strikte borgtocht, fideiussio, maar door extensieve uitleg-
ging hebben uitgebreid tot elke vorm van het zich aansprakelijk stellen ten behoeve 
van een ander of, zoals de Latijnse tekst zegt pro aliis reas fieri. Ook het vestigen van 
een pand of hypotheek ten behoeve van een ander, het totstandbrengen van schuld-
vernieuwing, het aangaan van een lening of het geven van een last aan Titius ten ei- 

4 D. 16,1,2,1: Postea factum est senatus consultum, quo plenissime feminis omnibus subventum est. cuius sena-
tus consulti verba haec sunt: `Quod Marcus Silanus et Velleus Tutor consules verba fecerunt de obligationibus fe-
minarum, quae pro aliis reae fierent, quid de ea re fieri oportet, de care ita censuere: quod ad fideiussiones et mu-
tui dationes pro aliis, quibus intercesserint feminae, pertinet, tametsi ante videtur ita ius dictum esse, ne eo nomi-
ne ab his petitio neve in eas actio detur, cum eas virilibus officiis fungi et eius generis obligationibus obstringi non 
sit aequum arbitrari senatum recte atque ordine facturos ad quos de ea re in iure aditum erit, si dederint operam, 
ut in ea re senatus voluntas servetur. 
5 Huber, Heedensdaegse Rechtsgeleertheyt, III, 27, 4; cf. J.E. Spruit, 'Het Raets-besluit van Burgemeester Vel-
laeius', in: Huldigingsbundel Paul van Warmelo, Pretoria 1984, p. 194 es. 
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6 Nr. 16562. Uitspraak van 27 oktober 1693; cf. Beucker, Rerum judicatarum, caput LXXX. 
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de zich te verbinden ten behoeve van Sempronius, dat alles viel onder het verbod. Al 
dit soort handelingen werden in het Latijn aangeduid met intercedere, letterlijk tus-
senbeide komen en vandaar dat men spreekt van het intercessieverbod. Kenmerk van 
het verbod was dat de intercessie een op zichzelf staande handeling moest zijn en niet 
onderdeel uitmaakte van een meeromvattende overeenkomst. Dat althans besliste 
het Hof van Friesland in de zaak Tys Obbes tegen Jeltie Ylst cum sociis: 6  

Jeltie Ylst, huisvrouw van de kamerbode Heidema, had op 17 april 1680 twee derde van een 
huis aan de Gorredijk verkocht aan meesterbrouwer Tys Obbes uit Sneek. Bij de koop was 
bedongen dat de eigenaar van het derde deel Sytse Andries het verkochte gedeelte nog een 
jaar zou huren en aan de koper de huur zou betalen, 80 car. guldens. Bij dat koopcontract 
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stelde de verkoopster zich borg ten aanzien van de huursom. Andries bleek insolvent te zijn 
en Obbes sprak derhalve Jeltie aan tot betaling van de 80 car. guldens. Jeltie stelde in haar ver-
weer dat zij twee contracten had gesloten met Tys Obbes, één van koop met belasting van 
huur en één van borgtocht. Welnu, het eerste was een contractus bonae fidei, hetgeen bete-
kende dat 'tot het celebreren van dit contract promiscue ofwel vrouwen als mannen bevoegd 
waren'. Voorts vloeide daaruit voort dat de huurpenningen aan de koper toekwamen evenals 
alle andere voordelen van de verkochte zaak. Het, tweede, contract van borgtocht echter was 
`stricti iuris ende alsoo diversissimae naturae'. Dat verschil bleek onder andere uit het sena-
tusconsulturn Velleianum, dat aan vrouwen niet toestond zo'n contract af te sluiten. Jeltie 
weigerde derhalve betaling met een beroep op het senatusconsult. Ten onrechte, aldus het 
Hof. De borgtocht moest beschouwd worden als een nevenbeding bij de koop, een zoge-
naamd pactum in continenti. Zulk een beding was op grond van het bona fide karakter van de 
koopovereenkomst onderdeel van de koop geworden, hetgeen betekende dat de nakoming 
ervan kon worden geëist met de actie uit koop, actio empti. 7 Daar kwam nog een andere over-
weging bij. Omdat de verkoopster zelf alle belang had bij het voortbestaan van de huur voor 
nog één jaar, verbond zij zich niet zozeer voor een ander, maar voor zichzelf. Zoals wij nog 
zullen zien, is dat voldoende om een beroep op het intercessieverbod niet toe te laten. Dat 
staat duidelijk geschreven in D. 16,1,3 en 13 pr. en ook in C.4,29,23. 

Wat nu was het rechtsgevolg indien de vrouw het verbod overtrad? Daardoor wer-
den haar rechtshandelingen niet nietig, maar indien zij tot nakoming of vervulling 
werd aangesproken kon zij zich verweren met een beroep op het senatusconsult, 
kortom met de exceptio senatusconsulti Velleiani. Keizer Justinianus verscherpte in 
twee gevallen het senaatsbesluit. In 530 bepaalde hij dat intercessies die niet bij open-
bare, door drie getuigen ondertekende akte waren aangegaan van nul en generlei 
waarde waren. Was dat wel gebeurd, dan was er nog altijd de mogelijkheid van ex-
ceptief verweer.' De constitutie waarin hij dit bepaalde werd destijds dikwijls aange-
duid met zijn beginwoord en lex antiquae genoemd. In 556 verklaarde hij de inter-
cessies van de vrouw ten behoeve van haar eigen man eveneens van de aanvang af nie-
tig. Omdat deze bepaling in een Griekse Novelle werd uitgevaardigd 9  en omdat in de 
Middeleeuwen in onze streken geen Grieks werd gelezen — Graeca non leguntur 
staat zij bekend onder de woorden Si qua mulier, genomen uit een Latijnse vertaling, 
het Authenticum.'° 

Beperkingen van het intercessieverbod 

De slotwoorden van wat steeds genoemd wordt de Authentica si qua mulier geven 
een belangrijke beperking aan van het intercessieverbod. Het verbod gold niet indien 
overduidelijk bleek dat de intercessie was geschied in het belang van de vrouw zelf." 

7 Deze regel werd gehaald uit een tekst van Ulpianus, D. 2,14,7,5 en een constitutie van keizer Maximianus, C. 
3,2,13. Zie ook Lokin, Prota, V35. 
8 C. 4,29,23,2 en 3. 
9 Novelle 134, caput 8. 
10 Gesproken wordt steeds over de Authentica si qua mulier. Over wat precies het Authenticum is zie H.J. 
Scheltema, Das Authenticum, Subseciva XI, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 1963,   p. 275. 
11 Novelle 134, caput 8, authenticum: nisi manifeste probetur quia pecuniae in propria ipsius mulieris utilitate 
expensae sunt. 
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Deze beperking was ook al verwoord in de constitutie uit 530, C. 4,29,23, en gaat uit-
eindelijk terug op de uitlegging van de woorden van het senaatsbesluit zelf. Daarin 
wordt immers gesproken van verbintenissen van vrouwen, die schulden zijn aange-
gaan voor anderen, pro aliis.12  Welnu, zegt Gaius:' 3  Soms lijkt het alsof een vrouw een 
schuld aangaat ten behoeve van een ander, maar in werkelijkheid is dat in haar eigen 
belang:prima facie quidem alienam, re vera autem suam obligationem suscipiat. Dan 
gaat een beroep op het senaatsbesluit niet op. Deze regel werd nog als overweging 
gebruikt in de uitspraak in de zaak Obbes-Ylst, waarover wij hierboven hebben ge-
sproken. Zij wordt ook gehanteerd in het proces tussen Sybout Sierks Hornstra en 
Wybrandus Siderius." 

In deze zaak leende de vrouw, die samen met haar man een bedrijf uitoefende, geld dat zij, 
met toestemming van haar man, in de akte op haar naam alleen liet zetten. Hoewel winst en 
verlies gelijkelijk over beide echtelieden verdeeld werden en men dus zou kunnen volhouden 
dat de lening voor de helft ten behoeve van de man was aangegaan en derhalve door het se-
natusconsult werd beschermd, achtte het Hof de gehele lening zozeer in het belang van de 
vrouw dat het de hulp van het Vellejaanse senaatsbesluit op grond van D. 16,1,13 pr. afwees. 

Wanneer het derhalve, zoals in deze zaak, voor de schuldeiser niet duidelijk was of 
de vrouw voor zichzelf dan wel voor haar man handelde, dan houdt de werking van 
het senaatsbesluit op. Daar twijfel ik niet aan, zegt Ulpianus in D. 16,1,4 pr." Weet 
daarentegen de schuldeiser wel degelijk dat de vrouw zich voor een ander verbindt, 
dan kan met succes de Vellejaanse hulp worden ingeroepen." Heeft bijvoorbeeld de 
crediteur een lening ten behoeve van de man of van man en vrouw in de akte op naam 
van de vrouw alleen gezet, zodat zij als enige schuldeiser te boek staat, terwijl zij in 
werkelijkheid (mede) verbonden is voor de schuld van de man, dan staat een beroep 
op het senatusconsultum Velleianum open. Want deze constructie is overduidelijk te 
baat genomen om het senaatsbesluit te ontduiken en hier gelden de woorden van de 
keizers Diocletianus en Maximianus dat de werkelijkheid, veritatis substantia, be-
schei-ming verdient boven wat in de akte is neergelegd, simulata gesta.'7  Deze con-
stitutie kwam goed van pas in de zaak van Mayke Jans tegen Wytse Aleph Popma, 
die beslecht werd op 15 juli 1675. 18  

12 D. 16,1,2,1: ... de obligationibus feminarum, quae pro aliis reae fierent 
13 D. 16,1,13 pr.: Aliquando, licet alienam obligationem suscipiat mulier, non adiuvatur hoc senatus consulto: 
quod tum accidit, cum prima facie quidem alienam, re vera autem suam obligationem suscipiat. Vert. Soms wordt 
de vrouw door het senatusconsult niet geholpen, hoewel zij een verplichting voor een ander op zich neemt: wat 
ook dan plaats heeft wanneer zij op het eerste gezicht een verplichting ten behoeve van een ander aangaat, maar in 
werkelijkheid één ten behoeve van zichzelf. 
14 Beucker, Rerum judicatarum, caput LXXXIII; Huber, Praelectiones juris civilis, ad D. 16,1 §12 en nr. 16566. 
Uitspraak van 9 februari 1697. 
15 D. 16,1,4 pr.: Sed si ego cum muliere ab initio contraxerim, cum ignorarem, cui haec factum vellet, non dubi-
to senatus consultum cessare: et ita divus Pius et imperator noster rescripserunt. 
16 Dat staat ondubbelzinnig te lezen in D. 16,1,12 en D. 16,1,28,1. 
17 C. 4,29,17: Si, cum pater vester a Callistrato mutuam sumpsisset pecuniam, velut hanc eius uxor accepisset, 
instrumentum conscriptum est, nec ad exceptionis tractatum ex senanis consulto venientem pervenire necesse est, 
cum eam veritatis substantia, constituta potior quam simulata gesta, tueatur. Vert. Wanneer Uw vader van Calli-
stratus geld ter leen heeft ontvangen en als er een akte is opgemaakt alsof zijn vrouw het heeft aangenomen, dan is 
het niet nodig je af te vragen of de exceptie voortvloeiend uit het senatusconsult ook geldt, omdat het waar ge-
beurde haar meer beschermt dan wat in de akte wordt voorgewend. 
18 Nr. 16544. Uitspraak van 15 juli 1675; cf. Beucker, Rerum judicatarum, caput LXXXIII. 
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De feiten leken veel op die van de vorige rechtszaak van Hornstra tegen Siderius. De geld-
schieter Wytse Aleph Popma had geld uitgeleend aan man en vrouw gezamenlijk en dat geld 
ook aan hen beiden uitgeteld. Omdat hij echter geen vertrouwen had in de credietwaardigheid 
van de man, liet hij in de akte zetten dat het geld aan de vrouw alleen was uitgeteld. Op grond 
van die akte was derhalve Mayke Jans voor het geheel verbonden, maar in werkelijkheid 
slechts voor de helft. En die werkelijkheid telt, zei het Hof met een beroep op C. 4,29,17 en C. 
4,29,4. 19  Bovendien was de akte door Popma op zo'n manier opgemaakt dat het beroep op het 
senatusconsult werd omzeild. En, zo zegt Paulus in D. 16,1,12, indien de schuldeiser weet dat 
de vrouw zich eigenlijk voor een ander verbindt, dan is het senaatsconsult van toepassing." 

Werkt de intercessie derhalve (tevens) in het voordeel van de vrouw zelf, dan houdt 
de werking van het senatusconsult op. Het is duidelijk bedoeld om een remedie te 
verschaffen tegen de mogelijke druk die op vrouwen wordt uitgeoefend om zich 
voor de schulden van anderen te verbinden, maar het geeft geen steun aan handelin-
gen die ook de vrouw zelf ten goede komen. Deze beperking van de toepassing van 
het senatusconsult is niet de enige. Als bijvoorbeeld blijkt van de bedoeling van de 
vrouw om iets te schenken of als blijkt dat zij na verloop van tijd waarin zij over haar 
handeling goed heeft kunnen nadenken, de intercessie bekrachtigd heeft, dan kan zij 
daarna niet alsnog de exceptie van het senatusconsult te hulp roepen. Het senaatsbe-
sluit is immers niet in het leven geroepen om schenkingen tegen te gaan. Als bijvoor-
beeld de vrouw met aan haar geleend geld een schenking doet of als zij betaalt aan de 
schuldeiser van de begiftigde, dan hebben deze schenkingen met de werking van het 
senaatsbesluit niets te maken. De reden is hierin gelegen dat een vrouw meestal tot 
een borgtocht etc. wordt bewogen door een vriend of verwant en zij een schenking 
uit eigen beweging doet. Of, zoals Ulpianus zegt, een vrouw verbindt zich gemak-
kelijker voor een ander dan dat zij aan iemand iets schenkt. 21  Heeft zij echter genoeg 
tijd gehad om haar intercessie te overdenken en ondanks de wetenschap van de Vel-
lejaanse hulp die intercessie alsnog bekrachtigd, dan wordt zij geacht als het ware van 
die hulp afstand te hebben gedaan. Door de bekrachtiging blijkt dat zij heel goed 
wist wat zij deed en niet lichtvaardig te werk is gegaan, terwijl het senaatsbesluit is 
uitgevaardigd om op die lichtvaardigheid te kunnen terugkomen. Om die reden ging 
het beroep van Tjitske Bockma op het senatusconsultum Velleianum niet op. Op 9 
februari 1706 oordeelde het Hof dat haar verweer tegen de eis van Dirk Sybrens on-
deugdelijk was, terwijl het aanvankelijk er voor haar zo goed uitzag. Wat was het ge-
val ?22  

19 C. 4,29,4: Senatusconsultum locum habet, sive eam obligationem, quae in alterius persona constitit, mulier in 
se transtulerit vel participaverit sive, cum alius pecuniam acciperet, ipsa se constituit ab initio ream, quod et in re-
mm pro aliis obligationibus admissum est. Vert. Het senaatsbesluit is van toepassing zowel in het geval 
waarin de vrouw andermans verplichting zelf voor het geheel of voor een deel heeft overgenomen, als in het geval 
waarin zij zich vanaf het begin als schuldenaar heeft opgesteld, hoewel een ander het geld heeft ontvangen. Dit is 
namelijk toegestaan bij verbintenissen voor andermans zaken. 
20 D. 16,1,12: Immo tune locus est senatus consult°, cum scit creditor eam intercedere. Cf. D. 16,1,28,1. 
21 D. 16,1,4,1: ... quia facilius se mulier obligat quam alicui donat. Cf. Huber, Heedensdaegse Rechtsgeleertheyt, 
111,27,14: Het senatusconsult heeft geen plaats ... als sy (de vrouw) het doet met meininge van schenken, want een 
vrouw is niet verboden weg te schenken, om dat vrouwen nae 't zeggen van de Wetten daer soo licht geen noodt 
van hebben. 
22 Nr. 16575. Uitspraak van 9 februari 1706; procesdossier in nr. 8540. cf. Beucker, Rerum judicatarum, caput 
LXXXI, p. 90. 
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Tjitske Johannis Bockma, weduwe van Popke Claesses, wonende op de Dokkumer Treck-
weg buiten Leeuwarden, had meermalen geld geleend van de smalschipper Dirk Sybrens wo-
nende op 't Vliet, ook buiten Leeuwarden. In een akte bekende zij hem 910 gulden schuldig 
te zijn uit drie leningen. Haar zoon stond borg voor haar. Toen zij ophield de rente te beta-
len wilde Dirk haar dagvaarden, maar werd kennelijk steeds weer vermurwd door haar 
smeekbeden. Na vier jaar werd het hem toch te gortig. Hij daagde Tjitske voor het gerecht en 
dat het niet tot een veroordeling kwam was te danken aan het feit dat zij hem de akte van een 
door haar gekocht en verpacht stuk grond in zekerheid overdroeg. Dirk hield zich een tijdje 
stil en inde de pachtsom als een soort rente. Toch kwam het na enige nieuwe strubbelingen 
tot een proces. Daarin beweerde Tjitske dat niet zij, maar haar zoon de eigenlijke schuldenaar 
was. De werkelijkheid was precies het omgekeerde van wat in de akte stond. Het geleende 
geld was uitgeteld aan haar zoon en diens echtgenote en niet aan haar. Zij had zich met haar 
vrouwelijke impulsiviteit borg gesteld. Op aanraden van de advocaat die voor de schuldeiser 
de akte had opgesteld waren de rollen omgedraaid om aan Tjitske geen gelegenheid te geven 
zich op het senatusconsultum Velleianum te beroepen hetgeen zij als borg wel, als hoofd-
schuldenaar niet kon. Zij had ook wèl als borg kunnen fungeren en van een beroep op het se-
naatsbesluit kunnen afzien, maar daarvoor waren getuigen nodig. Met het vinden van getui-
gen ging veel tijd verloren en om Tjitske niet de mogelijkheid te geven de zaak eindeloos te 
rekken, had de advocaat deze rolverwisseling aangeraden. Het was een slimme truc ter ont-
duiking van de voorschriften voor het afstand doen van het Vellejaanse beroep. Dirk ont-
kende natuurlijk alles, maar Tjitske kon haar bewering met bewijzen staven en aangezien in 
deze zaken, zoals wij al hebben gezien, de werkelijkheid boven de in de akte neergelegde 
schijn geldt" en alwat ter ontduiking van het senatusconsult is uitgedacht geen gelding 
heeft, 24  leek Tjitske het proces te gaan winnen. Haar zaak werd bovendien in twee teksten be-
sproken en in beide teksten ten faveure van haar beslist." Toch dolf zij het onderspit en wel 
door de zekerheid die zij na meer dan twee jaar had gegeven. Want Justinianus had bepaald 
dat een vrouw die binnen twee jaar na haar eerste schuldbekentenis voor dezelfde zaak een 
tweede had gemaakt of een pand had gegeven of in het algemeen had geïntercedeerd, hiervan 
geen nadeel ondervond. Geschiedde dit echter na twee jaar, dan schaadde haar dit wel; zij 
wekte dan de indruk meer te handelen ten behoeve van haar eigen zaak, dan voor die van een 
ander.26  De overdracht van de akten stond gelijk aan de overdracht tot zekerheid van de daar-
in beschreven onroerende zaak" en Tjitske werd derhalve geacht goed te weten wat zij had 
gedaan. Om die reden ging haar beroep op het senatusconsultum Velleianum niet op hoewel 
zij door het Hof als borg was erkend. 

Ook op andere wijze dan door bekrachtiging kan een vrouw laten merken dat haar 
borgstelling geen daad van fragilitas of levitas was geweest, maar een rijpelijk over- 

23 C. 4,29,17. Zie noot 17. 
24 D. 16,1,29,1: Paulus respondit ea, quae in fraudem senatus consulti, quod de intercessione feminarum factum 
est, excogitata probari possunt, rata haberi non oportere. Vert. Paulus heeft geantwoord dat datgene waarvan be-
wezen kan worden dat het uitgedacht is om het senaatsbesluit betreffende intercessie door vrouwen te ontduiken, 
niet als geldig beschouwd kan worden. 
25 D. 16,1,29 pr. en C. 4,29,4. 
26 C. 4,29,22,1: Sin autem post biennium haec fecerit, sibi imputet, si, quod saepius cogitare poterat et evitare, 
non fecit, sed ultro firmavit: videtur etenim ex huiusmodi temporis prolixitate non pro aliena obligatione se illiga-
re, sed pro sua causa aliquid agere et tam ex secunda cautione sese obnoxiam facere, in quantum hoc fecit, quam 
pignus aut intercessorem utiliter dare. Vert. Maar als zij dit (i.e. de bekrachtiging) na twee jaar gedaan heeft, dan 
komt dat voor haar rekening, als zij dat wat zij langere tijd kon overdenken en vermijden niet heeft gedaan, maar 
uit eigen beweging heeft bekrachtigd: want uit een dergelijke lengte van tijd wordt afgeleid dat zij zich niet voor 
andermans verplichting bindt, maar iets onderneemt voor haar eigen zaak en zich uit deze tweede garantie zowel 
aansprakelijk maakt voor zoveel als zij die heeft gegeven als ook geldig een pandrecht geeft of zich borg stelt. 
27 Ter ondersteuning werden aangehaald een constitutie uit 207, C. 8,16,2 en één uit 210, C. 8,53,1. 
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dachte handeling. Wanneer zij bijvoorbeeld bij testament haar erfgenamen opdraagt 
de schuld waarvoor zij zich borg heeft gesteld uit haar nalatenschap af te lossen, dan 
staat aan hen een beroep op het Vellejaans verweer niet open. Uit de laatste wil van 
de vrouw blijkt dat het haar ernst was. Dat werd nog eens uitgemaakt op 27 oktober 
1626 in de zaak van Pieter Jacobsz Olycan tegen Lijsbet Harmens. 

Pieter Olycan, schepen van Haarlem en brouwer van beroep had Haarlemmer bier verkocht 
aan het echtpaar Willem Gerryts en Antke Harmensdr wonend in Sneek. Voor de som van 
1000 car. guldens had zich bij akte van 6 september 1614 borg gesteld Syouck Lolkedr 
`d'welcke gedane fideiussa sy insisterende ende corroborerende, hadde bij haar schriftelijke 
dispositie ende laeste wille geordonneert dat deselve uyt haar goederen soude werden affge-
daan ende betaelt'. De testamentaire bepaling was dus duidelijk genoeg. Syouck stierf en liet 
drie dochters en erfgenamen na, Tryn, Antke en Lijsbet Harmens. Als executeur was aange-
steld Sijds Oeges, getrouwd met Lijsbet. De dochters, aangesproken zijnde door Pieter Oly-
can, weigerden te betalen. Zij beriepen zich op de Vellejaanse exceptie, waarvan al door kei-
zer Diocletianus buiten twijfel was gesteld dat zij op de erfgenamen overging. C. 4,29,20 be-
paalde immers dat het buiten twijfel stond dat ook de erfgenamen van de vrouw tegen de 
schuldeiser dezelfde exceptie uit het senatusconsult konden gebruiken." Hun verweer 
mocht niet baten. Het Hof besliste dat de testamentaire bepaling moest worden opgevat als 
een bekrachtiging van de eerder aangegane borgtocht en dat daardoor de hulp van het sena-
tusconsultum Velleianum vergeefs werd ingeroepen. De gedaagde Lijsbet, weduwe van de in-
tussen gestorven Sijds Oeges werd derhalve veroordeeld `voorsoyeele sij erffgenaem is van 
wijlen Syouck Lolkedr den impetrant te betalen 1000 car. guldens met de schade'." 

Voet in zijn Commentaar 3° haalt deze uitspraak aan als een typisch Friese variant en 
ziet de testamentaire opdracht om de schuld te voldoen als een feitelijke afstand van 
het Vellejaanse verweer, rebus ac factis. De afstand hoefde dus niet altijd uitdrukke-
lijk, expresse, te geschieden. 

Rechtsdwaling 

Wat opvalt uit dat wat wij tot nu toe hebben behandeld, is de aansporing die de ju- 
risten aan de rechter geven te onderzoeken wat er in werkelijkheid is gebeurd en niet 
enkel op de schijn van de akten af te gaan. Het senaatsbesluit werd enerzijds niet au- 

28 C. 4,29,20: Heredes quoque mulieris adversus creditores eadem exceptione, quae ex senatus consulto intro-
ducta est, uti posse non dubium est. 
29 Nr. 16496. Uitspraak van 27 oktober 1626; cf. Van de Sande, Gewijsder Saecken, HIJ 1,7; Huber, Heedens-
daegse Rechtsgeleertheyt, 111,27,17: Noch verliesen des vrouws erfgenamen, het verzet van dit privilegie, als de 
vrouw in haer testament heeft belast, de schuit daer sy borge voor geworden is, te betalen, want sy met haer wille 
te vreeden moeten zijn. 
30 Voet, Commentarius ad Pandectas, ad D. 16,1,nr. 9: ... Et rebus ipsis ac factis renunciatio non perperam sub-
inde colligatur ... Qua ratione in Frisia judicatum, heredes mulieris, sine renunciatione intercedentis, Vellejani ex-
ceptione tueri sese non oportere, quoties muller suo praecepit testamento isti creditori apud quem intervenerat, 
satisfieri fidemve liberari. Vert. Ook uit de feiten kan de afstand (van het senaatsbesluit) niet ten onrechte worden 
afgeleid. Op grond hiervan is in Friesland beslist dat de erfgenamen van een vrouw, die zonder afstand te doen (van 
haar voorrecht uit het senatusconsult) zich borg heeft gesteld, niet door het verweer van het Velleianum be-
schermd moeten worden, zo dikwijls als de vrouw in haar testament heeft verordend dat aan de schuldeiser bij wie 
zij heeft geborgd, voldaan moet worden en dat zij van haar schuld wordt bevrijd. 
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tomatisch toegepast en anderzijds werd ook niet automatisch de hulp onthouden in-
dien bleek dat er slimmigheden waren bedacht om het te ontduiken. De vrouwen 
werden met andere woorden alleen dan geholpen indien dat echt nodig was. De ver-
gelijking met het leerstuk der rechtsdwaling dringt zich hier op. Ieder wordt geacht 
het recht te kennen, zo luidt een bekend adagium, hetgeen betekent dat een beroep 
op onbekendheid met een rechtsregel de onwetende niet helpt: error iuris nocet of-
wel rechtsdwaling strekt tot nadeel van de dwalende. Toch werden minderjarigen 
(minder dan 25 jaar) en vrouwen ontzien, de eersten wegens hun jonge leeftijd, de 
laatsten wegens de zwakheid van hun sekse, propter sexus infirmitatem. 31  Dat bete-
kende dat het vrouwen werd vergeven dat zij soms van het recht niet op de hoogte 
waren. Zij konden in die gevallen de oude toestand van vóór haar dwaling herstellen. 
Maar dit betekende niet dat een beroep op rechtsdwaling onbeperkt en in alle geval-
len openstond. Dat ondervond Juffrouw Rieme van Nitsen op 2 maart 1641. 32  

Rieme van Nitsen was al meer dan dertig jaren oud toen haar moeder Attke van Offenhusen 
overleed. Het ouderlijk huis in Minnersga, Pharnia State, besloot zij te verkopen en met deze 
beslissing gedroeg zij zich als erfgename. Dit gedrag, pro herede gestio, staat gelijk aan aan-
vaarding van de nalatenschap. Zij leefde in de verwachting dat de erfenis baatgevend, lucro-
sa, zou zijn, maar bij de openbare verkoop van Pharnia State kwamen zoveel crediteuren op-
zetten dat de schulden (25.000 car. gulden) de opbrengst (20.000 car. gulden) ruimschoots 
overtroffen. De nalatenschap in haar geheel bleek verliesgevend, damnosa, te zijn. Toen nu 
alles anders uitpakte dan zij had gehoopt, verzocht zij alsnog gebruik te mogen maken van 
het recht van beraad, ins deliberandi en van het voorrecht van boedelbeschrijving, benefici-
um inventarii. Zij beriep zich op Inst. 2,19,5 en 6, waarin deze rechten aan de erfgenamen 
worden toegekend. Juffrouw Rieme beweerde van deze rechten geen weet te hebben gehad 
en daarom vroeg zij propter summam ignorantiam separatie van de vermogens van haar en 
haar moeder en herstel in de oude toestand. Zij meende voor haar verzoek steun te vinden in 
D. 22,6,8 en 9 pr., waarin staat dat vrouwen in sommige gevallen door rechtsdwaling niet 
worden geschaad, in quibusdam causis non laeduntur. De crediteuren van haar moeder, die 
optraden als gerequireerden, wilden allereerst kwijt dat zij juffrouw Rieme heel coulant had-
den behandeld. Zij wezen erop dat zij 'in alle wollen, linnen, gout, silver ende moeders cle-
deren is sitten gebleven sonder yet te voorschijn te brengen'. Wat de rechtsdwaling betreft 
beriepen zij zich op een andere Digestentekst, D. 22,6,7. Daarin staat dat rechtsdwaling geen 
voordeel brengt aan degenen die hun wil tot verkrijging van iets hebben geuit." Bovendien 
zegt de tekst waarop Juffrouw Rieme zich beriep iets verder dat beroep op rechtsdwaling 
ook niet baat als men zich gemakkelijk van het recht op de hoogte had kunnen stellen, bij-
voorbeeld door het raadplegen van een jurist. Men moet maar zelden aannemen, zegt Labeo 
in de tekst, dat het niet gemakkelijk is de nodige kennis te vergaren?' Dat vond het Hof ook 
en daarom ontzegde het het verzoek van Juffrouw Van Nitsen op 2 maart 1641. 

31 D. 22,6,9, pr. 
32 Nauta, Decisien, quaestio LCV, p. 209. De datum van 20 maart 1640 die Nauta geeft, is onjuist. Nr. 16510. 
Uitspraak van 2 maart 1641. 
33 D. 22,6,7: luns ignorantia non prodest adquirere volentibus. 
34 D. 22,6,9,3: Sed iuris ignorantiam non prodesse Labeo ita accipiendum existimat, si iuris consulti copiam ha-
beret vel sua prudentia instructus sit, ut, cui facile sit scire, ei detrimento sit iuris ignorantia: quod raro accipien-
dum est. Vert. Dat onbekendheid met het recht niet tot voordeel strekt, moet naar de mening van Labeo aldus 
worden opgevat, dat onbekendheid met het recht diegene schaadt voor wie het gemakkelijk is om op de hoogte te 
zijn, indien hij toegang had tot een jurist of zelf kennis van het recht had; degene voor wie het niet gemakkelijk is 
om daarvan op de hoogte te zijn, ondervindt hiervan geen schade; dit laatste dient men maar zelden aan te nemen. 
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Renunciatie 

Friesland zou Friesland niet zijn als het niet ook in de in dit hoofdstuk behandelde ma-
terie op enig onderdeel een afwijkende, dat wil zeggen, Romeinse koers volgde. Dat on-
derdeel betrof de afstand ofwel de renunciatie van het recht op het Vellejaanse verweer 
danwel van het beroep op de Authentica si qua mulier. Een vrouw kon afstand doen van 
de haar toebedeelde voorrechten, maar daarbij deed zich dezelfde moeilijkheid voor als 
die welke aan de gehele regeling van het senatusconsult ten grondslag had gelegen.Als de 
vrouw dan toch zo gemakkelijk door medelijden of door de lichte druk van haar man 
was te bewegen zich borg te stellen, dan deed zij, bewogen door dezelfde gevoelens, even 
gemakkelijk afstand van haar voorrechten." Men diende zulk een renunciatie dus met de 
grootst mogelijke waarborgen te omgeven zodat zeker was dat de vrouw met volle ver-
stand afzag van de haar toegekende juridische hulpmiddelen. Zo kon er nooit een gene-
rale renunciatie worden opgesteld, maar moest altijd afzonderlijk worden aangegeven, 
waarvan afstand werd gedaan." Tevens moest de renunciatie van het senatusconsult 
worden vastgelegd in een openbare akte, dat wil zeggen een akte die door een notaris was 
opgemaakt en door hem en door minstens drie getuigen was ondertekend. Dit vereiste 
was voor de intercessie opgesteld door Justinianus 37  en werd in Friesland, anders dan in 
Holland, strikt in acht genomen. Zo stelde bijvoorbeeld op de dag voor Pinksteren in 
het jaar 1605 het Hof de ongeldigheid vast van een borgtocht en een renunciatie die wa-
ren vastgelegd in een akte die weliswaar door een notaris was opgemaakt, maar zonder 
getuigen en die derhalve als een onderhandse akte diende te gelden. 

In eerste instantie was de vrouw veroordeeld toen zij de handeling onder de akte als de hare 
had erkend. Zij ging van deze uitspraak in beroep bij het Hof, zeggende dat noch de borg-
tocht noch de renunciatie geldig was omdat zij niet waren vastgelegd in een `publijcque in-
strument, nae den manier van den keyser Justinianus voorgheschreven'." Het Hof was het 
geheel met haar eens. Ook de renunciatie, aldus het Hof, `obsteerde noch moveerde niets, de-
wijl deselve niet wettelijck in een privaat Instrument was gheschiedt'. 

In een andere illustratieve casus die zich meer dan honderd jaar later afspeelde kwam 
de eis van de publieke akte eveneens aan de orde. De renunciatie die niet bij publie-
ke akte was opgemaakt was ongeldig, maar het beroep op het senatusconsultum Vel-
leianum werd op een andere grond afgewezen. 

Tarquinius van Velsen was predikant te Wolsum. Bij zijn vrouw Bouckje Schotanus kreeg hij 
vijf kinderen, waarvan er twee op jonge leeftijd overleden. Ook de echtelieden stierven kort 
daarna, zodat drie meisjes als weeskinderen overbleven. Zij werden gehuisvest bij een tante, 
Hiltje Schotanus, 'een bejaarde vrijster' te Franeker. Curator was haar broer Jacobus Schota-
nus, apotheker en `vroetsman' van Franeker. Deze vestigde een lijfrente ten behoeve van de 
kinderen van 300 car. guldens. Bij zijn overlijden kreeg Hiltje de lijfrente hiervan in haar bezit. 

Hiltje en haar opgroeiende nichtjes leefden op ruime voet. Zij dreven een winkel in 'bont- 

35 Voet, Commentarius ad Pandectas, ad D. 16,1 nr. 9, acht deze observatie niet juist, omdat zij een tweede han-
deling altijd minder roekeloos zal verrichten dan een eerste. Daartegen Van de Sande, Gewijsder Saecken 111,11,6: 
... omdat een Vrouw even so lichtveerdich renuntieert ende af-staet, als sy haer verbindt. 
36 Cf. Huber, Heedensdaegse Rechtsgeleertheyt, 111,27,23. 
37 Cf. C. 4,29,23. 
38 Van de Sande, Gewijsder Saecken, 111,11,2. 
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goed en kant' waarvoor zij geld leenden van een zekere Becker uit Jelsum, 600 car. guldens. 
Als onderpand voor de schuld werd op 8 oktober 1717 o.a. de lijfrentebrief gegeven op het 
'lijf' van Helena van Velsen. Voor twee andere schulden, groot 1000 car. guldens, stonden de 
drie zusjes, Rixtie, Judith en Helena, borg. Toen zij meerderjarig werden, werd deze borg-
tocht bekrachtigd. Het ging niet goed met de winkel in bontgoed en kant en Hiltje zag zich 
genoodzaakt al haar bezittingen te verkopen. Op dit ogenblik kwam Helena van Velsen in 
het geweer. Zij spande een proces aan tegen de weduwe van schuldeiser Becker, Vrouwe 
Frouckje Fullenius en eiste de lijfrentebrief als haar eigendom terug. Hiltje had haar brief 
nooit in onderpand mogen geven, want zo'n verpanding moest beschouwd worden als een 
intercessie en deze was door het Senatusconsultum Velleianum verboden. De borgtocht voor 
de andere twee schulden was ook ongeldig, want weliswaar was in de akte afstand gedaan van 
het Vellejaanse senaatsbesluit, maar zo'n renunciatie moest in Friesland geschieden bij een 
publieke akte, voor de notaris en mede ondertekend door tenminste drie getuigen. Dat nu 
was niet geschied. Ten slotte beriep Helena zich nog op de exceptio non numeratae pecuniae. 
Het geld was niet aan haar, maar aan haar tante uitgeteld. 

Frouckje Fullenius verweerde zich met een zekere verontwaardiging. Het beroep op de ex-
ceptio non numeratae pecuniae was gemakkelijk te weerleggen. Zij moest immers worden in-
gesteld binnen twee jaar na het aangaan van de schuld en die twee jaren waren reeds lang ver-
streken. Op dit punt volgde men in Friesland het Romeinse recht. Elders mocht de termijn van 
twee jaren nog wel eens overschreden worden met een beroep op de billijkheid, niet in Fries-
land." Wat de lijfrentebrief betreft, deze behoorde in het geheel niet toe aan Helena van Velsen, 
maar maakte deel uit van het vermogen van Hiltje Schotanus. Zij kon er dus mee doen wat haar 
goeddunkte. Mocht de brief wèl aan Helena toebehoren, dan kon hij als geldig onderpand 
goed dienen, want in de eerste plaats had Helena met volle verstand toestemming gegeven tot 
de verpanding en in de tweede plaats was het geleende geld rechtstreeks mede ten goede geko-
men aan Helena zelf. Zij had daarvan goed geleefd, want zij was in haar minderjarigheid 
`neffens de fatsoenlijke en begoedigste burgerskinderen' met grote kosten naar school gegaan, 
en ging sedert haar volwassen jaren lufferlij k gekleed met een meid tot haar dienst'. En dat ter-
wijl zij weinig goederen had geërfd, 'verre niet genoeg om predikantskinderen daaruit te on-
derhouden'. Voor de borgtocht en de daarin opgenomen renunciatie gold hetzelfde. Weliswaar 
was er geen afstand gedaan bij publiek instrument, maar dat deed aan de geldigheid van de 
borgtocht niet af, omdat Helena zelf van het geld had geprofiteerd en daardoor de Vellejaanse 
steun op grond van D. 16,1,13 pr. vanzelf uitbleef. Het Hof achtte het verweer van Frouckje 
overtuigend op grond van het feit dat Helena zelf van het geld had geprofiteerd en dat hier der-
halve geen sprake was van borgtocht en wees de eis van Helena af. 4° 

In Holland stelde men de Justiniaanse eis van de publieke akte niet langer. Nostris et 
Gallorum mori bus haec solemnitas non requiritur, aldus Groenewegen. 41  Ook de ei-
genhandig geschreven of anderszins onderhandse akte was voor een geldige afstand 
voldoende. Voet bevestigde dit nog eens. Apud nos, zegt hij, doet het er niet toe of de 
intercessio voorzien van een renunciatio, is vervat in een private of publieke akte, 
hoewel, zo voegt hij er aan toe, het Romeinse recht, dat in Friesland nog gevolgd 
wordt, een publieke akte vereist. 42  

39 Huber, Heedensdaegse Rechtsgeleertheyt, 111,20,8-11; cf. hoofdstuk II. 
40 Nr. 16589. Uitspraak van 27 mei 1721. 
41 Groenewegen, De legibus abrogatis, ad C. 4,29,23, p. 540. 
42 Voet, Commentarius ad Pandectas, ad D. 16,1 nr. 9 in fine: Similiter parum refert apud nos, an publico an pri-
vato instrumento muliebris intercessio, renunciatione munita, comprehensa sit quamvis jus Romanum, quo ad-
huc Frisia utitur, publicum instrumentum requirat. 
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Renunciatie anders dan door publieke akte 

In Friesland hield men dus vast aan het Justiniaanse vereiste van de publieke akte en 
deze regel bleef het uitgangspunt van het Rooms-Friese recht. Toch waren uitzonde-
ringen op deze hoofdregel toegestaan. Ook een private akte kon een geldige renun-
ciatie bevatten als de echtheid ervan door drie getuigen werd bevestigd. Waren er 
geen getuigen ter ondersteuning van de akte, dan kon de geldigheid ervan nog gered 
worden indien zij door een eed werd bevestigd. 43  Deze uitbreiding van de hoofdre-
gel gaf aanleiding tot enige verwarring en dientengevolge tot een reeks van arresten. 
Zo had een vrouw zich borg gesteld en gerenuncieerd in een publieke akte. Moest 
daarbij nu ook nog een eed worden afgelegd? Neen, zei het Hof op 15 juli 1616, de 
Justiniaanse eis van een instrumentum publicum is voldoende. De kwestie was niet 
zo'n eenvoudige als zij op het eerste gezicht lijkt. Er ging een principiële vraag ach-
ter schuil, namelijk of het senatusconsultum Velleianum in het leven was geroepen 
omwille van een algemeen belang 'tot ghemeene-best ende profijt' of ten faveure van 
de vrouw. In het eerste geval was het een zaak van openbare orde, die niet door pri-
vate handelingen of contracten mocht worden opzijgezet, zeker wanneer men de 
mening was toegedaan dat een vrouw even lichtvaardig renuncieerde als zij zich ver-
bond, in het tweede geval gold dat ieder afstand kan doen van wat tot zijn faveur is 
ingesteld. Van de Sande behandelde de kwestie in een van zijn gewijsde zaken. 44  Hij 
haalde daarbij voorstanders van beide opvattingen aan en het is instructief de namen 
van al deze juristen eens op te sommen om de lezer een indruk te geven hoeveel 
schrijvers er bij een zaak werden betrokken en hoe internationaal dit gezelschap was. 

Als aanhangers van de eerste opvatting, dus die welke het senaatsbesluit van openbare orde 
achtte, somt Van de Sande op Antonius Tessaurus, Carolus Molynaeus, Antonius Gomesius, 
Hugo Donellus, Valentinus Francus, Matthaeus Wesenbeckius, Petrus Costalius, Diego Co-
varruvias, Johannes Goddaeus, Catellanius Cotta, Andreas Rauchbaert, Antonius Merendas 
en Matthias Berlichius. Voorstanders van de andere mening zijn: Uldaricus Zasius, Jacobus 
Cuaiacius, Petrus Faber, Andreas Gaill, Julius Pacius, Andreus Fachinaeus, Conradus Rid-
dershusius. 

Het Hof sloot zich bij deze laatste groep aan op 15 juli 1616 in de zaak tussen Aesg-
he Poppes uit Goingarijp en de erfgenamen van Doed Jarighs, weduwe van Fedde 
Mijntes.45  Van de Sande tekende hierbij aan: et alias saepius, hetgeen wil zeggen dat 
nog meermaals in soortgelijke zaken zo is geoordeeld. 

Voldoende was, zo blijkt genoegzaam uit het bovenstaande vonnis, dat intercessie 
danwel renunciatie in een publieke akte waren neergelegd. De eed was daarbij over-
bodig. Hij was vereist voor de geldigheid van een private akte. Kon een vrouw in 
zo'n geval, dus ingeval van een private akte onder ede, toch nog een beroep doen op 
de Justiniaanse constitutie C. 4,29,23 uit 530 (lex antiquae) die een publieke akte ver-
eiste. De vraag ging terug op een meningsverschil tussen de twee Titanen van het 

43 Cf. Huber, Heedensdaegse Rechtsgeleertheyt, 111,27,18. 
44 Van de Sande, Gewijsder Saecken, 111,11,6. 
45 Alleen de kale sententie is teruggevonden in de Quaclap, mv. nr. 16712. 
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middeleeuwse geleerde recht, Bartolus en Baldus. Baldus beweerde dat de vrouw die 
een eed had afgelegd op een privaat document, desondanks niet verbonden werd om-
dat de eis van keizer Justinianus in de lex antiquae van een instrumentum publice 
confectum geen uitzondering toeliet. Bartolus daarentegen hechtte waarde aan de re-
ligieuze betekenis van het eedzweren. Door het religieuze kenmerk van de eed wer-
den alle juridische defecten en onvolkomenheden aangevuld, zo was zijn opvatting, 
die overeenkwam met het canonieke recht. Zo ook suppleerde de eed het gebrek van 
de solenniteit van het publieke instrument ofwel, eenvoudiger gezegd, de eed hief de 
vormfout van de private akte op. Het Hof van Friesland volgde in deze Bartolus en 
het canonieke recht en sprak dat uit op 20 december 1606 in de zaak Meinte Riencks 
tegen Hidke Mercks, weduwe van Peter Sytséz." 

Kan een vrouw ook afstand doen van het voorrecht van de Authentica si qua mu-
lier, die bepaalt dat intercessie van de vrouw ten behoeve van haar echtgenoot van 
aanvang af nietig is? 

Ja, dat kan, maar omdat het beneficium hier verder gaat dan dat van het senatus-
consultum Velleianum is ook aan de renunciatie in Friesland een extra eis gesteld. Wil 
zo'n afstand geldig zijn, dan moet de vrouw daadwerkelijk een eed zweren dat zij 
van een voorrecht afstand doet. Niet voldoende is dat de woorden van de eed in de 
akte zijn opgenomen, omdat vrouwen veel gemakkelijker een akte ondertekenen, 
waarin de woorden ita me Deus adiuvet voorkomen dan corporaliter, dat wil zeggen 
daadwerkelijk een eed zweren. 47  Dat althans was het gevoelen van het Hof in de zaak 
Albert Jansen Balck tegen Foek Pieters." Niet alleen moet daadwerkelijk een eed 
worden gepresteerd, ook moeten de voorgeschreven woorden van het eedsformulier 
worden uitgesproken. Er staan te grote belangen op het spel, zegt Van de Sande." 
Niet voldoende zijn bijvoorbeeld de woorden: 'Ik zweer bij de hoogste waarheid' of 
'Ik zweer bij adelijke gelove of bij adelijke ere' of iets dergelijks. Aldus het Hof op 27 
oktober 1606 (Gerrit Willems tegen Matthijs Everts)." Uit alles moet duidelijk zijn, 
dat de vrouw weet waarvan zij afstand doet. Ja, er is zelfs een soort van medede-
lingsplicht van de partij met wie de vrouw contracteert. Zij moet de vrouw die wil re-
nunciëren op de hoogte stellen van de rechten waarvan zij afstand doet. Deze mede-
delingsplicht van de 'sterkere' ten opzichte van de 'zwakkere' partij doet wel heel 
modern aan. Toch verklaarde het Hof op 27 oktober 1610 een renunciatie krachte-
loos omdat uit de akte niet was gebleken dat de vrouw van het voorrecht van de Au-
thentica was verwittigd. Aucke Algers tegen Baucke Heskes. 51  

Vatten wij de vereisten voor de renunciatie van het voorrecht van de Authentica si qua 
mulier samen, dan zien wij dat een publieke akte is vereist, opgemaakt bij de notaris en 
door tenminste drie getuigen ondertekend en dat daarbij daadwerkelijk een formele eed 
moet worden gezworen. Is aan één van deze voorwaarden niet voldaan, dan heeft de af- 

46 Van de Sande, Gewijsder Saecken, 111,11,5. Uitspraak van 20 december 1606. 
47 Beucker, Rerum judicatarurn, caput LXXXII, p. 91: aliud enim est iurare, aliud subscribere instrumento. 
Vert. Het is immers één ding te zweren; het is een ander ding een akte te ondertekenen. 
48 Nr. 16559. Uitspraak van 20 december 1690. Zie ook nr. 16502. Uitspraak van 4 juni 1633 (Sacle Kingma te-
gen Juffr. Syouck van Ockinga). 
49 Van de Sande, Gewijsder Saecken, 111,11,3. 
50 Nr. 16708. 
51 Van de Sande, Gewijsder Saecken, 111,11,3. Nr. 16709. 
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stand geen effect en kan de vrouw zich alsnog op de nietigheid van haar intercessie be-
roepen. Zo had in het proces tussen Saeck Hendricks en Pieter Pheltens de vrouw af-
stand gedaan in een publieke akte, bevestigd door drie getuigen, maar zonder eed. Het 
Hof verklaarde op 9 februari 1613 deze afstand ongeldig. 52  Anderzijds bleek uit de zaak 
van Tiemcke Hanses cum sociis tegen Rommert Folckerts en Nicolaus Scipio Raard dat 
er wel een akte was en ook een eed was gezworen, maar dat de getuigen ontbraken. Ook 
toen werd de renunciatie door het Hof als krachteloos beschouwd. 53  

Thomas Borrus en Freerckien van Alten, echtelieden, hadden een schuld van 300 car. guldens 
aan Tiemcke Hanses en Jacob Martens. Tot zekerheid hadden zij ten behoeve van hen een ge-
nerale hypotheek gegeven op hun goederen, met name op hun huis te Balk. Ondanks protest 
van de crediteuren tot conservatie van hun recht verkochten zij het huis voor 600 goudgul-
dens aan Rommert Folckerts cum suis. Ook de kopers werden van de rechten van de eisers 
op de hoogte gesteld. Thomas Borrus cum uxore bleek notoir insolvent en daarom zagen de 
eisers zich genoodzaakt de actio hypothecaria tegen de gedaagden in te stellen. Een fraai ge-
val dus van derdenhypotheek. De gedaagden beweerden dat Thomas Borrus nooit eigenaar 
van het huis was geweest en dus geen geldige hypotheek had kunnen vestigen. Het huis was 
afkomstig uit de erfenis van Joucke Joris Steenkust die het aan haar dochter Freerckien van 
Alten had vermaakt onder het fideicommissaire beding dat, mocht Freerckien kinderloos 
overlijden, het zou toevallen aan Hendrickien Steenkust. Alleen Freerckien had zich derhal-
ve door hypotheek verbonden voor de gezamenlijke schuld, dat wil zeggen voor de helft van 
haar eigen schuld en voor de helft van die van haar man. Voor de laatste helft intercedeerde 
zij dus en in de publieke hypotheekakte, verleden voor de notaris, had zij afstand gedaan van 
haar rechten uit de Authentica si qua mulier. Zij had die afstand zelfs onder ede bevestigd, 
maar aan de akte ontbrak het vereiste aantal getuigen. Het Hof, op alles rijpelijk gelet enz. 
verklaarde de renunciatie onder ede in een notariële akte zonder getuigen onvoldoende -  en 
dus niet geldig. De intercessie was derhalve nietig en dat betekende dat de hypotheek slechts 
was aangegaan voor de helft van de schuld, dat wil zeggen alleen voor de helft van de vrouw. 
De gedaagden/kopers werden daarom veroordeeld 'de huisinge ende hovinge ten profijte 
van de requiranten te relaxeren ende ontwijcken, ofte andersins aen deselve uit de cooppen-
ningen van dien te betalen de helffte van 300 car. g.' Omdat Thomas Borrus notoir insolvent 
was zullen de schuldeisers de andere helft waarschijnlijk niet gekregen hebben. 

Uit het voorgaande moge duidelijk zijn dat het verweer van het senatusconsultum 
Velleianum en het voorrecht van de Authentica si qua mulier twee verschillende re-
mediën zijn, hoezeer de laatste ook een verfijning is van het eerste. Ondanks het feit 
dat de Authentica steeds in één adem genoemd wordt met het senaatsbesluit en de 
teksten van beide dikwijls aaneengehecht zijn overgeleverd, mogen zij niet op één 
hoop worden gegooid. Zoals al meermalen is gezegd, brengt het senaatsbesluit een 
exceptief verweer, de Authentica nietigheid teweeg. De renunciatie van het senatus-
consultum ook al is die met een 'lichamelijke' eed bekrachtigd houdt derhalve niet 
automatisch die van de Authentica in. Zij moet dus afzonderlijk worden gerenun-
tieerd.54  Die afzonderlijke afstand was niet geschied in de zaak Meynte Riencks en 
Hidke Mercks, waarover wij het hierboven al in ander verband hebben gehad. 

52 Van de Sande, Gewijsder Saecken 111,11,3. Nr. 16707. 
53 Huber, Heedensdaegse Rechtsge1eertheyt, 111,27,20. Nr. 16549. Uitspraak van 17 februari 1680. 
54 Huber, Heedensdaegse Rechtsgeleertheyt, 111,27,22. 
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De vrouw had door middel van schuldvernieuwing of novatie de schulden van haar man op 
zich genomen en de geldige afstand van het Vellejaanse senatusconsult met een daadwerke-
lijke eed bekrachtigd. In de akte werd echter geen enkele melding gemaakt van de Authenti-
ca en de renunciatie daarvan. Het Hof oordeelde op 20 december 1606 dat zij derhalve op het 
voorrecht van de Authentica alsnog geldig een beroep kon doen, omdat de afstand ervan niet 
uit de formele renunciatie van het senaatsbesluit mocht worden afgeleid. Van de Sande" ver-
meldt een tweede, soortgelijke zaak die werd beslecht op 22 februari 1622 en liep tussen Ty-
aert Pieters en Hans Piels. 

Men kan zich tenslotte nog afvragen waar de Friezen deze bijkomende eis van daad-
werkelijke eed in het geval van renunciatie van de Authentica vandaan haalden. In 
Holland stelde men deze eis niet. Groenewegen zegt dat met zoveel woorden 56  en 
verwijst daarbij naar de Justiniaanse lex antiquae" waarin van zo'n eed niet gespro-
ken wordt. Is Holland hier meer in overeenstemming met het Romeinse recht dan 
Friesland? Neen, toch niet. In feite hielden de Friezen zich meer dan de Hollanders 
aan de lex antiquae, omdat deze laatsten de eis van een publieke akte hadden laten 
vallen en ook genoegen namen met een renunciatie die bleek uit slechts een private 
akte. Eerder zou men kunnen volhouden dat Friesland in dit opzicht roomser was 
dan de roomse keizers, namelijk even rooms als de paus. De eis van de eed stamde na-
melijk uit het canonieke recht. De eed is, zoals Van de Sande het uitdrukt," `bestan-
dich om des Ziels peryckel te myden' en is daardoor in staat ieder juridisch gebrek 
aan te vullen. Het canonieke recht werd in deze zaken 'noch onderhouden ende ach-
tervolcht'" en daarom weken de Friezen op dit punt af van de Hollanders. Zoals wij 
reeds hebben opgemerkt is er een zekere willekeur te bespeuren in de gevallen waar-
in men het 'pauselijk' recht wel dan niet aanneemt. 6° Meestal werden de aanvaarde 
canoniekrechtelijke regels gelegitimeerd door de langdurige geldigheid die zij had-
den gehad. Zij zijn gewoonterecht geworden en golden als zodanig. De regels met 
betrekking tot de eed werden hier echter onverbloemd in verband gebracht met hun 
canonieke oorsprong, waarna werd volstaan met de constatering dat zij in verband 
met de besproken materie nog golden. 

Conclusie 

Het is tijd het betoogde samen te vatten en die samenvatting kan kort zijn. Het in-
tercessieverbod, zoals dat was neergelegd in het senatusconsultum Velleianum, uitge-
legd door de Romeinse juristen en aangescherpt door keizer Justinianus in zijn zo-
genaamde lex antiquae en in zijn Novelle Authentica si qua mulier, is in Friesland ge- 

55 Van de Sande, Gewijsder Saecken, 111,11,4. Nr. 16492. 
56 Groenewegen, De legibus abrogatis, ad C. 4,29, auth. si  qua mulier, blz. 540: Licet non nisi cum juramento 
eaedam auth. renunciari posse eidem Frisiae Senatui visum sit aliud tarnen moribus nostris obtinet. Vert. Hoe-
wel het Friese Hof van opvatting is dat geen afstand gedaan kan worden van deze authentica tenzij met een eed ... 
ligt dat toch anders volgens onze gewoonten. 
57 C. 4,29,23. 
58 Van de Sande, Gewijsder Saecken, 111,11,4. 
59 Van de Sande, Gewijsder Saecken, 111,11,3. 
60 Cf. J.H.A. Lokin in De doorwerking van het canonieke recht na de reformatie, in: Kerk, Recht en Samenle-
ving, Oldenhuis-bundel, p. 11-30. 
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trouw 'onderhouden ende achtervolcht' zoals de Friese juristen zelf schrijven met al 
zijn verfijningen en zijn beperkingen. Het heeft vele vonnissen van het Friese Hof 
opgeleverd die ook in de geschriften van de Hollandse juristen als voorbeeld dienen. 
In de overigens subtiele afwijkingen van de Hollanders blijken de Friezen zoals 
steeds vast te houden aan de ware Romeinse leer behalve op het stuk van de vereiste 
eed bij de renunciatie. De opvattingen over de betekenis van de eed vinden hun oor-
sprong in het canonieke recht dat op dit punt in het Rooms-Friese recht is geïncor-
poreerd. 

Door de invoering van het Wetboek Napoleon ingerigt voor het Koningrijk Hol-
land en de daarmee gepaard gaande afschaffing van het Romeinse recht op 1 mei 1809 
viel het doek voor de Romeinse regeling van het intercessieverbod. Weliswaar had 
Joannes van der Linden in zijn ontwerp van 1808 de bestaande traditie nog in één ar-
tikel laten voortbestaan, 6 ' maar in de Code civil is daar niets van over, evenmin als in 
de andere Nederlandse burgerlijke wetboeken. Men achtte een afzonderlijke rege-
ling overbodig en wellicht ook discriminerend tegenover de vrouwen. Zij konden, 
zoals Gaius al had geconstateerd, best hun eigen boontjes doppen. Niet alleen de re-
geling, maar ook de behoefte aan een regeling leek derhalve dood en begraven, want 
stammend uit een discriminatoir en dus duister tijdperk. Het moet dan ook op som-
mige aanwezigen als een kleine schok zijn overgekomen toen zij op 1 maart 1996 de 
nieuwbenoemde hoogleraar burgerlijk recht R.P.J.L. Tjittes in de aula van de Vrije 
Universiteit hoorden betogen dat die behoefte aan een afzonderlijke behandeling 
nog wel degelijk bestaat, sterker nog, dat de rechtspraak in de verschillende landen 
met die behoefte ook daadwerkelijk rekening houdt. De hedendaagse rechter be-
perkt zich daarbij niet tot alleen vrouwen, maar constateert dat bezwarende hande-
lingen die iedere 'verwant' op grond van zijn 'affectieve relatie' heeft verricht soms 
tot ingrijpen kunnen leiden. Tjittes noemde zijn oratie dan ook Bezwaarde verwan-
ten. Bij gebreke aan een afzonderlijke regeling behelpt men zich nu met het leerstuk 
van de undue influence, bij ons misbruik van omstandigheden en met dat van de 
dwaling. Tjittes liet in zijn oratie aan de hand van het arrest Van Lanschot/Mevrouw 
Bink62  zien dat onze hoogste rechter bezig is allerlei criteria te scheppen die gemak-
kelijk zijn terug te vinden in die welke zijn ontwikkeld vanaf de tijden van consul 
Velleius Tutor. Is er vooruitgang in het recht? 

61 Joannes van der Linden, Ontwerp burgerlijk wetboek 1807/1808, heruitgave verzorgd door J.Th. de Smidt 
1967, 175: boek 3, titel 1, afd. 3, art. 3: Om echter voortekomen, dat Vrouwen zich niet ligtvaardelijk als Borgen 
verbinden, zijn derzelver Borgtogten onbestaanbaar, ten ware de Acte daarvan gepasseerd worde ten overstaan 
van den Regter, wiens pligt het is, om haar vooraf de kracht en gevolgen der verbindtenis als Borg onder het oog 
te brengen. 
62 HR 1 juni 1990, NJ 1991, 759 met noot van C.J.H. Brunner. 



HOOFDSTUK V 

De cessionaris die geen kennis van de 
cessie gaf: Over de cessie 

Luitenant Laurens Conter, schuldeiser van dr Johannes Sirxma, had bij zijn leven op 
4 mei 1688 zijn vordering op Sirxma gecedeerd aan Joannes Smeding. Daarna had 
Conter ten behoeve van de heer Hixenius een generale hypotheek gevestigd op al 
zijn goederen, dus inclusief de vordering op Sirxma. De erfgename van Sirxma, zijn 
vrouw Ypckjen van Hemminga, betaalde de schuld aan (de erfgenaam van) Hixeni-
us, dus aan de crediteur van haar crediteur. Smeding protesteerde als cessionaris en 
eiste van Van Hemminga alsnog betaling. De overeenkomst van cessie had immers 
plaatsgevonden vóór het tijdstip waarop de hypotheek was gevestigd. Van Hemmin-
ga voerde hiertegen aan, dat de overeenkomst van cessie weliswaar eerder had plaats-
gehad, maar dat Smeding de cessie noch had laten registreren, noch aan de debiteur 
had meegedeeld en dat de vordering zich dus nog bevond in het vermogen van de ce-
dent. De vraag spitste zich toe op het nauwkeurige tijdstip waarop een vordering 
door cessie overging in het vermogen van de cessionaris.' 

Cessie in het Romeinse recht 

De casus geeft aanleiding tot enige beschouwingen over de ingewikkelde cessieleer in 
het Romeinse recht en in het ius commune. Naast deze aanleiding is er nog een reden 
om juist in een boek over het Rooms-Friese recht uit te weiden over de cessie en die 
reden is gelegen in een geschrift van de Friese 2  rechtsgeleerde Johannes van de San-
de. Hij immers schreef een monografie De actionum cessione, die in en buiten de ge-
westen van de Republiek toonaangevend is geworden. Ook al week men op bepaal-
de punten van de denkbeelden van Van de Sande af, dan nog bleef zijn geschrift het 
ijkpunt waaraan men zich toetste. Naar eigen zeggen was Van de Sande de eerste die 
zich waagde aan een stelselmatige behandeling van deze moeilijke, ingewikkelde en 
tot nu toe door niemand methodisch verklaarde stof, difficilis, intricata et a nullo 
hactenus quod quidem sciam plene vel satis methodice explicata materia. 3  Staande in 
de Friese traditie week Van de Sande nauwelijks af van het Romeinse recht, dat pas in 

1 Nr. 16564. Uitspraak van 26 oktober 1695. 
2 Van de Sande was in Gelderland geboren, maar is zijn hele leven werkzaam geweest in Friesland. 
3 Joannis á Sande Jcti, In suprema Frisiorum curia senatoris, commentarii duo singulares, quorum primus est de 
actionum cessione Leovardiae 1657; voortaan Van de Sande, De actionum cessione, cap. 1 nr. 1. 
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zijn nadagen een enigszins samenhangende 'leer' van de cessie had ontwikkeld. In 
beginsel kende het Romeinse recht namelijk geen cessie, althans niet de rechtsfiguur 
die tegenwoordig onder de naam cessie bekend staat, zijnde de overdracht van een 
vordering. De Romeinen hadden namelijk onoverkomelijke bezwaren tegen dat wat 
wij de kern van de cessie noemen, namelijk de eenzijdige verbreking van de betrek-
king tussen de schuldeiser en de debiteur. Want dat is wat er bij de cessie gebeurt. De 
schuldeiser verbreekt op eigen houtje de band met de schuldenaar en laat zich ver-
vangen door een nieuwe schuldeiser, die met de debiteur in betrekking komt te staan. 
Weliswaar wordt de schuldenaar van die persoonsverwisseling op de hoogte gesteld, 
maar hij heeft daarover niets te zeggen en kan daarop geen invloed uitoefenen. Dat 
nu was in strijd met een van de eerste beginselen van het Romeinse recht, dat immers 
de verbintenis zag als een iuris vinculum, een rechtsketting, tussen twee individuele 
personen. De gerechtigde tot een actio in personam was degene die met deze rechts-
ketting aan de schuldenaar gekluisterd was. De actie was dus tot een individueel be-
paalde persoon gericht en deze persoon had aan niemand anders dan aan zijn weder-
partij juridische verplichtingen. 

Nu had het Romeinse recht wel degelijk behoefte aan verhandelbaarheid van vor-
deringsrechten en in de teksten leest men dan ook dat vorderingen werden verkocht, 
geschonken of in betaling gegeven. Inbetalinggeving komt voor, telkens wanneer de 
cedent aan de cessionaris iets schuldig is en in plaats van de oorspronkelijk overeen-
gekomen voldoening zijn vorderingsrecht(en) aanbiedt. Dikwijls gingen deze verko-
pen gepaard met een overeenkomst van lastgeving, mandatum, waarbij de verkoper 
aan de koper last gaf de vordering te innen en de opbrengst te eigen bate aan te wen-
den. Deze lastgeving in het belang van de lasthebber werd procuratio in rem suam ge-
noemd. De positie van de lasthebber-koper was juridisch niet erg sterk. Hij werd im-
mers geen schuldeiser, maar inde slechts op last van de ware schuldeiser, de cedent. 
Deze laatste kon dus nog steeds zijn vordering opeisen en indien de schuldenaar van 
de verkoop-lastgeving niet op de hoogte was en betaalde, dan was hij tegenover de 
koper bevrijd. Was hij evenwel wèl op de hoogte gesteld van de verkoop-lastgeving, 
dan moest de schuldenaar betalen aan de koper. Strikt genomen had de schuldenaar 
op dat ogenblik twee betalingsverplichtingen, één aan de 'echte' schuldeiser, de ver-
koper, en één aan de koper krachtens de lastgeving. Toch had hij geen keuze meer, 
want vrijwillige betaling aan de verkoper-cedent in de wetenschap van de verkoop-
lastgeving werd als een schenking beschouwd. Eiste de verkoper toch betaling — hij 
was en bleef immers de enige civielrechtelijke schuldeiser — dan verkeerde de schul-
denaar in een lastig parket. In zo'n geval kwam de praetor hem te hulp en gaf hem een 
afweermiddel tegen de actie van de verkoper en wel de exceptio doli. Het werd on-
fatsoenlijk geacht inning van een vordering te vragen die tevoren was verkocht aan 
een ander. Ook tegen opzegging of overlijden van de verkoper werd bescherming ge-
boden. In die twee gevallen zou de lastgeving immers tenietgaan. De koper had de 
beschikking over een zogenaamde actio utilis, dat wil zeggen een actie met een inge-
bouwde fictie. De koper werd gefingeerd schuldeiser te zijn en was daarmee gevrij-
waard tegen het mogelijk overlijden of opzeggen van de verkoper. Hij kon de actie 
dan in eigen naam instellen. 
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U zegt dat, nadat er een bepaald geldsbedrag is ter hand gesteld aan degene die u noemt, er in 
plaats van de schuld acties aan u zijn gecedeerd tegen de debiteur voor wie u hebt betaald en 
u stelt dat de crediteur zonder erfgenaam is overleden voordat u te dier zake een litis conte-
statio hebt bereikt. Indien dit alles zo mocht zijn, hebt u een actio 

Overleed de lasthebber, dan werd aan diens erfgenaam eveneens zo'n actio utilis ge-
geven. Zo behielp het Romeinse recht zich met de constructie van het cessieman-
daat. Daardoor bleef de cessie binnen het kader van het verbintenissenrecht en ble-
ven de uitgangspunten van de Romeinse rechtsleer gehandhaafd. Cessie werd gezien 
als de inning van een vordering door een ander dan de schuldeiser met toestemming 
van de laatste. 

Cessie in het ius commune 

Het ins commune zette de ontwikkeling van het Romeinse recht door 6  en kwam zo 
te staan voor enkele principiële keuzes. Over de wijze waarop de cessie tot stand 
kwam was men het in de verschillende gewesten wel eens. Cessie kwam in navolging 
van het Romeinse recht tot stand door blote wil, nuda voluntate. Die wil kon in ver-
schillende gedaanten tot uiting komen. Allereerst in de vormloze overeenkomst van 
mandaat.' De uitdrukkingen cedere actiones en mandare actiones zijn dan syno-
niem.' Toch is het ook mogelijk om zonder mandaat acties te cederen nuda volunta-
te. In dat geval zijn de uitdrukkingen cedere actiones en mandare actiones dus niet 
synoniem; terwijl de laatste altijd de eerste omvat, omvat de eerste niet altijd de laat-
ste. De nuda voluntas, die ook vereist is voor cessie zonder mandaat, blijkt meestal 
uit de voorafgaande titel van koop, schenking, inbetalinggeving etc., 9  sterker nog, zij 
zal in de regel plaats hebben op het ogenblik van de titel; verkoop en cessie van een 
actie zullen derhalve steeds gelijktijdig en in één handeling zijn geschied. Ook Voet 

4 C. 4,10,1: Data certae pecuniae quantitate ei cuius meministi in vicem debiti actiones tibi adversus debitorem, 
pro quo solvisti, dicis esse mandatas et, antequam eo nomine litem contestareris, sine herede creditorem fati mu-
nus implesse proponis. quae si ita sunt, utilis actio tibi competit. 
5 C. 8, 53, 33 pr. 
6 Over de cessie in het ius commune zie o.a. J. Wiarda, Cessie of Overdracht van Schuldvorderingen op Naam, 
Zwolle 1937, p. 37-52; F.H. Grosskopf, Die geskiedenis van die sessie van vorderingsregte, 1960; K. Luig, Zur Ge-
schichte der Zessionslehre, 1966; Susan Scott, Sessie in die Suid-Afrikaanse Reg, 1977, p. 13-91; Zimmermann, The 
Law of Obligations, p. 58 e.v.; W.J. Zwalve, Hoofdstukken uit de Geschiedenis van het Europese Privaatrecht I. 
Inleiding en Zakenrecht, Groningen 1993, p. 280-283. Zie ook Susan Scott, 'n Kritiese ontleding van die ontwik-
keling van die Romeins-Hollandse sessiereg in Suid-Afrika, in: Groninger Opmerkingen en Mededelingen, Ma-
gazijn voor Leerstellige Rechtsvergelijking op Historische grondslag, XIV, 1997, p. 63-94. 
7 Van de Sande, De actionum cessione, cap. II nr. 1: ceduntur actiones mandato, vel quavis alia etiam nuda vol-
untate cedentis et cessionarii. Vert. Acties worden gecedeeerd door lastgeving of ook door willekeurig welke an-
dere blote wil van cedent en cessionaris. 
8 Van de Sande, De actionum cessione, cap. I nr. 4 en 5: cum tamen Modestinus easdem actiones modo cessas, 
modo mandatas appellat, non obscure significat nullam hic different iam esse constituendam. Vert. Aangezien Mo-
destinus toch dezelfde acties nu eens gecedeerd dan weer gemandateerd noemt, duidt hij daarmee helder aan dat 
er op dit punt geen enkel onderscheid moet worden geschapen. 
9 Van de Sande, De actionum cessione, cap. II nr. 2: Alia quavis nuda voluntate absque mandato ceduntur actio-
nes, modo titulus seu causa, unde voluntas transferendae actionis colligatur; praecesserit, ex qua utiles actiones in 
cessionarium transeunt, licet nullum mandatum intervenerit. Vert. Acnes worden gecedeerd los van het mandaat, 
door willekeurig welke blote wil dan ook, als maar een titel of oorzaak vooraf is gegaan waaruit de wil om de ac-
tie over te dragen kan worden afgeleid; op grond daarvan gaan er acties met een fictie over op de cessionaris, hoe-
wel er geen enkele lastgeving aan te pas is gekomen. 
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is deze mening toegedaan. De verkoop van de actie heeft tot gevolg dat verkoper is 
gehouden deze actie te cederen, maar dat geschiedt meestal vormloos, simpliciter. 1 ° 
Traditio is niet vereist omdat acties een corpus ontberen, aldus Van de Sande." 

Was men het over de wijze waarop de cessie tot stand kwam in Holland en Fries-
land wel eens, over de rechtsgevolgen van de cessie verschilde men diepgaand van 
mening. Voortbouwend op het Romeinse recht betoogde men in Friesland dat reeds 
vanaf het ogenblik van de titel — we nemen voor het gemak steeds het voorbeeld van 
de verkoop — de koper de beschikking kreeg over de actiones utiles, waardoor hij zich 
via de weg van de fictie formeel mocht vereenzelvigen met de verkoper-cedent. Hu-
ber definieert deze, door hem `nuttelijke aanspraken' genoemde acties, als volgt» 

'want nuttelijke aanspraken worden genoemt die nae subtylheit der wetten niet recht uit 
ende eygentlijk konnen gaen, maer die om reeden van billijkheit ende nuttelijkheit worden 
uitgereikt tot de geene, die het naeste recht daer toe hebben.' 

De actiones directae kwamen de cessionaris pas toe nadat er last was gegeven door 
middel van de mandaatsovereenkomst. Zolang er dus geen last was gegeven, behield 
de verkoper-cedent de actio directa, terwijl de koper de actio utilis had. In theorie had 
de schuldenaar dus een betalingsplicht aan twee verschillende personen, maar we 
hebben gezien dat hij de directe actie van de cedent kon afweren met de exceptio doli. 
Was er last gegeven, dan moest men die uitdrukkelijk vermelden in de akte van ces-
sie, maar dat werd zeer zelden nog gedaan, zegt Huber. Men volstond met het ver-
melden van de oorzaak van de cessie, waardoor het bestaan van de nuttelijke aan-
spraken was bewezen en zij — die nuttelijke aanspraken — waren gemakkelijker en 
profijtelijker dan de eigenlijke of directe. 13  Bij de dood van de cedent eindigden im-
mers de directe aanspraken maar niet de nuttelijke. 14  Toch heeft de subtiliteit tussen 
directe en nuttelijke acties nog een rechtzaak opgeleverd. 

Wilhelm Walcourt en zijn vrouw Francine Floques hadden een aanzienlijke vordering op de 
Staten van Friesland, voortkomend uit transacties die de Staten hadden afgesloten op de 
Frankfurter Messe. Na hun beider dood traden op als executeurs-testamentair een zekere Jo-
han Columbier en Michael de Behaine, wonende in Frankfurt. Omdat in 1601 de inning van 
de vordering door de oorlogshandelingen hier — de gewesten waren in oorlog met de koning 
van Spanje — moeilijkheden kon opleveren, gaven zij 'last en procuratie' aan Joannes Bernar-
di, burger te Leeuwarden, om de schuld te innen. In eerste instantie werden de Staten ver-
oordeeld tot betaling van 3000 Car. gulden plus de getaxeerde interessen. Zij betaalden in- 

10 Voet, Commentarius ad Pandectas, ad D. 18,4 nr. 11: Venditae actionis effectus est, quod venditor eam acto-
ri cedere teneatur, plerumque tamen simpliciter ... Vert. Het resultaat van de verkoop van een actie is dat de ver-
koper gehouden wordt deze te cederen, meestal echter vormloos ... 
11 Van de Sande, De acionum cessione, cap. II nr. 9. Porro cum justae et idoneae caussae praecesserunt, actiones 
transferuntur nuda voluntate absque ulla traditione, quam, licet ad translationem dominii aliarum rerum ea sit ne-
cessaria, actiones corporum expertes recipere non possunt. Vert. Aangezien voorts geldige en geschikte titels zijn 
voorafgegaan, worden de acties overgedragen door de blote wil en zonder enige levering die bij acties niet plaats 
kan hebben omdat zij verstoken zijn van een corpus, hoewel die levering voor de eigendomsoverdracht van ande-
re zaken noodzakelijk is. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt een bijkomende eis gesteld, bijvoorbeeld bij ces-
sies aan minderjarigen, cessies volgens kerkelijk of feodaal recht, bij cessies op grond van schenkingen etc. 
12 Huber, Heedensdaegse Rechtsgeleertheyt, 111,3,20. 
13 Huber, Heedensdaegse Rechtsgeleertheyt, 111,13,40. 
14 Huber, Heedensdaegse Rechtsgeleertheyt, 111,13,38. 
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derdaad 3000 Car. gulden aan Bernardi. De kosten en interessen werden door de rechtbank 
op hetzelfde bedrag getaxeerd en ook dat bedrag wilde Bernardi innen. De Staten weigerden 
omdat zij ondertussen hadden bemerkt dat Bernardi de vordering van de Frankfurtse heren 
had gekocht en dus procurator in rem suam was. De vordering was met andere woorden ge-
cedeerd. Bernardi nu had in zijn vordering niet de titel koop genoemd en daarom achtten de 
Staten de cessie nietig en de kwaliteit van Bernardi `gefabriceert'. Bernardi had door zijn ge-
bezigde bewoordingen `simpelijk last en procuratie hebbende' slechts uit naam van de cedent 
kunnen ageren en niet uit eigen naam. De Staten weigerden derhalve de interessen te betalen 
en eisten de reeds betaalde 3000 Car. gulden terug. 

Het Hof gaf de Staten ongelijk. Ook zonder de vermelding van de titel of van een clausu-
le dat men in eigen naam handelde, dat wil zeggen procurator in rem suam was, was de cessie 
geldig. Aldus het Hof op 31 maart 1612. 15  

Het vonnis strookte met de toenmalige praktijk. Meestal werd de afzonderlijke titel 
van overdracht niet uitgedrukt, zo zegt Huber," maar werd eenvoudig gesteld: 'A 
het recht door cessie bekoomen hebbende van B' of 'cessie ende transpoort hebben-
de van B'.' 7  

De akte van cessie 

In het bovenstaande is gesproken over de akte van cessie en de vraag rijst welke pre-
cies de status was van deze akte van cessie. Diende hij slechts tot bewijs of was hij een 
constitutief vereiste voor de overgang van de vordering? Krachtens de Landsordon-
nantie van Friesland werden geen cessies door het gerecht als geldig aangemerkt in-
dien niet uitdrukkelijk de titel was vermeld en de grootte van de prijs indien de titel 
koop was." Zoals wij zojuist hebben gezien, nam het Hof het niet zo nauw met dit 
voorschrift. Als akte van cessie, ook wel genoemd 'instrument van transport' diende 
meestal de oorspronkelijke akte waarin het bestaan van de schuld werd erkend en 
waarop een aantekening van overdracht en eventueel van lastgeving was gemaakt. In 
de zaak Anskes versus Hornstra werd de betekenis van de akte vastgesteld. 

Sybren Bauckes was geld schuldig aan dr Schotanus. Deze cedeerde op 17 oktober 1689 zijn 
vordering aan Sibout Siercks Hornstra, die de cessie op 11 januari 1690 officieel ter kennis 
bracht van de schuldenaar. Enige tijd later cedeerde de oorspronkelijke schuldeiser Schota-
nus de vordering aan Hylcke Hylckes. De tweede cessionaris kreeg daarbij de oorspronke-
lijke akte van de schuld in handen, die aan de eerste cessionaris niet was ter hand gesteld. De 

15 Nr.16486. Uitspraak van 31 maart 1612. 
16 Huber, Heedensdaegse Rechtsgeleertheyt, 111,13,40. 
17 Overigens bleek in de procedure dat Bernardi in Frankfurt ook nog een vordering had gekocht van 13.000 
Car. gis, die de erflaters hadden op Stad en Ommelanden van Groningen. De koopprijs bedroeg 6000 Car. gis. 
Deze transactie zal eveneens voorwerp zijn van een rechtsstrijd, die zich dertien jaar later zal afspelen en waarover 
wij even later zullen spreken. 
18 Hamerster, Statuten, Ordonnantien, 1,8,4: 'Zullen voortaan ook geen Cessien in Rechte aangenoomen wor-
den, zelfs niet tusschen naa-bestaande persoonen, ten waare de oorzaak ende titule uitgedrukt werdt, waar uit de 
zelve geschied ende zoo de Cessie door titule van koop bekoomen wordt, zoo zal den prys van dien daar inne ver-
klaart moeten worden, by poene als vooren'. Ook Hamerster tekent hierbij aan: 'In de Practycq echter by ons is 
aangenoomen, dat, wanneer uit zaaks omstandigheit de oorzaak genoegzaam geblykt, zulks gehouden wordt, 
even als of die in de Cessie zelve uitgedrukt was, schoon niet letterlijk daar in geschreven staat.' 
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schuldenaar betaalde een gedeelte van zijn schuld af aan Hylckes maar werd daarna door 
Hornstra aangesproken tot betaling van de gehele schuld. De weduwe van Hylckes, Uylck 
Anskes, voegde zich als partij voor de schuldenaar en beweerde dat zij de enige schuldeiseres 
was, omdat zij in het bezit was van de akte die de schuldbekentenis en de cessie behelsde, de 
zogenaamde bylbrieff. Bovendien had de schuldenaar niets aan Hornstra betaald, maar wel 
aan haar gedeeltelijk zijn schuld voldaan. Hornstra hield vol dat hij de schuldeiser was om-
dat hij de cessie had betekend aan de schuldenaar. De vraag spitste zich derhalve toe op het 
ogenblik waarop de vordering van de cedent was overgegaan. Was dat het tijdstip van de be-
tekening, dat van de akte of dat van de gedeeltelijke betaling door de schuldenaar? 

Het Hof sloot zich aan bij de in Friesland algemeen aanvaarde opvatting dat de akte dien-
de tot bewijs en geen constitutieve werking had. De lagere rechter had evenzo geoordeeld en 
het Hof bevestigde derhalve op 18 mei 1697 zijn uitspraak. De schuldenaar werd veroordeeld 
de gehele schuld aan de eerste cessionaris te betalen, want, aldus het Hof,'de cedent was zijn 
vordering kwijtgeraakt en had dus geen tweede maal kunnen cederen. Op welk tijdstip nu is 
de vordering uit het vermogen van de cedent verdwenen? Uit de casus blijkt dat dit tijdstip 
gelegen was in de officiële kennisgeving, insinuatio, aan de schuldenaar. Dat was dan ook het 
anker waarvoor Hornstra ging liggen: na de betekening had de schuldenaar geen verplichtin-
gen meer aan de oorspronkelijke schuldeiser: post insinuatam debitori cessionem suam rem 
desisse esse integram, ut solvi dein non potuerit cedenti. Ofwel in de bewoordingen uit het 
vonnis: Omme voor den Hove van Vrieslandt te dienen van antwoort seyde de appelleerde 
onder alle salutaire clausulen van rechte newens de condemnatie in den eersten ende tweeden 
gemelt sigh te refereren tot de sententie a qua ende den darden tot pericule van de appellan-
te te laten, volgende op den darden dat de appellants praetense cessie haer geen voordeel kon-
de gewen, aengesien deselwe langh nae de appelleerdes cessie was gepasseert ende de appel-
leerde daertebowen aen de debiteur den elfden januarii 1690 insinuatie hadde gedaen, waer-
door de schuld was genoveert per textum expressum in 1. 3 C. de novat., soodat de debiteur 
nae sulx aen niemant als de appelleerde betalinge vermochte te doen dicta lege 3 (...)." 

De constitutie van keizer Gordianus 

De tekst die Hornstra tot zijn verweer aanhaalde en die het Hof in zijn vonnis ci-
teerde is van cruciale betekenis voor de vraag die wij in dit hoofdstuk aan de orde 
stellen, die naar het nauwkeurige tijdstip van overgang der vordering. Hij vormt de 
kern van de beschouwingen van Van de Sande. De tekst is afkomstig van keizer Gor-
dianus en stamt uit 239 na Chr. 

Als Uw schuldenaar niet door middel van schuldvernieuwing is gemaakt tot schuldenaar van 
Uw crediteur en de acties tegen hem dus bij U zijn gebleven, dan is het U niet verboden het 
verschuldigde bedrag van hem op te eisen en op die manier de actie van Uw crediteur tegen 
hem te verhinderen, hoewel gij aan Uw schuldeiser bij wijze van betaling de acties tegen Uw 
schuldenaar hebt gecedeerd, tenzij er een procesovereenkomst heeft plaatsgehad of Uw 
schuldeiser iets van het verschuldigde bedrag heeft ontvangen of aan Uw schuldenaar van de 
cessie mededeling heeft gedaan?)  

19 Nr. 16566. Uitspraak van 18 mei 1697. 
20 C. 8,41,3 pr.: Si delegatio non est interposita debitoris tui ac propterea actiones apud te remanserunt, quam- 
vis creditori tuo adversus eum solutionis causa mandaveris actiones, tamen, antequam lis contestetur vel aliquid ex 
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Drie tijdstippen worden in de tekst vermeld waarop de positie van de cedent niet 
langer onaantastbaar is, rem integram esse desisse, hetgeen wil zeggen dat de cessio-
naris de nieuwe schuldeiser is geworden. Ofwel in een proces tussen cessionaris en 
debiteur is de litis contestatio bereikt. Daardoor ging immers de oude verbintenis 
(tussen cedent en debiteur) teniet en ontstond een nieuwe tussen de procespartijen, 
afhankelijk van de veroordeling van de debiteur. 21  Ofwel er was uitvoering gegeven 
aan de cessie door bijvoorbeeld een gedeeltelijke betaling aan de cessionaris. Ofwel, 
ten slotte, was er een mededeling van de cessie gedaan aan de debiteur door de ces-
sionaris. Aangezien van de zojuist beschreven drie handelingen de mededeling, de-
nuntiatio, het meest voorkwam, werd zij in bijna alle gevallen het constitutieve ogen-
blik waarop in Friesland de cessionaris de nieuwe schuldeiser werd. 

In Holland had men over het tijdstip van overgang een andere mening, die men 
verwoord vindt in het werk van Voet. Nostris mori bus, zegt Voet, wordt aangenomen 
dat de gehele vordering van de cedent tenietgaat dóór en dus op het ogenblik van de 
vormloze cessie. Dat betekent dat alleen de cessionaris de onwillige debiteur kan 
dwingen te betalen, zelfs indien hem de cessie nog niet is meegedeeld." De stap die 
Voet met deze opvatting zet, is een principiële. Door de band met de cedent rigou-
reus door te snijden, trekt Voet de cessie als het ware binnen de cirkel van het goede-
renrecht. Daardoor verandert de zienswijze op de cessie fundamenteel. Cessie is niet 
langer de inning van een vordering door een ander dan de schuldeiser of desnoods 
het creëren van een nieuwe schuldeiser naast de oorspronkelijke, maar de overdracht 
van een vordering op de wijze waarop men een zaak overdraagt. En inderdaad trekt 
Voet deze consequentie wanneer hij iets verder in zijn betoog naar aanleiding van een 
dubbele cessie als conclusie geeft: quia cessio in actionibus traditionis loco est. 23  

Voet stond in zijn opvatting niet alleen, maar leunde op de denkbeelden van oude-
re schrijvers, met name van Antonius Faber, die door Van de Sande fel werd aange-
vallen. 'Ik zou echt niet weten', zo verzucht Van de Sande, 'of iemand verder van het 
bereik der waarheid af zou kunnen dwalen.' 24  Volgens het Romeinse recht immers 
blijft ook na de cessie 'de actio directa zozeer kleven aan de beenderen van de cedent, 

debito accipiat vel debitori tuo denuntiaverit, exigere a debitore tuo debitam quantitatem non vetaris et eo modo 
tui creditoris exactionem contra eum inhibere. 
21 Zie voor de betekenis van de litis contestatio ook hoofdstuk XII. 
22 Voet, Commentarius ad Pandectas, ad D. 18,4 nr. 15: Plane nostris moribus circa cessas actiones magis pla-
cuit, jus omne cedentis cessione extinctum esse, nec amplius cedentem, sed solum cessionarium, compellere posse 
debitorem invitum ad solutionem, heet necdum debitori denunciatio per cessionarium facta sit, ne solvat cedenti. 
Vert. Volgens onze gewoonte overheerst duidelijk de mening dat wat de gecedeerde acties betreft het gehele recht 
van de cedent door de cessie teniet is gegaan en dat niet langer de cedent maar enkel nog de cessionaris de onwil-
lige debiteur kan dwingen te betalen, hoewel door de cessionaris nog niet aan de debiteur is meegedeeld dat hij niet 
langer aan de cedent moet betalen. 
23 Voet, Commentarius ad Pandectas, ad D. 18,4 nr. 17, uit.: cum insuper moribus nostris jus omne cedentis pro 
extincto haberi post primam cessionem; magis est, ut hic idem, quod in re corporali duobus vendita Romanis pla-
cuit, admittatur; illum nempe, cui priori actio cessa est pretio soluto aut fide de eo habita, in exigendo nomine ces-
so oportere potiorem esse, maxime, quia cessio in actionibus traditionis loco est. Vert. Omdat bovendien volgens 
onze gewoonten het gehele recht van de cedent voor nietig gehouden wordt na de eerste cessie, is het meer zo dat 
hier hetzelfde geldt als wat de opvatting van de Romeinen is bij de verkoop van een lichamelijke zaak aan twee per-
sonen, namelijk dat hij, aan wie na betaling van de prijs of het geven van een garantie, als eerste de actie is gece-
deerd, bij het opeisen van de gecedeerde vordering de sterkste moet zijn, vooral omdat de cessie bij acties de plaats 
inneemt van de levering. 
24 Van de Sande, De actionum cessione, cap. XII nr. 1: ita se involvit, ut vix sciam, an quisquam longius a ver-
itatis scopo aberrarit. 
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dat zij daarvan niet gemakkelijker kan worden gescheiden dan de ziel van het li-
chaam'. 25  Dat betekende onder andere dat de crediteuren van de cedent ook na de 
cessie nog beslag konden leggen op de vordering. Volgens Voet en de 'Hollanders' 
bestond die mogelijkheid niet meer nu immers de cedent geen rechthebbende meer 
was. Volgens Van de Sande bleef die mogelijkheid vooralsnog — dat wil zeggen tot 
aan het moment van de denuntiatio — bestaanu omdat de cedent ook na de cessie nog 
gerechtigd bleef. Vanaf het tijdstip van de kennisgeving en niet eerder werd de vor-
dering geacht uit het vermogen van de cedent te zijn geraakt. Dat was dan ook de ver-
dediging die de weduwe Van Hemminga voerde in de zaak waarmee wij dit hoofd-
stuk zijn begonnen. 

hier tegens dede niet de praetense cessie ten libelle gedacht, omdat ten tijde van de gedane 
betalinge geen aenspraeck uyt deselve, noch betalinge op deselve, off insinuatie van deselve 
aen de gedaechden was geschiet, 't welck echter sijn moeste, so de gedaechden in staet sou-
den gebracht worden van geen betalinge aen den vercoper off yemant sijnentwegen te doen 
1. 3 C. de novat. (C. 8, 41, 3). 

Het Hof nam op 26 oktober 1695 het verweer van Van Hemminga over. Omdat Sme-
ding de cessie niet had geïnsinueerd, was volgens het Hof de cedent nog steeds met 
de actio directa gerechtigd tot de vordering en kon de schuldenaar dus betalen aan de 
generale hypotheekhouder. Betaling aan de creditor creditoris, zo had Van Hemmin-
ga reeds beweerd, bevrijdde immers de schuldenaar. Voor die waarheid stonden drie 
Digestenteksten borg die alle door de gedaagde waren aangevoerd: D. 44,4,6 in fine, 
D. 3,5,35 in fine en D. 13,7,11,5 en die bevestigden, quod solutio creditori creditoris 
facta adferret liberationem.27  

In Holland zou de cedent van het ogenblik der cessie niet langer gerechtigd zijn ge-
weest en zou Smeding dus als schuldeiser zijn erkend, maar zou Van Hemminga be-
vrijdend hebben kunnen betalen aan de crediteur van de cedent indien zij van de ces-
sie onkundig was geweest, hetgeen inderdaad het geval was. 

Eigen wetenschap van de debiteur 

Beslissend voor de `ontmachting' van de cedent zijn dus de drie handelingen die in de 
constitutie van Gordianus (C. 8, 41, 3) worden opgesomd: litis contestatio, voldoe- 
ning van een deel van de schuld aan de cessionaris en denuntiatio of mededeling aan 

25 Van de Sande, De actionum cessione, cap. XII nr. 2: ... quia cessione non admittitur actio directa, quae primi 
creditoris ossibus adeo inhaeret, ut ab eo separari non magis possit, quam anima a corpore ... Cf. Zimmermann, 
The Law of Obligations, p. 58. De metafoor komt al voor bij Azo, Summa codicis, ad C. 4,10; cf. E. Genzmer, No-
mina ossibus inbaerent, in Mélanges Philippe Meylan, 1963, I, p. 159. 
26 Van de Sande, De actionum cessione, cap. XII nr. 10: Quod si creditor cedentis re integra vel ante denuntia-
tionem curaverit arrestari nummos in manibus debitoris, cujus nomen cessum est, hic vi arresti ... est praeferendus 
cessionario, in quem ante denuntiationem nullum jus efficaciter translatum est, sed actio apud cedentem mansit. 
Vert. Maar als de crediteur van de cedent vóór de mededeling terwijl de vordering nog intact is, beslag heeft laten 
leggen onder de debiteur, wiens schuld is gecedeerd, dan moet hij krachtens dit beslag gesteld worden boven de 
cessionaris, op wie vóór de mededeling geen enkel recht daadwerkelijk is overgedragen, maar de actie is bij de ce-
dent zelf gebleven. 
27 Vertaling: dat betaling gedaan aan de crediteur van de crediteur bevrijding met zich meebrengt. 
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de debiteur. Heeft een van deze drie momenten plaatsgehad, dan heet het technisch 
dat de vordering ophoudt intact te zijn, res integra esse desiit. Gebeurt dat, dan wordt 
aan de cedent het recht tot opeising van zijn vordering geacht ontnomen te zijn en op 
de cessionaris te zijn overgedragen." Toch zijn we er dan nog niet. Hoe te handelen 
als blijkt dat de debiteur uit eigen bron weet heeft van de cessie, maar nog niet is in-
gelicht. Kan hij dan toch nog bevrijdend aan de cedent betalen?" De kwestie is niet 
louter een theoretische, want kwam aan de orde in een interlocutoir vonnis in de-
zelfde rechtszaak tussen Joannes Smeding en Ypkien Hemminga. 

Smeding, die als cessionaris een vordering op Van Hemminga had gekregen, had nagelaten 
deze in te lichten. Toen Van Hemminga betaalde aan de (crediteur van de) cedent, beweerde 
Smeding dat Van Hemminga wel degelijk op de hoogte was van de cessie, hoewel haar offi-
cieel niets was meegedeeld. Hemminga stelde zich op het standpunt dat de mededeling, de-
nuntiatio, het beslissende ogenblik was en dat de private wetenschap van de cessie er niet toe 
deed. Het Hof besliste dat de wetenschap van de cessie, waar vandaan ook verkregen, acqui-
sita aliunde, voldoende was om de debiteur te verhinderen aan de cedent nog bevrijdend te 
betalen. Indien Smeding derhalve kon bewijzen dat Van Hemminga op de hoogte van de ces-
sie was geweest, dan kon Smeding terecht betaling van Van Hemminga eisen. Uit de uit-
spraak van 18 december 1694 blijkt dat Smeding in dat bewijs niet is geslaagd. 3° 

De uitspraak van het Hof is opmerkelijk, hoewel geheel volgens de inzichten van 
Van de Sande. Opmerkelijk omdat volgens de strakke leer het toch zo zou zijn dat 
het ogenblik van de denuntiatio het constitutieve moment van de overgang van de 
vordering is. De uitspraak zou veeleer in de Hollandse traditie passen, waarin het 
ogenblik van overgang gelegen was op het tijdstip van het ontstaan van de cessie. De 
debiteur wordt vanaf dat ogenblik geacht aan de cessionaris te betalen tenzij hij van 
geen cessie weet. Dan kan hij nog bevrijdend aan de cedent betalen. Is hij op welke 
wijze dan ook wel op de hoogte, dan kan hij dat niet langer. Zo luidt de consequen-
te Hollandse leer. Anders, zou men zeggen, in Friesland, waar de volle nadruk valt 
op het ogenblik van de mededeling. Toch stelt ook Van de Sande het weten van de de-
biteur gelijk aan de mededeling, hetgeen betekent dat de enkele wetenschap bewerk-
stelligt dat 'de zaak ophoudt compleet te zijn', solam hanc scientiam efficere ut res in-
tegra esse desinat.3 ' Hoe komt Van de Sande aan zijn mening? Niet lichtvaardig, zegt 
hij zelf. Er is namelijk een zo grote Euripus van meningen over deze beruchte strijd-
vraag dat er geen plaats is waaraan men veilig het anker kan vasthechten." Het anker 

28 Van de Sande, De actionum cessione, cap. XII nr. 11: quando igitur res integra esse desiit, omne Jus exac-
tionis cedenti abreptum et in cessionarium intelligitur esse translatum. Vert. ... wanneer derhalve de vordering is 
opgehouden intact Te zijn, dan wordt geacht elk recht op opeising aan de cedent ontnomen te zijn en overgegaan 
te zijn op de cessionaris. 
29 Cf. het onuitgegeven dictaat van Herman Cannegieter, De differentiis juris Romani et Frisici secundum ordi-
nem pandectarum auctore Westenbergio, p. 62 ad D. 18,4 (Hs 1085, Prov. Bibl. Leeuwarden). 
30 Nr. 16563. Uitspraak van 18 december 1694. 
31 Van de Sande, De actionum cessione, cap. XII nr. 18: ... si debitor absque denuntiatione ipsius cessionis, ali-
unde resciverit cessionem, solam hanc scientiam efficere, ut res integra esse desinat. Vert. Als de schuldenaar zon-
der mededeling van de cessie zelf uit andere bron van de cessie weet heeft, dan bewerkt deze enkele wetenschap, 
dat de vordering ophoudt intact te zijn. 
32 Van de Sande, De actionum cessione, cap. XII nr. 17: ... adeo ut in tanto opinionum Euripo non sit in quo tuto 
anchora figi possit. De Euripus is de zeeëngte tussen Attika en Euboia en berucht wegens zijn grillige stromingen. 
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waarvoor Van de Sande tenslotte toch gaat liggen vindt hij in het Romeinse recht en 
wel in de praetorische bescherming die de debiteur heeft in de vorm van een exceptio 
doli." Daarmee kan de actie worden afgeweerd van de cedent die de gecedeerde vor-
dering opeist onder de debiteur die van de cessie weet. Er is geen enkel excuus, zegt 
Van de Sande, om de debiteur vrijuit te laten gaan die weet dat cessie heeft plaatsge-
had en weet dat hij door de praetor tegen een actie van de cedent beschermd wordt 
en dan toch liever aan de cedent dan aan de cessionaris betaalt. Zo'n debiteur maakt 
als het ware misbruik van de bescherming die hij krijgt. Maar is deze mening, die al 
door Bartolus verdedigd is, niet in strijd met de beroemde tekst van Gordianus die 
uitdrukkelijk over mededeling spreekt? Neen, aldus Van de Sande. Het gaat er in de 
Gordianustekst om dat met zekerheid vastgesteld wordt dat de debiteur op de hoog-
te is. Heeft iemand echter op een andere manier al weet van de cessie, dan hoeft hij 
niet meer op de hoogte gesteld te worden, zoals te lezen is in D. 19,1,1 in fine: neque 
certiorari debuit qui non ignoravit.34  

Een tweede argument haalt Van de Sande uit D. 2,15,17: 

Nadat de verkoper van een nalatenschap zijn acties door lastgeving aan de koper had over-
gedragen, is hij een schikking aangegaan met een boedelschuldenaar die er niet van op de 
hoogte was dat de nalatenschap verkocht was. Indien de koper van de nalatenschap deze 
schuld van hem wil opeisen, moet aan de schuldenaar op grond van zijn onwetendheid de ex-
ceptie van aangegar e schikking verleend worden." 

Uit de bescherming die de onwetende debiteur tegen zijn onwetendheid krijgt volgt 
a contrario dat hij geen bescherming verdient indien hij van de schikking wel weet 
heeft. Zo dient hij ook niet beschermd te worden indien hij van de cessie op de hoog-
te is, aldus Van de Sande. 

De wetenschap van de debiteur werkt dus uitsluitend in zijn nadeel, dat wil zeg-
gen: zij bewerkstelligt dat hij niet langer bevrijdend aan de cedent kan betalen. Om-
gekeerd kan de debiteur aan de wetenschap van de cessie geen rechten ontlenen: ces-
sie geschiedt immers in het belang van de cedent of van de cessionaris of van beiden, 
maar niet in het belang van de debiteur. Zolang dus de 'overgang' nog niet heeft 
plaatsgehad, dat wil in Friesland zeggen, zolang de vordering nog intact is, res integ-
ra est, kunnen partijen in onderlinge overeenstemming de cessie weer ongedaan ma-
ken. De debiteur kan zich dan niet op zijn wetenschap van de cessie beroepen om 

Volgens de legende zou Aristoteles zich in de Euripus hebben verdronken omdat hij het raadsel van de stromin-
gen niet kon oplossen. 
33 De bescherming van de praetor steunt op D. 13,7,18: Si convenerit, ut nomen debitoris mei pignori tibi sit, tu-
enda est a praetore haec conventio, ut et te in exigenda pecunia et debitorem adversus me, si cum eo experiar, tu-
eatur. ergo si id nomen pecuniarium fuerit, exactam pecuniam tecum pensabis, si vero corporis alicuius, id quod 
acceperis erit tibi pignoris loco. Vert. Als wij overeengekomen zijn dat de vordering op mijn schuldenaar u tot 
pand zal dienen, moet deze overeenkomst door de praetor worden beschermd, in die zin dat hij enerzijds u be-
schermt wanneer u het geld opeist, en anderzijds de schuldenaar tegen mij, indien ik tegen hem procedeer. Als de 
vordering op geld luidt, kunt u derhalve de verkregen geldsom verrekenen met uw vordering op mij; betrof de 
vordering echter een of andere lichamelijke zaak, dan zult u dat wat u ontvangen hebt, tot pand hebben. 
34 ... wie niet onkundig was behoefde niet te worden ingelicht. Cf. Van de Sande, De actionum cessione, cap. XII 
nr. 18. 
35 D. 2,15,17: Venditor hereditatis emptori mandatis actionibus cum debitore hereditario, qui ignorabat vend-
itam esse hereditatem, transegit: si emptor hereditatis hoc debitum ab eo exigere velit, exceptio transacti negotii 
debitori propter ignorantiam suam accommodanda est. 
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deze in stand te laten. Daarover streden in 1625 Joannes Bernardi en de Staten van 
Stad en Lande. Bernardi was dezelfde die dertien jaar tevoren triumfant was geweest 
in een zaak tegen de Staten van Friesland." 

Zoals in de zaak van 1612 al naar voren was gebracht, had Bernardi een vordering gekocht 
van de Frankfurtse crediteuren op de Staten van Stad en Lande voor 6000 Can gis. De vor-
dering die de Frankfurters hadden op de Staten bedroeg maar liefst 13.000 Car. gis. Wegens 
de staat van oorlog waarin de gewesten zich bevonden, hadden de crediteurs het wijzer ge-
acht de vordering te verkopen en te cederen. Niet lang daarna kregen zij spijt van de cessie en 
trokken haar met goedvinden van Bernardi weer in. Wellicht was de mogelijkheid om beta-
ling te verkrijgen door het twaalfjarig bestand verbeterd. De constructie werd nu een iets an-
dere. Bernardi trad voortaan op als simpele lasthebber ten behoeve van de voormalige cedent, 
kortom als procurator in rem alienam en vorderde uit dien hoofde de volle 13.000 Car. gul-
den. 

De Staten protesteerden en voerden als argumenten aan, dat zij weet hadden van de cessie 
en dat zij derhalve niet 'zomaar' weer kon worden ingetrokken. De Staten hadden immers 
belang bij de cessie ten gevolge van de werking van de zogenaamde lex Anastasiana. Deze 
constitutie uit 506 van keizer Anastasius bepaalde dat de cessionaris nooit meer van de schul-
denaar mocht vorderen dan hij zelf aan de cedent had betaald, vermeerderd uiteraard met de 
rente over dit bedrag." Krachtens deze lex mocht Bernhardi dus niet meer dan 6000 Car. gul-
dens plus rente opeisen en daarom protesteerden de Staten tegen het intrekken van de cessie. 
Bovendien wantrouwden zij de nieuwe kwaliteit van Bernhardi als simplex procurator en 
hielden zij vol dat hij procurator in rem suam was gebleven. 

Het Hof stelde de Staten in het ongelijk. Zolang de cessie nog niet was meegedeeld aan de 
schuldenaar of geen van de andere twee handelingen van de Gordiaanse constitutie was ver-
richt — en dat was, stelde het Hof, het geval — was de vordering nog intact, res integra esse, 
hetgeen betekende dat het aan de partijen volkomen vrij stond om bij onderling goedvinden 
de cessie weer in te trekken. De wetenschap van de cessie door de Staten was daarbij van geen 
belang; de cessie had immers niet het doel te werken in het voordeel van de schuldenaar. Al-
dus het Hof op 25 februari 1625. De Staten verzochten om revisie, ten gevolge waarvan de 
zaak nogmaals werd gewogen en beoordeeld. De reviseurs kwamen echter tot dezelfde con-
clusie als het Hof en bevestigden samen met het Hof het vonnis op 3 september 1627. 

In zijn verhandeling ging Van de Sande nog verder en stelde dat tot aan het tijdstip 
van de denuntiatie de cedent ook tegen de zin van de cessionaris het cessiemandaat 
kon herroepen indien bijvoorbeeld aan één van de voorwaarden waaronder de actie 

36 Van de Sande, Gewijsder Saecken, 111,7,2. Nr. 16495. Uitspraak van 25 februari 1625. 
37 C. 4,35,22 pr.: Per diversas interpellationes ad nos factas comperimus quosdam alienis rebus fortunisque in-
hiantes cessiones aliis competentium actionum in semet exponi properare hocque modo diversas personas litigio-
rum vexationibus adficere, cum certum sit pro indubitatis obligationibus eos magis, quibus antea suppetebant, sua 
vindicare quam ad alios ea transferre velle. Per hanc itaque legem iubemus in posterum huiusmodi conamen inhi-
beri (...), ita tamen, ut si quis datis pecuniis huiusmodi subierit cessionem, usque ad ipsam tannimmodo solutarum 
pecuniarum quantitatem et usurarum eius actiones exercere permittatur, heet instrumento cessionis venditionis 
nomen insertum sit. Vert. Uit verscheidene tot ons gerichte smeekbeden hebben wij begrepen dat sommigen, be-
gerig naar andermans zaken en fortuin, bevorderen dat vorderingen die aan anderen toebehoren aan hen worden 
overgedragen en op deze wijze verschillende personen de dreigingen van processen aandoen, ofschoon het zeker 
is dat in het geval van onbetwiste vorderingen eerder degenen aan wie deze voorheen toekwamen ze als de hunne 
willen opeisen dan ze op een ander overdragen. En derhalve bevelen wij bij deze wet dat in de toekomst deze prak-
tijk verhinderd worde (...) en wel in dier voege dat degene aan wie tegen betaling een dergelijke cessie is geschied 
slechts wordt toegestaan een rechtsvordering in te stellen ten belope van hetzelfde (d.w.z. door hem betaalde) 
geldsbedrag, alhoewel de hoogte van de gecedeerde vordering in de akte van verkoop is opgenomen. 
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Frans van Eysinga van Burmania, houtvester en pluimgraaf (1711). 
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was verkocht, niet was voldaan." In de Hollandse opvatting was zulk een eenzijdige 
herroeping niet meer mogelijk — de overgang van de vordering was immers geschied — 
en moest de cedent in een dergelijk geval met een persoonlijke actie tegen de cessio-
naris ageren." 

Hoezeer het Romeinse recht te baat werd genomen bij de ingewikkelde vragen die 
de cessie met zich meebracht, blijkt wel uit de zaak van Frans van Eysinga van Bur-
mania tegen Suzanna Mans. De zaak diende in 1716 en ging over het volgende: 4° 

Frans van Eysinga van Burmania, houtvester en pluimgraaf van Friesland, had geld nodig en 
leende op 6 februari 1711 van de heer Harmannus Syburgh een grote som, naar zijn eigen 
zeggen 638 Caroli guldens tegen 5% rente jaarlijks. In de loop van 1711 betaalde hij deze 
schuld in gedeelten terug. Op 2 februari 1712 verkocht en cedeerde Syburgh het restant van 
de vordering aan Franciscus Frisius, advokaat bij het Hof van Friesland, voor de som van 398 
Caroli guldens. In de loop van 1712 betaalde Van Eysinga aan Frisius het restant van de 
schuld. Weldra bleek dat familieleden van Van Eysinga ook al gedeelten van de schuld had-
den betaald. Van Eysinga wilde nu het teveel betaalde (231 car. gulden, 3 stuivers en 2 pen-
ningen) met de conditio indebiti terugvorderen en spande een procedure aan tegen Frisius, de 
cessionaris. Ondertussen was Syburgh overleden en Frisius riep in de procedure Syburghs 
vrouw en erfgename Suzanna Mans in vrijwaring. De procedure liep over de geldigheid van 
de betalingen, maar ook over de geldigheid van de cessie. Suzanna Mans verklaarde dat de 
cessie geldig was omdat destijds aan Van Eysinga mededeling van de cessie was gedaan en 
hem was opgedragen het openstaande bedrag aan Frisius te betalen. Ook werd vastgesteld 
dat Van Eysinga te veel had betaald. Toch verklaarde het Hof op alles rijpelijk gelet en ge-
considereert hebbende' de impetrant 'niet onvangbaar', hetgeen betekent dat zijn eis werd af-
gewezen. Volgens Beucker had Van Eysinga de verkeerde persoon aangesproken. Niet tegen 
de cessionaris maar tegen de cedent had de condictio indebiti moeten worden ingesteld. Dat 
oordeel werd gegrond op een vrij obscure tekst van Papinianus: 'Een schuldeiser heeft op-
dracht gegeven om het verschuldigde aan zijn lasthebber te betalen; indien er teveel geld be-
taald is, kan de lasthebber uit onverschuldigde betaling worden aangesproken. Maar als hij 
een specifieke opdracht heeft gegeven om een bedrag te betalen dat later te groot blijkt te zijn, 
dan moet de actie uit onverschuldigde betaling gericht worden tegen de lastgever; en die ac-
tie wordt niet als vervallen beschouwd indien zonder resultaat een procedure tegen de last-
hebber is aangespannen: 4 ' 

In het onderhavige geval had de cedent last gegeven aan de cessionaris om zijn vordering 
te innen, procuratio in rem suam, en had daarbij aan de schuldenaar opdracht gegeven, dele-
gatio, het bedrag van de cessie aan de cessionaris te betalen, hetgeen later teveel bleek te zijn. 
In die gevallen was de cedent de enige die in rechte kon worden aangesproken. Maar, zo zou 

38 Van de Sande, De actionum cessione, cap. XII nr. 7. 
39 Voet, Commentarius ad Pandectas, ad D. 18,4 nr. 16: Porro actionis cessionem seu mandatum in praejudici-
um cessionarii non posse revocari, usque adeo verum est, ut nec assentiendum sit Sandio de cessione action. cap. 12 
num. 7 ... existimanti, revocari posse cessionem actionis, quoties paritum non fuerit conditionibus venditioni et 
cessioni nominis appositis. Vert. Dat voorts de cessie of het mandaat van de actie niet kan worden herroepen ten 
nadele van de cessionaris, is zozeer waar dat geen instemming betuigd moet worden aan Van de Sande die in zijn 
boek over de cessie XII nr. 7 meent dat de cessie van een actie herroepen kan worden, zo dikwijls niet is voldaan 
aan de voorwaarden die aan de koop en cessie van de vordering zijn gesteld. 
40 Nr. 16585. Uitspraak van 31 maart 1716. Procesdossier. De zaak wordt ook beschreven in Beucker, Rerum ju-
dicatarum, caput LXXXVI. 
41 D. 12,6,57,1: Creditor, ut procuratori suo debitum redderetur, mandavit: maiore pecunia soluta procurator 
indebiti causa convenietur: quod si nominatim, ut maior pecunia solveretur, delegavit, indebiti cum eo qui dele-
gavit erit actio, quae non videtur perempta, si frustra cum procuratore lis fuerit instituta. 
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men kunnen tegenwerpen, de cedent, Suzanna Mans, had zich toch in de procedure gevoegd. 
Was zij daardoor niet partij geworden? Neen, aldus Beucker, met een beroep op de eerste zin 
van een fragment van Ulpianus: 'Aangezien toch het optreden als verdediger betekent dat 
men zich met de gedaagde vereenzelvigt .•.'t' 

Uit deze passage concludeerde Beucker dat de gevoegde partij Suzanna Mans optrad voor 
en namens de cessionaris en niet voor zichzelve. De raadsheren hielden zich aldus formeel 
streng aan het Romeinse recht en wezen op 31 maart 1716 de eis van Frans van Eysinga af. 
Hij moest maar een nieuwe procedure aanspannen tegen Suzanna Mans, want Papinianus zei 
uitdrukkelijk dat de aanspraak tegen de cedent niet was tenietgegaan. Ongetwijfeld heeft 
Frans van Eysinga zijn geluk een tweede maal beproefd. Waarschijnlijk heeft hij niet weer 
hoeven te procederen, want van een tweede procedure heeft de geschiedenis geen sporen na-
gelaten. 

Conclusie 

Alles overziend kunnen we vaststellen dat het Friese recht meer dan het Hollandse 
trouw blijft aan de Romeinsrechtelijke teksten. Het laat de rechten van de cedent in-
tact zolang de vordering nog 'intact' is, res integra est. Houdt zij op integra te zijn, 
bijvoorbeeld door de kennisgeving van de cessie aan de debiteur, maar ook door de 
van elders verkregen wetenschap van de debiteur, dan is de cedent niet langer in-
ningsbevoegd en kan de debiteur niet meer aan hem voldoen. Hij dient aan de ces-
sionaris te betalen, die als enige hem kan aanspreken, indien hij betaling nalaat. Ter-
wijl in Friesland de 'overgang' van de vordering dus op verschillende tijdstippen kan 
liggen — mededeling, litis contestatio, gedeeltelijke voldoening, wetenschap van de 
cessie — ligt in Holland het tijdstip vast. Het is het moment van de cessie zelf, het mo-
ment dus van de blote wil, nuda voluntas, die zich uit in de vormloze overeenkomst 
van verkoop, schenking, inbetalinggeving en ook in die van lastgeving. Terwijl het 
BW van 1838 het 'Hollandse' tijdstip centraal stelde, zij het dan in de formele kledij 
van een akte van cessie, waarin de nuda voluntas zich openbaarde, heeft in 1992 art. 
3:94 BW43  de kennisgeving van de cessie aan de debiteur als een constitutief vereiste 
opgenomen. Zonder kennisgeving geen geldige overgang van de vordering. In dit 
opzicht volgt het nieuwe BW dus de Friese zienswijze. 

42 D. 3,3,51,1: Quoniam samen defendere est eandem vicem quam reus subire 
43 Art. 3:94 lid 1: Buiten de in het vorige artikel geregelde gevallen worden tegen een of meer bepaalde personen 
uit te oefenen rechten geleverd door een daartoe bestemde akte, en mededeling daarvan aan die personen door de 
vervreemder of verkrijger. 



HOOFDSTUK VI 

`Mobilia habent sequelam': 
Van hypotheek op koeien en paarden 
oftewel van Frieslandt, alwaar het jus Romanum 

naukeurigh geobserveert wort 

Een swart kold merrypaard 

Friesland eert een vader en een moeder, die tezamen een tegennatuurlijk paar vor-
men. 1-Is Heit, de Friese stadhouder graaf Willem Lodewijk, wiens standbeeld in 
1906 te Leeuwarden werd onthuld, heeft namelijk sinds 1954 gezelschap gekregen 
van Ijs Mem. In brons weliswaar, maar toch. De Friese veefokkers eren met dit beeld 
hun welvaartsbron. De Friese advocaten zouden er een krans kunnen leggen, want 
het hoeft niemand te verbazen dat een volk dat een standbeeld voor een modelkoe 
opricht, ook veelvuldig over zijn vee heeft willen procederen. 

Zo vernietigde het Hof van Friesland op 22 februari 1718 een sententie van de 'Ne-
derreghter' te Dokkum en veroordeelde Timotheus Heringa, `soutbrander tot Dok-
kum', alsnog tot restitutie van een `swart kold merrypaard' of tot betaling van 'aght 
en sestigh daelders, en drie en twintigh st. met de interessen van dien' aan appellant 
en oorspronkelijk eiser Dr Jacobus Fenema, secretaris van Dantumadee1. 1  Het ge-
recht van de stad Dokkum had op 23 juli van het jaar daarvoor sententie gewezen en 
Fenema's eis afgewezen. Fenema was, in zijn hoedanigheid van secretaris van Dan-
tumadeel, als verkoper opgetreden op het boelgoed, de openbare veiling, van de 
paarden van Lieuwe Jans op 31 september 1713. 2  Koper was een zekere Romke Pyt-
ters Boitsma en de koopprijs bedroeg 68 daalders en 23 stuivers. De koper was in ge-
breke gebleven dit bedrag te voldoen en Fenema had, zonder succes, geprobeerd zich 
op hem te verhalen. Fenema was er vervolgens achter gekomen dat het verkochte 
paard zich bevond onder de gedaagde Timotheus Heringa. 

De secretaris had zich, zoals te doen gebruikelijk, voor de betaling van de koopprijs 
een generale hypotheek bedongen op alle zaken van de koper en een bijzondere hy-
potheek op de verkochte zaak. Dit recht van hypotheek op het verkochte paard nu 
riep Fenema in tegen de bezitter Heringa. Die weigerde echter afgifte, zodat de zaak 
moest worden voorgelegd aan het Nedergerecht te Dokkum en vervolgens aan het 
Hof te Leeuwarden. De vraag die centraal stond in dit geding was of het recht van hy- 

1 Nr 10415. Vgl. Huber, Observationes rerum judicatarum, Obs. XXVII, p. 90-97. 
2 Vgl. Huber, Observationes rerum judicatarum, Obs. XXVII, p. 90: `Secretarii nostrates ita vulgo dicti, sive 
Scribae qui curant Acta judiciorum in Urbi bus 6- Praefecturis agrestibus, etiam solent auctione publica vendere res 
mobiles rusticorum, suo periculo, ...' Vert. Onze in het algemeen zogenoemde secretarissen, of scribae die in de 
steden en grietenijen de gerechtsakten verzorgen, plegen ook op een openbare veiling de roerende goederen van 
boeren te verkopen, op eigen risico, ... 
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potheek op een roerende zaak kon worden geldend gemaakt tegen een derde die in het 
bezit van de zaak was gekomen, oftewel of zo'n hypotheek nog werking had wanneer 
de zaak niet meer in het- bezit van de schuldenaar was. Kortom, de kwestie betrof het 
zaaksgevolg van een hypotheek op een roerende zaak: Mobilia habent sequelam per 
hypothecam? Een hevig omstreden vraag moest door het Hof worden beslist. 

3 Vgl. Lokin, Prota, Z68. 

Romeins recht of Germaans recht? 

Een recht van hypotheek op een roerende zaak was naar Romeins recht een vanzelf-
sprekende mogelijkheid. Een pandrecht op een onroerende zaak eveneens. Het ver-
schil tussen beide zekerheidsrechten was dan ook niet zozeer gelegen in het onder-
scheid tussen roerende en onroerende zaken, zoals dat tegenwoordig het geval is. 
Dat verschil betrof het onderscheid tussen een bezitloze vorm van zekerheid en een 
vorm van zekerheid waarbij de schuldenaar het bezit van de aldus belaste zaak moest 
afstaan aan de schuldeiser. Anders gezegd, het vuistpandrecht, pignus, werd in be-
ginsel gevestigd door de zaak, om het zo te zeggen, ter hand te stellen aan de schuld-
eiser; het recht van hypotheek, hypotheca, gaf aan de schuldenaar de mogelijkheid de 
zaak onder zich te houden. Beide rechten stonden voorts — het mocht vooral niet te 
eenvoudig zijn — bekend onder het algemene begrip `pandrechten'. 3  

Daardoor bestond er naar Romeins recht de mogelijkheid om roerende zaken zowel 
in vuistpand te geven als te verhypothekeren. Een bezitloze vorm van zekerheid op 
roerende zaken was derhalve beschikbaar voor de schuldenaar die zijn zaken zelf wil-
de blijven gebruiken. Het recht van hypotheek kon eenvoudig worden gevestigd door 
enkele overeenkomst. Geen enkele publiciteit was vereist voor het vestigen van een 
hypotheek. Dat recht was evenwel een zakelijk recht dat werkte tegen derden. De hy-
potheca had onverkort zaaksgevolg en kon dus tegen iedere bezitter van de zaak wor-
den ingeroepen, ongeacht de goede of kwade trouw van de laatste. Vooral bij roeren-
de zaken kon het uiteraard eenvoudig voorkomen dat de zaak in handen van een der-
de terechtkwam. Wegens het gebrek aan publiciteit zullen vele derden onkundig ge-
weest zijn van een dergelijke zakelijke last. Desalniettemin kende het Romeinse recht 
zonder uitzondering zaaksgevolg toe aan het hypotheekrecht: mobilia habent se-
quelam, zou men later zeggen, toen dat niet meer zo vanzelfsprekend leek te zijn. 

De bezitter van een roerende zaak die daarop een zekerheidsrecht wilde verlenen, maar 
de zaak zelf wilde blijven gebruiken, stond nog een andere mogelijkheid ten dienste. Voor 
het vestigen van een recht van vuistpand was immers weliswaar bezitsverschaffing aan de 
schuldeiser een vereiste, maar de vraag lag voor de hand of die bezitsverschaffing niet al-
dus zou kunnen plaatsvinden dat de feitelijke macht bij de verschaffer bleef. Kortom, was 
een levering constituto possessorio voldoende voor het vestigen van een vuistpandrecht? 
Deze vraag werd door Paulus in D. 13,7,37 bevestigend beantwoord. 

Als ik een aan mij overgedragen pand aan de eigenaar heb verhuurd, behoud ik het bezit door 
middel van de verhuur, omdat het bezit ook voordat de schuldenaar de zaak in kwestie huur- 
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de, niet aan hem toekwam. Want enerzijds heb ik de wil om het bezit te behouden, anderzijds 
de huurder niet de wil om het te verkrijgen.' 

De pandhouder bleef bezitter van de verpande zaak ook als hij de zaak na de vesti-
ging van het pandrecht verhuurde aan de pandgever. Het bewerkstelligen van dezelf-
de toestand reeds direct bij de vestiging van het recht moest ook mogelijk zijn.' Het 
was dus niet vereist dat de pandgever de zaak ook feitelijk uit handen gaf. Bezitsver-
schaffing was voldoende, in wat voor vorm dan ook. 6  Dat betekende dat zowel pand 
als hypotheek de mogelijkheid boden van wat men tegenwoordig noemt een 'stille' 
vorm van zekerheid op roerende zaken, en wel één met zaaksgevolg. 

Derdenbescherming was het Romeinse recht vreemd. Een zakelijk recht werkte on-
verkort tegen derden, ook tegen derden te goeder trouw. De enige bescherming die een 
derde te goeder trouw werd geboden bestond uit een beroep op verjaring. In geval van 
pandrechten leidde zo'n beroep tot het verval van dat recht. De belangen van die der-
den werden slechts op indirecte wijze in bescherming genomen. Het verzwijgen na-
melijk van op een zaak rustende pandrechten was strafbaar gesteld. Dit misdrijf stond 
bekend onder de naam stellionaat en werd met strenge straffen bedreigd. 

Niet alleen was er sprake van onverkorte zakelijke werking van beperkt zakelijke 
rechten tegen derden, maar dit gold ook voor het eigendomsrecht. De eigenaar van 
een roerende zaak bijvoorbeeld kon deze, wanneer zij in het bezit van een derde was 
gekomen, van deze opvorderen, ook wanneer deze derde de zaak te goeder trouw 
had verworven van een houder aan wie de eigenaar zelf de zaak had afgestaan. De ei-
genaar beschikte daarvoor over een zakelijke actie, die op zijn eigendomsrecht was 
gebaseerd: de revindicatie. De nemo plus-regel gold dus zonder uitzondering. Nie-
mand kon meer rechten aan een ander overdragen dan hij zelf had: Nemo plus iuris 
ad alium transferre potest, quam ipse haberet.7  

Naar wat wel wordt genoemd Germaans recht zou dit voor wat betreft roerende za-
ken geheel anders zijn.' Dat kende het onderscheid tussen eigendom en bezit niet en 
dus evenmin een zakelijke actie als de revindicatie, die op dat onderscheid is gebaseerd. 
Met deze actie vordert de eigenaar immers het bezit van zijn zaak. Dat veronderstelt 
echter een rechtsstelsel waarin eigendom en bezit worden onderscheiden en beide in 
verschillende handen kunnen berusten. Volgens het recht van bijvoorbeeld de Saksen-
spiegel werd echter diegene als rechthebbende van een roerende zaak beschouwd, die 
de zogeheten `Gewere' had. Die `Gewere' evenwel kwam toe aan degene die het feite-
lijke bezit had van de zaak, dat wil zeggen niet noodzakelijkerwijze het bezit in Ro-
meinsrechtelijke zin, maar de feitelijke macht. De feitelijke macht gaf `Gewere' en de 
`Gewere' gaf recht op bescherming tegen stoornis. In Romeinsrechtelijke termen ge-
sproken zou men kunnen spreken van bezitsacties, met dien verstande dat van bezit 

4 D. 13,7,37: Si pignus mihi traditum locassem domino, per locationem retineo possessionem, quia antequam 
conduceret debitor, non fuerit eius possessio, cum et animus mihi retinendi sit et conducenti non sit animus pos-
sessionem apiscendi. 
5 Vgl. D. 13,7,35,1. 
6 De kwestie is onder de romanisten omstreden (Vgl. bijv. Jiirs-Kunkel-Wenger-Honsell-Mayer-Maly-Selb,  Rö- 
misches Recht 1987, p. 200 n. 9), maar de auteurs over het gemene recht vatten de tekst aldus op. 
7 D. 50,17,54. 
8 Vgl. voor het volgende W.J. Zwalve, Hoofdstukken uit de Geschiedenis van het Europese Privaatrecht, 1: In-
leiding en zakenrecht, Groningen 1993, p. 81 e.v., 121. 
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sprake was in geval van feitelijke macht over een zaak, ook als deze feitelijke macht 
naar Romeins recht slechts houderschap zou opleveren. Ook een houder had `Gewe-
re' en kon aanspraak maken op bescherming daarvan. De grondslag van dergelijke ac-
ties was dan ook niet zozeer gelegen in de bescherming van het recht op de zaak als wel 
in die tegen stoornis van het feitelijk bezit. Er was dus sprake van een soort actie uit 
onrechtmatige daad tegen die stoornis. Naar de voorstellingen van het recht van de 
Saksenspiegel was het recht op de zaak hetzelfde als dat feitelijk bezit en dat kreeg be-
scherming, met behulp van acties tegen degene die dat bezit onrechtmatig stoorde. 

Stel nu dat degene die wij eigenaar zouden noemen zijn zaak had afgestaan aan een 
'houder.' Die 'eigenaar' had dan wel degelijk een beter recht op het feitelijk bezit van 
de zaak dan die 'houder,' maar dat recht kon hij slechts geldend maken op grond van 
het contract dat hij met de laatste had gesloten. Had de 'houder' de zaak aan een der-
de vervreemd dan beschikte de 'eigenaar' slechts over een contractsactie tegen de 
'houder,' maar niet over een actie tegen de derde. De derde had hem immers niet in 
het feitelijk bezit van de zaak gestoord. De 'houder' evenmin, want de 'eigenaar' had 
dat feitelijk bezit zelf aan hem afgestaan. De derde had de `Gewere' gekregen en de 
'eigenaar' moest zijn verhaal halen bij degene aan wie hij zijn vertrouwen had ge-
schonken en aan wie hij de zaak had afgestaan: 'Hand wahre Hand.' 

De goede trouw van de derde speelde bij dit alles in beginsel geen rol. Er was dan 
ook niet zozeer sprake van een systeem van derdenbescherming, als wel van een an-
der systeem van bezit en eigendom dat de consequentie had dat een derde in het ge-
schetste geval niet kon worden aangesproken. Daartoe bestond ook geen noodzaak, 
omdat de 'eigenaar' zich kon verhalen op de 'houder.' 

Anders lagen de zaken in geval van diefstal. De bestolen 'eigenaar' kon vanzelfspre-
kend de dief aanspreken wegens stoornis van zijn feitelijk bezit, met een op die onrecht-
matige daad gebaseerde actie. Dat kon de 'eigenaar' ook tegen ieder derde die 'zijn' zaak 
onder zich had, want een ieder die een bestolen 'eigenaar' het feitelijk bezit van de zaak 
onthield handelde onrechtmatig en stoorde hem in zijn bezit.' In het geval van diefstal 
werd dus overduidelijk de 'eigenaar' het bezit van de zaak onrechtmatig onthouden, in 
het geval van vrijwillige afstand aan een 'houder' niet. Van een recht dat rustte op de zaak 
en dat als zodanig werd beschermd was echter ook in dit geval geen sprake. 

Buiten het geval van verlies en diefstal kon een 'eigenaar' dus niet tegen derden op-
treden. Men drukte dit wel uit door het adagium: mobilia non habent sequelam, of-
tewel roerende zaken hebben geen zaaksgevolg. Deze uitdrukking is echter slechts 
juist vanuit een Romeinsrechtelijk standpunt. Van een recht op de zaak dat bescher-
ming genoot en dat op die zaak rustte ook onder derden was immers naar het recht 
van de Saksenspiegel geen sprake. Zaaksgevolg is een eigenschap van het Romeins-
rechtelijk begrip van een recht op een zaak, een zakelijk recht. Naar het recht van de 
Saksenspiegel ging het om de stoornis in het feitelijke bezit, die een actie uit on-
rechtmatige daad mogelijk maakte, of een schending door een 'houder' van het in 
hem gestelde vertrouwen, die een contractsactie mogelijk maakte. Zakelijke acties 
waren er niet, zaaksgevolg dus ook niet. 

9 Hetzelfde gold mutatis mutandis voor de vinder van een verloren zaak die de zaak niet afstond aan degene die 
haar had verloren. 
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Wat betreft zekerheidsrechten op roerende zaken golden dezelfde uitgangspunten. 
De hypotheek op roerende zaken was onbekend. Een vorm van pandrecht, of beter 
gezegd pand, bestond wel, maar ook daarbij ging het om de `Gewere' die beschermd 
werd. Dat betekende dat een pandrecht werd gevestigd door de zaak feitelijk in het 
bezit te stellen van de pandhouder. Deze werd beschermd, omdat hij de zaak feitelijk 
onder zich had en dus de `Gewere' had, maar ook alleen maar zolang hij de zaak fei-
telijk onder zich had. Wilde hij van zijn pandrecht gebruik maken, of beter gezegd 
van het pand, dan kon dat zolang hij de zaak in zijn macht had. Geschillen be-
treffende derden tegen wie dat recht geldend zou moeten worden gemaakt konden in 
dat geval uiteraard niet ontstaan. Gaf de pandhouder de zaak weer in handen van zijn 
schuldenaar dan verloor hij feitelijk de mogelijkheid zich daarop te verhalen. Hij was 
immers zijn pand kwijt en dus zijn pandrecht, maar niet vanzelfsprekend zijn vorde-
ring tegen de schuldenaar. Tegen derden aan wie de schuldenaar de zaak vervolgens 
vervreemdde of in pand gaf kon de voormalige pandhouder niet optreden. Van de 
mogelijkheid een pandrecht te vestigen door middel van een bezitsverschaffing con-
stituto possessorio was vanzelfsprekend al helemaal geen sprake. 

Pas na de receptie van het Romeinse recht ontstond de mogelijkheid een (feitelijk) be-
zitloze, of anders gezegd `Gewere'-loze, vorm van zekerheid op roerende zaken te ves-
tigen. De hypotheca en de vestiging van pandrecht door bezitsverschaffing constituto 
possessorio deden hun intrede. De Romeinsrechtelijke regels botsten hier echter vaak op 
bepalingen van inheemse oorsprong vergelijkbaar met de hiervoor geschetste regels. De 
vraag die dat in het algemeen opleverde en die door de rechtswetenschap vanzelfspre-
kend in Romeinsrechtelijke termen werd gesteld luidde: hebben (zakelijke rechten op) 
roerende zaken zaaksgevolg of niet? Mobilia habent sequelam of Mobilia non habent 
sequelam? Voor het zaaksgevolg van de hypotheek en het pandrecht constituto posses-
sorio op roerende zaken was er een vergelijkbaar adagium, dat echter over het algemeen 
minder omstreden was. Vaak werd namelijk wel aangenomen: mobilia non habent se-
quelam per hypothecam, dat wil zeggen dat zaaksgevolg ontbrak bij de genoemde, stil-
le, dat wil zeggen publiciteitsloze, vormen van zekerheid op roerende zaken. 

Het Rooms-Hollandse recht 

Over de omstreden gelding van het adagium mobilia non habent sequelam in wat 
men wel noemt het oud-vaderlandse privaatrecht is veel geschreven. Het gaat dan 
doorgaans over de vraag in hoeverre roerend goed in het algemeen zaaksgevolg had 
volgens de van oudsher hier te lande geldende rechtsregels van inheemse oorsprong. 
Enigszins vereenvoudigd kan de heersende opvatting als volgt worden weergegeven. 
Verschillende rechtsregels van inheemse oorsprong verleenden de 'eigenaar' van een 
roerende zaak slechts een rechtsvordering tegen een derde bezitter van die zaak in 
geval de 'eigenaar' het bezit door verlies of diefstal was kwijtgeraakt. Had de 'eige-
naar' evenwel de zaak vrijwillig in handen gegeven van een ander, bijvoorbeeld uit 
hoofde van huur, leen, bewaargeving of iets dergelijks, en was de zaak vervolgens 
door deze aan een derde vervreemd, dan beschikte de 'eigenaar' niet over een rechts-
vordering tegen deze derde, maar kon hij zich slechts verhalen op de tweede aan wie 
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hij de zaak uit handen had gegeven. Dit laatste werd, zoals gezegd, weergegeven door 
het adagium 'Hand wahre Hand'. 

In oudere, met name negentiende-eeuwse literatuur, werd uit het voorkomen van 
dergelijke rechtsregels van inheemse oorsprong wel geconcludeerd tot een regel van 
let Germaanse recht'. Dit vooral natuurlijk in tegenstelling tot 'het Romeinse recht' 
dat in dergelijke gevallen aan de eigenaar die het bezit van een roerende zaak was 
kwijtgeraakt in het algemeen de mogelijkheid gaf dit van een derde-bezitter terug te 
vorderen. 

Tegen dit laatste beeld rees verzet. Met name in de kolommen van het Tijdschrift voor 
Rechtsgeschiedenis werden felle polemieken uitgevochten. Van Bemmelen, Hofmann 
en Telders weerspraken dat er zo'n algemene Germaanse rechtsregel zou hebben geg-
olden. Van Apeldoorn verdedigde de destijds heersende opvatting tegen hun aanvallen. 
Langzamerhand leidde dit er wel toe dat het oude beeld diende te worden bijgesteld. 
Het idee van één Germaans rechtssysteem dat genoemde regel bevatte werd verlaten. In 
plaats daarvan stelde men vast dat deze en dergelijke regels op verschillende plaatsen en 
tijden hadden gegolden, maar dat van éénvormigheid geen sprake was geweest." 

Wat hiervan verder ook zij, algemeen wordt aangenomen dat de regel mobilia non 
habent sequelam ten tijde van de Republiek der Verenigde Nederlanden in de ver-
schillende rechtsstelsels van de provinciën in beginsel niet heeft gegolden." 

De huidige regel van art. 3:86 BW gaat derhalve niet terug op het 'oud-vaderlandse' recht, 
maar via zijn voorganger art. 2014 OBW en diens raadselachtige formulering `bezit geldt als 
volkomen titel' op het van Bourjon afkomstige en al even raadselachtige adagium `possession 
vaut titre' dat in art. 2279 van de Code civil is opgenomen. Art. 2014 OBW is uiteindelijk, na 
vele controversen' 2  in 1950 in het arrest Damhof— De Staat° geïnterpreteerd op de wijze die 
thans in art. 3:86 is gecodificeerd. De beperking van de bescherming tot derden te goeder 
trouw gaat terug op het verband dat Bourjon legde tussen zijn adagium en de Romeinsrech-
telijke verjaringsregels, die goede trouw eisten voor verkrijgende verjaring.' 4  De bepaling 
was in het OBW en is in de Cc dan ook te vinden tussen de verjaringsregels en leidde tot een 
onmiddellijk op het moment van bezitsverschaffing voltooide verjaring. 

De gelding van het adagium mobilia non habent sequelam beperkte zich naar 
Rooms-Hollands recht tot de hypotheek op roerend goed. 15  De hypotheek op roe-
rende zaken — het stille pandrecht zouden we tegenwoordig zeggen — had geen 
zaaksgevolg en kon derhalve niet worden ingeroepen tegen een derde vei-krijger van 

10 Vergelijk recentelijk over deze en dergelijke kwesties A.F. Salomons, 2014 tot 1950, De geschiedenis tot 1950 
van de vertrouwensbescherming bij overdracht van roerende zaken door een beschikkingsonbevoegde, prf. Am-
sterdam 1997, en aldaar genoemde literatuur. 
11 Vgl. reeds I3.M. Telders, 'Het beginsel "roerend goed heeft geen gevolg" ten tijde van de republiek,' in: Tijd-
schrift voor Rechtsgeschiedenis 8 (1928), p. 50-68, i.h.b. p. 67, met wie L.J. van Apeldoorn, 'Roerend goed heeft geen 
gevolg,' in: Rechtsgeleerd Magazijn 49 (1930), p. 184-225 (vervolgens in Duitse vertaling onder de titel `Mobilia non 
habent sequelarn; in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 11 (1932), p. 133-186, i.h.b. p. 180) op dit punt kon in-
stemmen. Vgl. voorts de aantekeningen van laatstgenoemde als aanvulling op die van S.J. Fockema Andreae, op 
Hugo de Groot's Inleidinge tot de Hollandsche Rechts-geleerdheid, 4e uitgave, Arnhem 1939, deel II, p. 118 e.v. 
12 Vgl. het werk van Salomons boven aangehaald. 
13 HR 5-5-1950, NJ 1951, 1. 
14 Vgl. W.J. Zwalve, Hoofdstukken uit de Geschiedenis van het Europese Privaatrecht, 1 Inleiding en zaken-
recht, Groningen 1993, p. 95 e.v. 
15 Vgl. daarover A.G. Pos, Hypotheek op roerend goed (Bezitloos pandrecht), Enkele rechtshistorische en 
rechtsvergelij kende beschouwingen, prf. Leiden 1970, p. 180 e.v. 
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de met de hypotheek bezwaarde zaak. Anders gezegd, de hypotheek kon slechts 
worden ingeroepen tegen de debiteur-eigenaar die haar had gevestigd zolang deze de 
zaak nog onder zich had. Zij verleende derhalve slechts preferentie ten opzichte van 
andere crediteuren van deze debiteur-eigenaar. 

'Maar indien het tilbaer goed door wettelicke aenkomstel 6  is gekomen in een derde hand, zoo 
is het zelve goed vrij ende onbelast, ten waer den verkooper recht van pand hadde bedongen 
op sijn verkochte goed, bij ghebreck van betalinge: in welcken ghevalle den verkooper in 
Rijnland sijn recht zoude houden oock jeghens een derde: alwaer de onderzettinghe maer ge-
schied onder de hand.' 

Aldus De Groot in zijn Inleidinge (11,48,29). Zodra de debiteur-eigenaar de met hy-
potheek bezwaarde zaak aan een derde in eigendom had overgedragen of aan een 
derde in vuistpand had gegeven verviel derhalve de hypotheek. Voor het Rooms-
Hollandse recht gold dus in beginsel het adagium mobilia non habent sequelam per 
hypothecam. 

Een uitzondering bestond, zoals De Groot zegt, in Rijnland voor de verkoop van een roe-
rende zaak waarbij de verkoper zich een recht van hypotheek op de verkochte zaak had be-
dongen voor de betaling van de koopprijs. Dit recht werkte wel tegen een derde aan wie de 
zaak bijvoorbeeld ten titel van koop was overgedragen door de koper.' 7  Dit gold zelfs wan-
neer de hypotheek bij onderhandse akte was gevestigd. 

Van der Keessel spreekt in dit verband van de Nederlandse rechtsspreuk, de paroe-
mia iuris Belgici: mobilia non habent sequelam hypothecae. 18  Ten bewijze daarvan 
beroept hij zich op het volgende geval. Op 31 mei 1631 werd voor de schepenen van 
Amsterdam een turbe gehouden, waarbij 4 advocaten, 2 secretarissen van de stad, 7 
procureurs en 9 notarissen, die uiteenlopend van zes tot zesendertig jaar in de stad 
hadden gepraktiseerd, onder ede verklaarden dat 'hier ter Stede ge-useert' werd 'de 
regule of gemeen spreekwoord dat meuble geen vervolg van hypotheecq en heeft: 19  
Naar aanleiding van deze turbe merkte Hugo de Groot in een advies van 26 februari 
1632 op dat `voorsz costuime niet alleen tot Amsterdam, maar door geheel Holland 
ende in andere Landen plaatse heeft.' 2° 

Sommige auteurs verbonden aan dit adagium zelfs de conclusie dat hypotheek op 
roerende zaken geen enkel rechtsgevolg meebracht. 21  De enige wijze waarop een 
roerende zaak met een zekerheidsrecht kon worden belast was door de levering aan 

16 Met de Lundse aantekening: Titulus proprietatis an et pignoris. Requiritur ut titulus sit onerosus ... (Ten titel 
van eigendom of ook pand. Het is vereist dat de titel bezwarend is.) Anders Van der Keessel, Praelectiones 111,965, 
ad Grot. 11,48,29, die meent dat Grotius geen onderscheid maakt tussen een bezwarende titel en een titel om niet, 
zonder vanzelfsprekend kennis te dragen van de Lundse aantekening. 
17 Vgl. D.G. van der Keessel, Praelectiones iuris hodierni ad Hugonis Grotii Introductionem ad Iurispruden-
dam Hollandicam, III, Amsterdam/Kaapstad 1966, 966, ad Grot. 11,48,29. 
18 Van der Keessel, Praelectiones 111,965, ad Grot. 11,48,29; met een verwijzing naar A. Matthaeus II, Paroemiae 
Belgarum jurisconsultis usitatissimae, Utrecht 1667, par. 7, nr 11,12. 
19 Consultatien, Advysen, en Advertissementen, Gegeven en geschreven by Verscheide Treffelyke Rechts- Ge-
leerden, in Holland en elders, III (2), Utrecht/Amsterdam 1745, cons. 174. 
20 Zie het in de vorige noot genoemde advies. 
21 A. Matthaeus II, Paroemiae Belgarum jurisconsultis usitatissimae, par. 7, nr 11; Voet, Commentarius ad Pan-
dectas, ad D. 20,1 nr 12. 



94 	 VI. `Mobilia habent sequelam' 

de schuldeiser: vuistpand dus. In verband daarmee werd de vraag aan de orde gesteld 
of het hierbij voldoende was bezit te verschaffen aan de schuldeiser, eventueel ook 
zonder feitelijke levering. Met andere woorden, was het mogelijk een recht van 
vuistpand te vestigen door een bezitsverschaffing constituto possessorio. Voet meen-
de dat deze wijze van vestiging niet mogelijk was, omdat zij moest worden be-
schouwd als een constructie die tot doel had het vereiste van levering te omzeilen en 
die strekte ten nadele van overige schuldeisers." Hij bespreekt vervolgens het hier-
voor aangehaalde Digestenfragment — D. 13,7,37 — en stelt de vraag hoe zich deze 
opvatting verhoudt tot het Romeinse recht. Naar Romeins recht immers kon het 
pandrecht ook constituto possessorio worden gevestigd, doordat de schuldenaar bij-
voorbeeld de zaak als huurder onder zich bleef houden. Het bezit was dan toch ver-
schaft en niet meer in handen van de schuldenaar die slechts houder was. 23  Voet vond 
dat die tekst niet in strijd was met zijn mening en had daarvoor twee argumenten. In 
de eerste plaats omdat een schuldenaar die de constituto possessorio 'verpande' zaak 
aan een derde door feitelijke levering vervreemdde of verpandde daardoor niet lan-
ger hield voor de (eerste) schuldeiser, wiens bezit daarmee was geëindigd. Daardoor 
kon de (eerste) schuldeiser zich niet meer beroepen op een pandrecht tegen de derde 
of een recht van voorrang ten opzichte van andere schuldeisers. In de tweede plaats 
kon een leveringswijze c.p. niet meer als geldig worden beschouwd nostris moribus, 
omdat mobilia non habent sequelam." Daarom moest een schuldeiser het feitelijke 
bezit hebben van een roerende zaak om enig recht van voorrang te kunnen inroepen. 

Van der Keessel wijst er daarentegen op dat het adagium alleen betrekking heeft op 
het geval waarin de schuldenaar de verpande zaak aan een derde heeft vervreemd en 
uit zijn macht heeft gebracht — of nogmaals verpand zouden we kunnen toevoegen —, 
maar niet op het geval waarin de schuldenaar de verpande zaak nog in zijn (feitelijke) 
bezit heeft. 25  Waarom zou een pand- of hypotheekhouder niet gebruik kunnen ma-
ken van zijn recht, zolang de schuldenaar de zaak nog onder zich heeft. Met andere 
woorden, ook al zou het zaaksgevolg (droit de suite) ontbreken, waarom zou dan 
niet het andere gevolg van zakelijke zekerheidsrechten, namelijk het recht van voor-
rang (droit de préférence), kunnen worden ingeroepen tegen de overige schuldeisers 
van de schuldenaar, zolang hij de zaak nog in zijn feitelijke macht had. 

De Hoge Raad had over een dergelijke casus te oordelen op 13 november 1737. 26  
Daarin had de schuldenaar, genaamd Titia, al haar `meubilien en winkel-waren' tot ze-
kerheid overgedragen aan Maevius, `sonder daaraan eenig regt te behouden, maar alle 
dezelve precario, en tot kennelijk wederseggen van Maevius te besitten.' Toen Titia in 

22 Voet verwijst voor deze opvatting van de leveringswijze c.p. naar De Groot, in het zojuist aangehaalde advies. 
De Groot heeft het daar echter niet over de levering c.p. als al dan niet mogelijke wijze van vestiging van het pand-
recht, maar over de levering c.p. door de schuldenaar van een verhypothekeerde zaak aan een derde, terwijl de 
schuldenaar de zaak precario, ter bede, onder zich bleef houden, zolang de derde dat toestond. De Groot was ech-
ter, anders dan de aangehaalde turbe, van mening dat zo'n levering het recht van de hypotheekhouder niet teniet 
deed gaan en de mobilia-regel nog niet in werking deed treden, omdat in dat geval geen sprake was van ter hand-
stelling, 'maar ter contrarie soodanige clausule den handel maakt suspect van simulatie en collusie.' 
23 Vgl. ook, zoals gezegd, D. 13,7,35,1. 
24 Deze merkwaardige redenering wordt terecht door Van der Keessel bestreden. 
25 Van der Keessel, Praelectiones, 111,962 ad Grot. 11,48,28. 
26 C. van Bijnkershoek, Observationes Tumultuariae, edd. E.M. Meijers, H.F.W.D. Fischer, M.S. van Oosten, 
IV, Haarlem 1962, nr 3051. Vgl. Zwalve, Hoofdstukken uit de Geschiedenis van het Europese Privaatrecht, p. 351. 
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staat van onvermogen geraakte ontstond een geschil tussen Maevius en de overige 
schuldeisers van Titia over de vraag of Maevius voorrang moest worden gegeven op de 
opbrengst van de in het openbaar verkochte roerende zaken. De rechters-commissaris 
in faillissementszaken van Middelburg wezen Maevius' vordering af. In beroep bij 
burgemeesters en schepenen van Middelburg gebeurde hetzelfde. De zaak mocht ver-
volgens direct aan de Hoge Raad worden voorgelegd. De Hoge Raad nam aan dat par-
tijen met de overdracht hadden bedoeld een pandrecht te vestigen. Hij beraadslaagde 
vervolgens uitgebreid over de vraag of dat pandrecht wel was ontstaan, zonder feitelij-
ke levering van het pand, enkel door vestiging van bezit ter bede. Naar Romeins recht 
was dat mogelijk, benadrukte Van Bijnkershoek. Voet keurde weliswaar het constitu-
tum possessorium af, 'maar om zeer onjuiste redenen,' zeker waar het het recht van Zee-
land gold." In Utrecht gold de regel 'men kan niet tegelijk geven en houden,' maar in 
Holland was dat krachtens gewoonterecht toegestaan, zoals de reeds aangehaalde tur-
be van 31 mei 1631 bewees." Amsterdam kende weliswaar een bepaling die een derge-
lijk constitutum possessorium afkeurde, maar 'uit een bijzonder statuut zult gij niet te-
recht algemeen recht afleiden.' 29  En als het al algemeen, of zoals dat heette landgemeen, 
recht was in Holland, wat zei dat voor Zeeland? Daar golden weliswaar enige edicten 
die het constitutum possessorium verboden aan boeren en buitenlui, maar niet aan bur-
gers en stedelingen. Maevius kon dus zijn recht van voorrang geldend maken. Het 
pandrecht kon derhalve volgens de Hoge Raad constituto possessorio worden gevestigd. 

Wanneer we de hoofdlijnen van het Hollandse recht met betrekking tot het zaaks-
gevolg van zakelijke rechten op roerende zaken kort samenvatten levert dat het vol-
gende op. De spreuk 'roerende zaken hebben geen zaaksgevolg' was in Holland wel-
iswaar gerecipieerd in het geval van verpandingen, maar niet met betrekking tot het 
eigendomsrecht en de revindicatie." Het recht van pand of hypotheek op een roe-
rende zaak gaf naar Rooms-Hollands recht wel preferentie (droit de préférence), 
maar geen zaaksgevolg (droit de suite). 

Van Fenema en Heringa, oftewel het Rooms-Friese recht 

Het Hof van Friesland werd, zoals gezegd, de vraag of het recht van hypotheek op 
een roerende zaak zaaksgevolg had, voorgelegd in de zaak tussen Fenema en Herin-
ga. Fenema stelde zich dat recht te hebben voorbehouden bij de openbare verkoping 
van het paard, dat uiteindelijk in handen van Heringa terecht was gekomen. Een en 
ander was gebeurd in de veilingvoorwaarden, de boelartikelen van Dantumadeel, 
door middel van een zogeheten clausula constituti.31  

27 Sed rationibus valde inutilibus. 
28 Van Bijnkershoek spreekt van 31 maart 1631, maar verwijst naar dezelfde vindplaats: Holl. Consult. III 174 n. 2. 
29 Ex speciali statuto non recte effeceris jus generale. 
30 Van der Keessel, Praelectiones, 111,966 ad Grot. 11,48,29: 'quod paroemia 'mobilia non habent sequelam' in 
Hollandia quidem recepta sit in oppignorationibus, non autem in dominio et rei vindicatione.' 
31 Bedoeld artikel, zoals het is te vinden in de processtukken, luidde als volgt: 'Dat voor de betalinge der beloofde 
cooppenningen, samt costen, schaden en interessen van dien onder reale executie als voren, generalijck des copers 
ende borgens goederen sullen sij n, en blijven executabel, beneffens dien specialij k des copers en borgens hebbende 
ende toekomende goederen, huysgeraden, boelen levendige hawe huysmanna, gereedschappen, vrugten op den 
valde of in de schuyre, gedorschen of ongedorschen, ende voorts alle 't geene nae rechten ende 's Lands cosnime on- 
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Fenema had derhalve op 26 april 1714 de majoor van de stad Dokkum naar Heringa 
gezonden om afgifte van het paard te vorderen. Heringa had afgifte geweigerd, maar 
verklaard het paard niet te zullen `verbrengen,' ofwel Fenema te voldoen. Fenema had 
Heringa vervolgens voor het Hof van Friesland gedagvaard op grond van de boelarti-
kelen, maar dit had zich onbevoegd verklaard van het geschil kennis te nemen. 

Het geschil was daarop voorgelegd aan het Nedergerecht te Dokkum. Daar had 
Heringa zich verweerd op de volgende gronden. In de eerste plaats leidde hij uit het 
honoreren door het Hof van zijn verweer van onbevoegdheid af dat de 'ontvanger 
der boelgoederen uit cragt van sijn boelarticulen tegens een derde besitter geen actie 
heeft.' Ware dat wel mogelijk geweest, dan zou het Hof toch bevoegd zijn geweest? 
De boelartikelen bevatten namelijk, zo stelde hij, zowel een onderwerping aan de 
rechtsmacht van het Hof als 'verband van goederen,' dat wil zeggen hypotheek, in 
het bijzonder op het paard. 

Gezien de latere uitspraak van het Hof in het hoger beroep in deze zaak, waarbij 
Fenema uiteindelijk in het gelijk werd gesteld, was deze uitleg van de beslissing van 
het Hof in eerste instantie niet juist. Het Hof zal zich onbevoegd hebben verklaard, 
omdat de desbetreffende boelartikelen slechts executiegeschillen tussen verkoper en 
koper aan zijn rechtsmacht opdroegen en het hier betrof een geschil tussen de ver-
koper en een derde. Die derde had zich vanzelfsprekend niet aan de rechtsmacht van 
het Hof onderworpen. 

Heringa borduurde echter verder op zijn uitleg van 's Hofs beslissing in eerste in-
stantie en concludeerde dat de hypotheek op het paard die de verkoper zich had be-
dongen slechts werkte tegen de eerste koper. Een aantal argumenten moest deze stel-
ling onderbouwen. Om te beginnen haalde Heringa het adagium nemo ex contractu 
alterius obligatur aan, ontleend aan C. 4,12,3. Niemand wordt gebonden op grond 
van het contract van een ander. Daarop liet hij direct volgen de regel mobilia non ha-
bent sequelam, roerende zaken hebben geen gevolg?' Kortom, aan de orde werd ge-
steld de vraag of de hypotheek op roerend goed naar Fries recht zaaksgevolg had en 
dientengevolge al of niet tegen derde bezitters (eigenaar of geen eigenaar) kon wor-
den ingeroepen. Heringa meende dat genoemde regel in Friesland gelding had en wel 
in het bijzonder in zijn geval, omdat dat een hypotheek op een paard betrof 'uit 
wiens voorhoofd een coper niet kan lesen dat sijn meester de coopschat schuldigh is'. 
Hij onderbouwde die stelling nog met de opmerking dat het op 'vrije merkten een 
constante stijl' is dat bij levering direct wordt betaald en er geen betalingstermijn 
wordt gegund zoals bij 'vastigheden'. 

Heringa had echter nog meer pijlen op zijn boog. Hij stelde dat de schuldeiser op 
grond van de Authentica Sed hodie" eerst de schuldenaar zelf en vervolgens de bor-
gen had moeten uitwinnen, voordat de bezitters van panden konden worden aange-
sproken. Dit verweer kon uiteindelijk geen genade vinden. Er was geen borg gesteld 

der generale hypotheecq niet mogte sijn begrepen, mede speciael voor de beloofde cooppeningen sullen sijn verhy-
potheecqueert en verbonden, beneffens het verkogte parcheel, waer aen niemant eenige actie of recht sal hebben, 
naer de clausula constituti, voor dat de betalinge volkomentlijck sal wesen, gepraesteert ende afgedaen.' 
32 Hij beriep zich daarvoor op P. Christinaeus, In Leges Municipales (eiusdem civitatis ac provinciae: sc. Civi-
tatis ac Provinciae Mechliniensis) Commentaria ac Notae, Antwerpen 1671, Tit. 7, Art. 7, nr 7. 
33 Nov. 4,2, te vinden in toenmalige Corpus luns-edities achter C. 4,10,14. 
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en Fenema had bewijs overgelegd van het feit dat hij de koper ter zake van de koop-
prijs eerst had `gediscutieert.' 

Heringa antwoordde daarop dat het volgens de boelartikelen plicht was voor de ver-
koper een borg van de koper te verlangen. Nu dat niet was gebeurd, was er sprake van 
onvoorzichtigheid van de verkoper, ja zelfs van wat bekend stond als fides de pretio.' 
De schade die het gevolg van een en ander was diende door Fenema te worden gedra-
gen, nog los van het feit dat de eigendom daardoor op de koper was overgegaan. 

Genoemde fides de pretio moest aanduiden dat de verkoper op krediet had verkocht en staat 
in verband met een bijzondere regel van Romeins recht voor de eigendomsoverdracht bij 
koop. Inst. 2,1,41 namelijk stelde als vereiste voor eigendomsovergang in geval van koop dat 
de koper 'aan de verkoper de koopprijs betaald heeft of hem op een andere wijze zekerheid 
heeft gesteld, bijv. door het stellen van een borg of het verlenen van een pand ... Indien ech-
ter de verkoper aan de koper krediet heeft verleend, moet gezegd worden dat de zaak ter-
stond eigendom van de koper wordt: 34  Kortom, de eigendom van een gekochte zaak ging 
niet over door levering voordat de koopprijs was betaald, tenzij er krediet was verleend of 
zekerheid gesteld voor de betaling. Heringa wilde uit het feit dat de verkoper geen borg had 
verlangd afleiden dat hij krediet had verleend en dus een derde niet moest lastigvallen nu die 
kredietverlening zo slecht was uitgepakt. Zacharias Huber wees er echter in zijn bespreking 
van de casus reeds op dat de Institutentekst voor het aannemen van kredietverlening toch 
meer leek te verlangen." Kredietverlening diende in geval van twijfel niet licht te worden 
aangenomen. Het betrof immers een feit dat bewijs verlangde. Het enkele feit dat de zaak 
was geleverd was daarvoor niet voldoende. Daar diende meer bij te komen, bijvoorbeeld het 
stellen van een borg of iets dergelijks. Hij zag derhalve geen reden in dit geval, waarin geen 
borg was verlangd of gesteld, op grond daarvan aan te nemen dat er krediet was verleend. 

Als laatste argument stelde Heringa dat Fenema geen actie, dat wil zeggen revindica-
tie, kon instellen op grond van de zogeheten clausula constituti, omdat hij nooit ei-
genaar was geweest. Hij beriep zich daarbij op Inst. 4,6,4 en D. 6,1,23pr. Beide tek-
sten strekten ten betoge dat een niet-eigenaar geen zakelijke actie toekomt ter op-
vordering van een zaak waarvan hij het bezit heeft verloren — hoewel eerstgenoemde 
tekst duidelijk maakt dat een verjaringsbezitter wel over een bijzondere actie be-
schikt, namelijk de actio Publiciana.36  Met andere woorden, wat er ook ware van de 
werking van de clausula constituti in het algemeen — daarover aanstonds —, Fenema 
kon geen revindicatie instellen want hij was nooit eigenaar geweest. *  

Kort samengevat luidde het verweer van Heringa dus dat Fenema van hem als der-
de niets te vorderen had, omdat hij geen eigenaar was en zijn recht van hypotheek 
geen zaaksgevolg had: Mobilia non habent sequelarn. 

34 ... venditori pretium solverit vel alio modo ei satisfecerit, veluti expromissore aut pignore dato ... sed si is qui 
vendidit fidem emptoris secutus fuerit, dicendum est statim rem emptoris fieri. 
35 Huber, Observationes rerum judicatarum, obs. 27. 
36 Inst. 4, 6, 4: Namque si cui ex iusta causa res aliqua tradita fuerit, necdum eius rei dominus effectus est, si eius 
rei casu possessionem amiserit, nullam habet directam in rem actionem ad eam rem persequendam: quippe ita prod-
itae sunt iure civili actiones, ut quis dominium suum vindicet ... Vert. Als namelijk krachtens enige rechtsgrond een 
zaak aan iemand is overgedragen, ... maar de betrokkene nog geen eigenaar ervan geworden is, en hij dan door toe-
val het bezit ervan verloren heeft, heeft hij geen enkele rechtstreekse zakelijke actie om de zaak terug te vorderen. 
Immers, door het ius civile zijn slechts acties ingevoerd met het doel dat iemand zijn eigendom kan opvorderen. D. 
6, 1,23 pr.: In rem actio competit ei, qui aut iure gentium aut iure civili dominium adquisiit. Vert. Een zakelijke ac-
tie komt toe aan hem die ofwel krachtens ius gentium ofwel krachtens ius civile eigendom heeft verworven. 
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Het nedergerecht te Dokkum moest in eerste instantie sententie wijzen. De eis van 
Fenema werd afgewezen. Gezien de verweren die de advocaat van Heringa had aan-
gedragen zou men denken dat de nederrechter zijn beroep op het adagium mobilia 
non habent sequelam had geaccepteerd. Dat Fenema zich immers hypotheek op het 
paard had laten verlenen stond vast en zonder aanvaarding van de gelding van het 
adagium was er geen reden voorhanden de geldendmaking van het recht van hypo-
theek tegen de derde, Heringa in casu, af te wijzen. 

Zacharias Huber, die al eerder in de gelegenheid was geweest zich uit te laten over een 
sententie van dezelfde nederrechter (idem ille â quo lata fuit sententia, cujus meminit 
Observatio XIV), leek bij voorbaat niet te willen aannemen dat deze judex inferior enig 
steekhoudend argument zou kunnen hebben gehad voor zijn beslissing, waar hij zei dat 
Fenema 'er in casu meer verstand van heeft dan deze rechter, die door ik weet niet wel-
ke onbeduidende en ongegronde overtuiging verleid' de eis had afgewezen. 37  

Fenema liet in hoger beroep bij het Hof doorschemeren wat naar zijn mening de re-
den was geweest waarom de nederrechter zijn eis had afgewezen." Het gerecht van 
Dokkum had geoordeeld dat hij wel een zakelijke actie had kunnen instellen tegen Her-
inga, maar niet een persoonlijke actie. Hij had echter onder meer restitutie van het paard 
geëist en kon zich derhalve niet voorstellen dat hij geen zakelijke actie zou hebben in-
gesteld. In zijn grieven volstond hij met het herhalen van de feitelijke gang van zaken, 
op grond waarvan naar zijn oordeel de eis zonder meer kon worden toegewezen. 

Als dit inderdaad de gronden van de beslissing van de nederrechter zijn geweest — en 
ook Zacharias Huber lijkt daarop te doelen wanneer hij zegt dat Fenema werd afgewe-
zen 'ut pro cedebat, zoo als hij procedeerde' — dan is de aandacht die Huber filius deze 
nederrechter meer dan eens heeft moeten schenken allicht niet onverdiend geweest. 

In antwoord op de grieven voerde thans geappelleerde Heringa allereerst aan dat hij 
niet begreep waarom appellant zich zo druk maakte om het paard. Vervolgens her-
haalde hij in hoofdlijnen zijn verweren die in Dokkum succesvol waren geweest, even-
wel — zoals dat gaat bij de gang van een lagere naar een hogere instantie — omkleed met 
wat meer redenen. Zo volgde uit de natuurlijke billijkheid dat niemand schade moest 
lijden door andermans onvoorzichtigheid en Fenema was hier onvoorzichtig geweest 
door zich niet beter te verzekeren tegen niet-betaling van de koopprijs. Wat betreft de 
gronden van de beslissing van de nederrechter was hij van mening dat die de eis niet als 
een revindicatie had opgevat, omdat Fenema geen eigendom had. De eis kon ook geen 
hypotheek betreffen, omdat een hypothecaire actie tegen een derde bezitter niet mo-
gelijk was. Dus moest het wel een persoonlijke actie zijn geweest die Fenema had in-
gesteld. Die was hem echter 'tegen een derde nooit geschapen.' 

In repliek stelde Fenema wederom dat hij door de clausula constituti zich de ei-
gendom van het verkochte paard had voorbehouden, althans constituto possessorio 
door de koper had laten verschaffen, zodat de koper nooit eigendom aan een derde 
had kunnen overdragen." Dus sprak het vanzelf dat hij in geval van wanbetaling het 

37 Et sapiebat (sc. Actor), plus quam Judex inferior; ... qui nescio qua futili & vaná persuasione seductus, censu-
erat Actorem non esse admittendum, ut procedebat, zoo als hij procedeerde ... 
38 Memorie van grieven; 7 Nov. 1717, sub nrs 13, 14. 
39 Partijen hadden ook nog uitvoerig aan de orde gesteld de vraag of de secretaris wel eigenaar was geweest op 
de boeldag. Het betrof immers een openbare veiling van de inboedel van een ander die de secretaris q.q. had uit- 
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paard 'waar hij ook hetzelve vinden mochte' kon revindiceren. Hij deed hierbij een 
beroep op de Heedensdaegse Rechtsgeleertheyt, waarin Huber echter de gevolgen 
van genoemde clausule in geval van een hypotheek besprak. 4° Huber legde eerst uit 
wat die clausule inhield. 

(43) By speciale hypoteeken wordt veeltijds gevoegt de Clausula Constituti, soo, ende meer-
malen genoemt, welkers zin is, dat den Debiteur verklaert, het goedt, dat hy ten onder-pandt 
stelt, te bezitten uit name van de Crediteur, welke daer door de ware, en dadelijke possessie 
bekoomt; schoon de Schuldenaer het goedt lichaMelijk behoudt. 

De werking van de clausule tegen derden kwam vervolgens aan de orde. 

(44) En als de Schuldenaer het goedt, indiervoegen verbonden op een derde overdraegt, soo 
mag een Crediteur, die de Clausula Constituti heeft, niet alleen het recht van retentie gebrui-
ken, maer ook dat van bezit-recht of een remedie possessoir, waer uit hy kan eyschen, dat de te-
genwoordigen bezitter sal gehen gen ende gedoo gen, ten eynde hy het goedt, als van hem noch 
wordende bezeeten, sal moogen verko open, en de prijs tot voldade sijner schuldt genieten, en 
dat uit kracht van de Wet, by welke alle Crediteuren die het bezit sonder hun toedoen verloo-
ren hebben, Condictie wordt gegeven op het bezit, als het selve niet hebbende verlooren. 

Bij dupliek voerde Heringa aan dat als Fenema zich al wilde beroepen op de clausula 
constituti, waarmee hij zich (het recht) van bezit zou hebben laten verschaffen, dat hij 
dan geen eigenaar was gebleven of eigenlijk weer geworden en niet met de revindicatie 
moest ageren, maar met de actio hypothecaria. De clausule had immers tot doel gehad 
de vestiging van een recht van hypotheek. Dat recht had echter geen zaaksgevolg. 

Heringa moet worden toegegeven dat voor een eigendomsvoorbehoud van een verkoper een 
clausula constituti niet nodig is. Een feitelijke levering waardoor de koper slechts houder 
wordt is voldoende. Indien de verkoper echter een recht van hypotheek wil vestigen op de 
verkochte zaak dan is daar wel een vestigingshandeling voor nodig. Een hypotheek kan lou-
ter door overeenkomst in het leven worden geroepen. Voor de vestiging van een recht van 
vuistpand is bezitsverschaffing nodig. De verkoper is in dit geval bezitter. Dat bezit zal hij 
eerst aan de koper moeten verschaffen om deze eigenaar te maken, waarna deze vervolgens 
het pandrecht kan vestigen. Dat laatste kan, naar Romeins recht althans, constituto posses-
sorio geschieden. Als de verkoper dus van de constructie c.p. met behulp van de clausula con-
stituti gebruik maakt, zal hij een pandrecht hebben gevestigd. 

Voorts beriep hij zich op een placaat van de Staten van Friesland van 21 februari 
1685, 'tegens de groote ontrouw en simulaate handelingen omtrent levendige en an-
dere roerlijke Goederen, tot groot nadeel der Crediteuren."' 

De Staten vaardigden dit placaat uit 'nadien ons in ervaaringe gekomen is, dat veele Personen 
door groote ontrouwe onderneemen verscheidene simulate handelingen omtrent levendige 

gevoerd. Fenema stelde onder andere dat de eigenaar van die inboedel met hem een contract had gesloten naar het 
voorbeeld van het innominaatcontract genaamd aestimatum. Dat hield in dat de eigendom aan hem was overge-
dragen met de opdracht in eigen naam en op zijn risico de zaak te verkopen. Ook hier ging het weer om de vraag 
of Fenema door de clausula constituti zich de eigendom feitelijk had voorbehouden. 
40 Huber, Heedensdaegse Rechtsgeleertheyt, 11,50,43-44. 
41 Groot Placaat en Charter-boek van Vriesland, uitg. d. GE Baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg, 
deel V, Leeuwarden 1793, p. 1239. 
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have ende andere reppelijke goederen, tot groote praejuditie van hare Crediteuren.' Zij be-
paalden 'dat alle transporten van de levende have ende andere meubelen, die by de Contra-
henten werden aengegaen, sonder dat de dadelycke besittinge ofte detentie kome ende ver-
blyve by den Aenhandelaer, maer daer in tegendeel het verhandelde blyft ofte wederkeert in 
handen van den Verhandelaer, sullen syn van nul en geender waerden; ten sy, ende van dien 
tydt af, dat daeraf acte ter Secretarie van de Grietenye ofte Stadt, daer de Verhandelaer woon-
achtig is, ware geregistreert.' 

De leveringswijze constitutum possessorium werd dus, stelde Heringa, door dit placa-
at nietig verklaard, omdat zij meestal gebruikt werd om derden te bedriegen en over-
drachten te simuleren. Zij was slechts geldig vanaf het moment waarop een akte daar-
van ter secretarie van de plaats van de vervreemder was geregistreerd. De clausula con-
stituti was weliswaar naar jus civile geldig, maar had jure statutario geen rechtskracht. 
Het placaat bepaalde dat zij geen werking had tegen de overige schuldeisers van de ver-
vreemder, laat staan dus dat zij zou werken tegen een derde bezitter te goeder trouw. 

Bij de werking van de clausula constituti stond Zacharias Huber in zijn verslag van 
deze zaak uitvoerig stil. Het betrof hier een in de praktijk veel voorkomende clausu-
le. Hij achtte het dan ook van belang duidelijkheid te scheppen omtrent de werking 
daarvan. Fenema had beweerd door de clausule zich de eigendom te hebben voorbe-
houden. Dat nu was naar de mening van Huber jr niet het geval. De clausule had be-
trekking op het constitutum possessorium. De koper verklaarde hier dat hij de ge-
kochte zaak uit naam van de verkoper bezat, tot aan de betaling van de koopprijs. 
Dat bezit had de koper eerst verkregen door de levering ten titel van koop en ver-
volgens direct door middel van de clausule aan de verkoper verschaft door te verkla-
ren de zaak voor hem te houden. Daarmee was niet de eigendom voorbehouden, 
maar krediet verschaft aan de koper. Dat wilde zeggen dat de verkoper zich op ande-
re wijze tevreden had laten stellen, namelijk door zich het bezit constitutum posses-
sorium te laten verschaffen. Feitelijk kwam dat dus neer op een bezitsvoorbehoud. 

Dat bezit namelijk, of recht van bezit zoals Zacharias Huber zegt, bood enige voor-
delen aan de verkoper. Op grond van C. 7,32,12 namelijk behield een bezitter die door 
middel van een houder bezat zijn (recht van) bezit ook als de houder de zaak aan een 
derde leverde en kon de bezitter de zaak van die derde opeisen. 42  Fenema had deze tekst 
dan ook aangevoerd. Daarmee kon het beroep van de derde op het beneficium ordinis 
worden uitgesloten. Dat beroep was het reeds genoemde verweer dat de schuldeiser 
eerst de debiteur zelf en de borgen moest aanspreken, voordat hij de bezitter van een 
pand kon uitwinnen. Het (recht van) bezit gaf hem immers de mogelijkheid de zaak van 
de derde terug te vorderen zonder zich iets te hoeven aantrekken van verweren die 
slechts betrekking hadden op de uitwinning van een verhypothekeerde zaak, die im-
mers niet zozeer tot voorwerp had de teruggave van de verhypothekeerde zaak, als wel 
de voldoening van de verzekerde vordering. De clausule moest dan ook in casu worden 
opgevat als een aanhangsel en versterking van de hypotheek. Het vestigen van een hy-
potheek was bovendien een duidelijk teken dat de koper krediet was verschaft en dus 

42 Vgl. over de sinds de glossatoren omstreden betekenis van deze constitutie van Justinianus (a. 531-532) bijv. 
F.K. von Savigny, Das Recht des Besitzes, 7. Aufl., Wenen 1865 (repr. Aaien 1990), p. 372 e.v. (5 33); zie voor de 
huidige opvattingen M. Kaser, Das r5mische Privatrecht II, München 1975, p. 254 n. 23. 
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eigenaar was geworden. Inst. 2,1,41 noemde immers als voorbeeld van kredietver-
schaffing het geven van een pand. Het voordeel van dit bezit van de verkoper was dat 
het de koper niet mogelijk was de zaak constitutumpossessorium aan een derde te leve-
ren, bij gebreke van bezit. En in geval van feitelijke levering aan een derde kon de ver-
koper de zaak met een beroep op C. 7,32,12 terugvorderen. Kortom, de clausule had 
hier tot doel gehad het vestigen van een hypotheek met bezit, oftewel een pandrecht. 43  

Een vraag die Zacharias Huber niet uitdrukkelijk behandelt is de volgende. Het placaat van 
de Staten van Friesland van 21 februari 1685 had, zoals gezegd, de levering constituto sses-
sorio 'nul en van geener weerde' verklaard. Wat betekende dat nu in dit geval? Hamerster 
merkte in zijn verklaring van dit placaat op dat het met zoveel woorden op 'transporten,' dat 
wil zeggen eigendomsoverdrachten, betrekking had." 'Waar onder men geenzins hypothe-
ken hebbe te begrypen, want of die wel een zoort van Alienatie uitmaaken, zoo wordt daar 
door nochtans geen eigendom overgedraa gen, gelyk in dezen schynt onderstelt te worden.' 
Huber filius zal hier om die reden geen aanleiding hebben gezien het placaat aan de orde te 
stellen. Uit de beslissing van het Hof in deze zaak zou impliciet kunnen worden afgeleid dat 
het Hof dat placaat inderdaad niet van toepassing achtte op verhypothekering door middel 
van het constitutum possessorium. Hypotheek was immers ook zonder bezit geldig. 

Vervolgens had Heringa zich verweerd door te wijzen op het adagium mobilia non 
habent sequelam. Dat kon volgens Fenema in deze en gene andere landen wel plaats 
hebben, 'maar geensins in Frieslandt, alwaar het jus Romanum naukeurigh geobser-
veert wort.' Ten bewijze van deze stelling deed hij wederom een beroep op de Hee-
densdaegse Rechtsgeleertheyt. 45  

Hypotecaire actie op roerlijke goederen wordt by de meeste schrijvers gezecht dat heedens-
daegs tegen een derde bezitter, die daer eygenaer of pandt-houder van geworden is, geen 
plaets en heeft, om dat de gemeene handel daer door te zeer soude belemmert worden, al was 
het een speciale verpandinge; ende wordt dit soo vast by alle volkeren onderhouden, men ziet 
ook by ons niet, dat in desolate boedels ruggespraek wordt gedaen op meubles eertijdts ver-
kocht; en die pandt onder hem heeft, pleegt dat niet sonder vergoedinge over te geven aen 
ouder Crediteuren, gelijk de Lombarden en andere souden moeten doen, indien hypotecaire 
actie op tilbaer goedt plaets hadde. maer evenwel de regel dat het Keyserlijk recht by ons 
plaets heeft, in alles daer het niet is afgeschaft, is soo krachtig, dat sy ook in desen soude moe-
ten gelden, soo wanneer yemant rechtelijk vervolg daer op wilde doen; en is soo mijns wee-
tens by 't Hof recht gedaen op een paert, dat met hypotecaire actie wierde vervolgt, zijnde 
den Crediteur toegeweesen in den jare 1679... 

Aldus was volgens Huber ook al eens geoordeeld betreffende een `Landts Obligatie' 
die 'met cessie door verscheiden handen was gewandelt.' Volgens Fenema was deze 
jurisprudentie bevestigd door het Hof in de zaak van Eelckien Alles tegen Radbodus 
Dircks op 20 december 1687. 46  

Heringa hield ten slotte nog een laatste keer een krachtig pleidooi voor de gelding 
van het adagium mobilia non habent sequelam in Friesland. 

43 Zacharias Huber steunt hier op de Praelectiones juris civilis van zijn vader ad D. 18,1 en D. 41,2. 
44 Hamerster, Statuten, Ordonnantien, 1, 8, art. 5. 
45 Huber, Heedensdaegse Rechtsgeleertheyt, 11,49,12. 
46 Nr 16556, sententieboek van 1687, sententie nr 24. Vgl. Beucker, Return judicatarum, c. 119. 
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Die regel moest namelijk 'zowel plaatshebben alhier in Friesland propter utilitatem com-
mercii als in andere Landen. Want byaldien 't promiscue doorging dat roerlyke goederen en 
inzonderheid paarden waarvan hier te lande op markten en anders zo een frequente handel is 
als elders uit handen van een bezitter te goeder trouw konden worden gereclameerd, zo kan 
niemand in de wereld die iets koopt al is 't op vrye markten secuur zyn. Ja een secretaris zou 
uit kracht van zulke boelartikelen alsdan de macht hebben om een iegelyk zodanig paard dat 
hy kocht en betaald hadde, voor de koets of wagen kunnen weghalen; en daar is geen middel 
in de wereld geschapen om zich secuur te kunnen stellen.' 

De secretaris daarentegen, Fenema dus, had wel maatregelen kunnen nemen, bij-
voorbeeld door pas te leveren na betaling of een borg te vorderen van de koper. 

Heringa wees nog op het onderscheid tussen 'betrouwde waren,' aan een houder 
toevertrouwde zaken, en gestolen zaken. 

'Want gestolen goederen zyn met een hatelyke oorzake besmet en kunnen ingevolge van de 
speciale wet uit handen van een derde worden gereclameerd. Betrouwde waren ter contrarie 
daar is geen regres, dan volgens speciaal contract. 't Welk in dezen niet kan ultra personam 
contrahentium eensdeels propter utilitatem commercii en anderdeels quia certi juris est, 
quod nemo ex contractu alterius obligatur.' 

Aldus zette hij kort de beginselen van het her en der voorkomende inheemse recht 
uiteen: gestolen zaken zijn besmet en kunnen — op grond van onrechtmatige daad — 
ook van derden worden opgeëist; aan houders toevertrouwde zaken kunnen slechts 
uit contract worden teruggevorderd, dat wil zeggen alleen van de houder. 

's Hofs beslissing: tot ruine van alle neeringh? 

Zacharias Huber bericht, zoals gezegd, uitvoerig over deze zaak. Niet alleen de 
kwestie betreffende het zaaksgevolg van hypotheek op roerende zaken was aan de 
orde. Heringa had immers ook de grondslag van Fenema's vordering aan de orde ge-
steld: ageerde hij als eigenaar, als hypotheekhouder of als persoonlijk gerechtigde? 
Naar aanleiding van laatstgenoemde kwestie diende de werking van de reeds meer-
malen genoemde clausula constituti te worden vastgesteld. Volgens Zacharias had 
Heringa, zoals gezegd, in zoverre gelijk dat Fenema zich daardoor niet de eigendom 
had laten verschaffen, maar slechts een recht van 'hypotheek. Dat Fenema eigenaar 
zou zijn gebleven van de verkochte zaak op grond van de prijsbetalingsregel, achtte 
Huber jr, zoals gezegd, evenmin aannemelijk. 

Nadat al deze horden waren genomen bleef de meest principiële kwestie over ter be-
slissing. Er was dus sprake van een geldig gevestigd pandrecht of hypotheek op een 
roerende zaak en de vraag was of dat pandrecht zaaksgevolg had en werkte tegen een 
derde bezitter van die zaak. Het Hof besliste dat dat het geval was en veroordeelde 
Heringa tot teruggave van de merrie of tot betaling van de koopprijs die de oor-
spronkelijke koper nog aan Fenema schuldig was. De regel mobilia non habent se-
quelam, die volgens Zacharias Huber op ieders lippen lag, gold in Friesland dus niet. 
Die regel steunde volgens hem op een wijdverbreide dwaling, die echter geen deel 
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uitmaakte van het recht bij de Friezen, die de leer van het Justiniaanse recht gebruik-
ten. Bij de Hollanders en andere volken was die regel weliswaar aangenomen ten 
gunste en in het belang van het handelsverkeer, hetwelk 'ook bij ons' allerminst ge-
ring moest worden geschat. Desalniettemin prevaleerde het zekere gezag van het ge-
schreven recht. Het voorwendsel van de billijkheid die de bezitters van roerende za-
ken moest beschermen, gold ook voor de schuldeisers, voor wie het niet passend was 
het voorgeschoten geld te missen en van het verworven recht te worden beroofd. 

En aldus oordeelde het Hof van Friesland, om de woorden van D. 1,3,38 te ge-
bruiken, voortdurend in gelijke zin en vormde zodoende een Stilus Curiae die kracht 
van wet had. 47  

Jus apud Frisios, utentes doctrina juris Justinianaei 

Zacharias Huber kon de genoemde drie zaken vervolgens toevoegen aan de Hee-
densdaegse Rechtsgeleertheyt, waarin zijn vader reeds melding had gemaakt van een 
zaak uit 1679 betreffende een verhypothekeerd paard. In de Praelectiones had Ulrik 
Huber hetzelfde standpunt, hoewel enigszins weifelend, iets uitvoeriger verdedigd." 
Zoals Fenema al stelde had het Hof ook in 1687 aldus geoordeeld." In zijn verslag 
van deze zaak — dat Fenema trouwens nog niet ter beschikking stond — laat ook 
Beucker niet na te benadrukken dat het adagium mobilia non habent sequelam, dat 
elders mag gelden, bijvoorbeeld apud Batavos, bij de Friezen, die het jus civile ge-
bruiken, niet in acht wordt genomen. 

In die enigszins trotse afwijzing van dat 'inheemse' adagium stonden de Friezen 
overigens niet geheel alleen. Beucker verwees reeds naar de verzameling die Benedikt 
Carpzov had aangelegd van Rooms-Saksische jurisprudentie. 50  Deze noemde het te-
genovergestelde resultaat iniquissirnum en absurdum. Antonius Faber, de president 
van de Hoge Raad van Savoye, wees met enige minachting op de gelding van het ada-
gium apud Gallos' als bijna algemeen gewoonterecht.m Deze regel was volgens hem 
zozeer in strijd met de ratio van het ius commune dat hij 'dus bij ons, die de wetten 
van de Romeinen gebruiken' niet was aanvaard. De omgekeerde trots kwam uiter- 

47 Vgl. de zaken tussen Gosewyn van Coehoorn tegen Yde Symons, uitspraak d.d. 6 februari 1720, nr 10705, en 
Claas Huberts Braem tegen Beert Arriens, uitspraak d.d. 20 december 1721, nr 11082, zaken die beide koeien be-
troffen. In eerstgenoemde zaak (waarin het ging om een `r8de grieme koeij, hoedanige gekoluérde koeijen nog 
(Gode sij dank) duisenden in Frieslant sijn') trad eiser ook op als secretaris, en wel van Ferwerderadeel, en had hij 
zijn stellingen grotendeels letterlijk overgenomen uit de stukken van het eerdere proces van zijn collega uit Dan-
tumadeel. Dit leverde een geestige uiteenzetting (lepida disputatio) op over een niet bestaand probleem (non ens), 
omdat de clausula constituti waarop de eiser zich beriep niet in de boelartikelen was te vinden. Desalniettemin 
praatte de eiser voortdurend daarover en wel ad nauseam, volgens Zacharias Huber, zoals 'in Scholis Philosopho-
rum' over een 'non ens' wordt gehandeld. 
48 Huber, Praelectiones juris civilis III, ad D. 20,1 nr 10; ad D. 20,4 nrs 32 & 35. Vgl. voorts H. Cannegieter, Dit-
tata de differentiis juris Romani et Frisici secundum ordinem pandectarum auctore Westenbergio, Hs 1085, Pro-
vinciale Bibliotheek Leeuwarden, ad D. 20,1, p. 73. 
49 Beucker, Rerum judicatarum, c. 119. 
50 Iurisprudentia forensis Romano-Saxonica secundum ordinem constitutionum D. Augusti Electoris Saxo-
niae, Frankfurt & Leipzig 1650, Pars II, Constit. XXIII, Definit. XII. Het betreft een beslissing uit het jaar 1632. 
51 Codex Fabrianus Definitionum Forensium, et Rerum in Sacro Sabaudiae Senatu Tractatarum, Leipzig 1706, 
Lib. VIII, Tit. VI, Def. XXI. Het gaat hier om een beslissing uit het jaar 1594. Vgl. ook Lib. VI, Tit. XXVII, Def. 
XI. 
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aard ook voor. Zo werd in een Gelderse Consultatie, of Advies, of Advertissement, 
gesproken van de `Geldersche paroemie, quod mobilia non habent sequelam in hy-
potheca.'" De adviseur meende de gelding van het adagium 'klaar ex principiis juris 
Patrii gedemonstreert te hebben, waar tegen in genen delen zoude kunnen obsteren, 
't geen ex jure Civili, sive ex jura Sabaudiae, sive ex jure Germaniae, ter contrarie by 
tegendeels Berigt ingebragt mogte zyn.' Hij concludeerde dat 'geen vreemde Regten 
in deze Provintie effect of ingang kunnen vinden, wanneer men zyn eige particulier 
regt en byzonder die gewoontens heeft.' Voor de Friezen was het Romeinse recht 
geen vreemd recht. Integendeel, de juiste toepassing ervan gaf het Friese recht zijn 
eigen identiteit. Men constateerde dan ook met gepaste trots dat er `Gode sij dank 
nog duisenden koeij en in Frieslant sijn' en dat het Rooms-Friese recht Roomser was 
dan bijvoorbeeld het Rooms-Gelderse of het Rooms-Hollandse recht." 

52 Geldersche Consultatien, Advysen ende Advertissementen van rechten, by wylen Mr Marten Alexander van 
Lamzweerde, en andere voorname Geldersche Rechtsgeleerden afgegeven, Arnhem 1782, derde deel, LI, p. 413- 
424. Het betreft hier een 'Bericht' aan de `Heeren van de Magistraat der Stad Arnhem' van 'de tegenpartij' Rutger 
Tulleken in antwoord op een request van Arent Bongers gericht aan dezelfde `Heeren.' De kwestie speelt in de ja-
ren dertig van de achttiende eeuw. 
53 Naar het recht van Rijnland zou dit geval echter op dezelfde wijze zijn beslecht, zoals De Groot (Inleidinge, 
11,48,29) bericht. 



HOOFDSTUK VII 

'Een weinigje verder om': 
Of 'Hoe veel de Romeinsche voeten 

grooter waaren, dan nu de Friesche zijn' 
Mag de eigenaar van een dienend erf een 

erfdienstbaarheicl verleggen? 

Kwelzucht of quelzugt? 

Feije Jans had er schoon genoeg van. Zijn buren hadden weliswaar een erfdienst-
baarheid van vrije reed, drift en gangpad, oftewel, kort gezegd, een recht van weg, 
over dat deel van het Canterland te Giekerk dat zijn eigendom was, maar ze reden 
dwars over het land heen, waar ze maar wilden en hoe het een ieder het gevoeglijkst 
uitkwam. Dit strekte zeer ten nadele van het ,land en maakte het hem ten enenmale 
onmogelijk het land te verbeteren en van tijd ,  tot tijd tot goed land te maken. Daar-
om had hij een dam uitgegraven waarover de buren tot dusverre toegang hadden ge-
had tot zijn land, een nieuwe weg aangelegd l'angs dat land en deze door middel van 
een sloot afgezonderd van de rest van zijn domein. Aldus had hij de rechthebbenden 
een vaste reed aangewezen en hij meende daartoe het volste recht te hebben, was het 
niet op grond van de billijkheid dan toch in ieder geval op grond van de wetten, dat 
wil zeggen de Romeinse wetten. Welk nut zou hij immers uit zijn eigendom kunnen 
trekken, indien het zijn buren vrijstond `ginds en weer' zijn land te berijden? 

`De burger' Abraham Bruinsma trad op als echtgenoot en voogd van 'zijne huis-
vrouwe' Clara Maria Zijlstra en als gelastigde van in totaal achttien rechthebbenden 
uit Giekerk en Wijns in de procedure die een aanvang nam op 20 november 1798. Hij 
verzocht het Hof van het inmiddels voormalig gewest Friesland om een verklaring 
voor recht dat hem die erfdienstbaarheid toekwam en een veroordeling van Jans het 
gebruik daarvan te gehengen en te gedogen, alsmede binnen twee maal vier en twin-
tig uur de nodige dammen te leggen. Bruinsma c.s. betwistte Jans het recht de reed of 
weg over zijn land te verleggen. De gebruikers van de reed zouden nu 'tweemaal 's 
daags met de melk veel verder moeten gaan' dan wanneer zij schuin over het land van 
Jans konden rijden. Voor die van Wijns en Giekerk was het gemis van het aloude 
kerk- en lijkpad ongerieflijk. Doch bovenal leverde de verlegging de boeren 'merk-
lijk ongerief' op 'in de drukke Hooijtijd, wanneer ieder vigilante Boer zich haast, om 
zijn hooij droog binnen te krijgen.' 

Jans deed dit alles in het ene stuk af als kwelzucht en in een ander als quelzugt. Had 
hij niet op eigen kosten — 'ten minsten Tagtig guldens' — gezorgd voor een nieuwe 
reed? Was deze niet veel beter begaanbaar dan de oude? Had hij niet tegelijk met zijn 
eigen voordeel dat van elk die er belang bij had gediend? 'En dit alles wordt hem zoo 
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beloond!' Hij gaf toe dat de nieuwe reed 'een weinigje verder om' was. Dat sprak 
vanzelf, 'om dat een hoek altijd verder is dan een regte lijn.' Men reed echter niet al-
tijd rechtuit, maar overal rond, zodat het verschil zeer gering zou zijn. Hij had brave 
oogmerken gehad en was in het volste vertrouwen op de goede afloop van het ge-
ding. 

Het Hof van het voormalige gewest Friesland moest op 15 juli 1801 oordelen over 
de vraag of Jans de bevoegdheid had gehad de reed te verleggen. Niet meer in naam 
en vanwege de Heerlijkheid van het Landschap van Friesland, maar 'in de naam en 
van wegens het Bataafsche volk.' 1  

Op fatsoenlijke wijze 

In 1798 werd de Bataafse Republiek één en ondeelbaar verklaard. Daardoor was het 
gedaan met de gewestelijke zelfstandigheid die Friesland onder de Republiek der 
Verenigde Nederlanden had genoten. Het Hof was derhalve niet meer het hof van 
het soeverein Landschap van Friesland, maar werd tot het hof van het voormalig ge-
west Friesland. Voordat de rechterlijke organisatie van de nieuwe Republiek echter 
was aangepast aan de unitaristische staatsinrichting zouden nog enige jaren verlopen. 
Pas in 1802 ging het Nationaal Gerechtshof functioneren als hoogste rechtscollege 
van de gehele Republiek. 2  Tot die tijd was het Friese Hof het hoogste gerecht in Frie-
se zaken. En terwijl de commissie Cras al sinds 1798 vruchteloze pogingen deed een 
ontwerp voor een codificatie te maken waarin ook het privaatrecht een plaats zou 
krijgen, bleef het toepasselijke recht hetzelfde als voorheen: in Friesland dus het 
Roorns-Friese recht. 

Bruinsma en Jans waren met name verdeeld over de rechtsvraag of Jans op grond 
van het Romeinse recht de wij zigingsbevoegdheid had die hij zich aanmatigde. Tot 
en met quadrupliek wisselden partijen stukken over deze kwestie, stukken die naar-
mate het geding vorderde steeds uitvoeriger werden. Voor zijn tripliek moest 
Bruinsma zelfs toestemming vragen, omdat zij meer dan honderd artikelen bevatte. 
Jans liet vervolgens niet na ook toestemming te vragen om een quadrupliek van meer 
dan honderd artikelen in te mogen dienen. Post-interlocutoir dienden partijen ten-
slotte ieder nog een remonstrantie in. 

De tekst waarover partijen met name van mening verschilden was D. 8,1,9, afkom-
stig van Celsus. 

Indien aan iemand zonder nadere bepalingen het recht van weg over iemands grond wordt 
verleend of nagelaten, zal hij zonder beperking — d.w.z. over ieder willekeurig deel van de 
grond — mogen gaan en vee drijven, doch slechts op fatsoenlijke wijze. Een aantal zaken zijn 
namelijk naar algemeen spraakgebruik stilzwijgend uitgesloten: zo behoeft niet toegelaten te 
worden dat de rechthebbende gaat of vee drijft door de hofstede zelf of dwars door de wijn-
gaarden, wanneer hij dit even gemakkelijk en met minder schade voor het dienende erf kan 

1 Nr 16002. 
2 Vgl. daarover recentelijk E.C.G. Bauwens, Het Nationaal Gerechtshof 1802-1811, prf. Leiden, Amsterdam 
1997. 
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doen over een ander deel. Integendeel, het staat vast dat de rechthebbende alleen daar moet 
gaan of vee drijven, waar hij het eerst zijn weg heeft uitgezet en dat hij niet de bevoegdheid 
heeft die weg naderhand te veranderen. Ook Sabinus was deze mening toegedaan. Als argu-
ment gebruikte hij daarbij het geval van een waterloop, die men in eerste instantie langs ie-
dere willekeurige plaats had mogen leiden, maar die men, als hij eenmaal gelegd zou zijn, niet 
meer zou mogen verplaatsen. Het is juist dat dit ook ten aanzien van het recht van weg in acht 
genomen moet worden. 3  

Deze tekst ging, daar waren partijen het over eens, over onbepaalde erfdienstbaarhe-
den. Dat wilde zeggen erfdienstbaarheden waarbij degene die ze had ingesteld niet 
had bepaald over welk deel van het dienende erf ze precies moesten worden uitgeoe-
fend. In dat geval mocht de rechthebbende in beginsel zijn recht op het gehele die-
nende erf uitoefenen. Dat diende hij echter op fatsoenlijke wijze, civiliter, te doen. 
Bij de uitoefening van het recht van weg bijvoorbeeld moest de rechthebbende reke-
ning houden met de belangen van de eigenaar van het dienende erf. Hij mocht niet 
een route kiezen die de eigenaar van het dienende erf schade toebracht, als hij net zo 
makkelijk en zonder schade voor die eigenaar een andere route kon nemen. Had hij 
eenmaal een bepaalde route gekozen dan diende hij zich daaraan in het vervolg te 
houden en mocht hij deze niet meer veranderen. 

De vraag die partijen in de eerste plaats verdeeld hield was of het hier een onbe-
paald recht van weg betrof. Jans stelde dat het recht van weg onbepaald was, omdat 
de rechthebbenden van zijn hele land gebruik maakten en dat overstaken op de wij-
ze die hun toevalligerwijze het best uitkwam. Als er een bepaalde weg was geweest, 
zou zijn handelwijze inderdaad bedenkelijker zijn geweest, maar had hij ook nooit 
zoveel last gehad van het gebruik van zijn land. Hij had dan immers nog enig voor-
deel uit de rest van zijn land kunnen halen. Dat was nu onmogelijk, omdat het gehe-
le land werd bereden. Het langdurige gebruik van het land 'schuins over' was volgens 
hem geen bepaling van een onbepaald recht van weg. Daaruit bleek alleen maar dat 
er dwars over het land werd gereden en niet langs de grenzen ervan. Er werd niet al-
tijd dezelfde 'cours' gehouden, wat wel het geval zou moeten zijn als er sprake was 
van een bepaalde weg. 

Bruinsma stelde daar tegenover dat het recht van weg wellicht ooit onbepaald van 
inhoud was geweest. Over het ontstaan van het recht kon hij namelijk niets naders 
verklaren. Zeker was echter dat het recht door hem en zijn voorgangers reeds sinds 
dertig, veertig of onheuglijke jaren was uitgeoefend. Dat was gebeurd schuin over 
het land en daardoor was het recht van weg een bepaald recht geworden. Was het 
recht eenmaal bepaald dan kon het volgens Bruinsma niet meer worden veranderd, 
of het moest zijn met wederzijdse instemming. 

De bepaling van een onbepaald recht van weg kon volgens Bruinsma op drie ma- 

3 D. 8,1,9: Si cui simplicius [Bij de vertaling is uitgegaan van de conjectuur simplicited via per fundum cuiuspiam 
cedatur vel relinquatur, in infinito, videlicet per quamlibet eius partem, ire agere licebit, civiliter modo: nam quae-
dam in sermone tacite excipiuntur. non enim per villam ipsam nec per medias vineas ire agere sinendus est, cum id 
aeque commode per alteram partem facere possit minore servientis fundi detrimento. verum constitit, ut, qua pri-
mum viam direxisset, ea demum ire agere deberet nec amplius mutandae eius potestatem haberet: sicuti Sabino 
quoque videbatur, qui argumento rivi utebatur, quem primo qualibet ducere licuisset, posteaquam ductus esset, 
transferre non liceret: quod et in via servandum esse verum est. 
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nieren plaatsvinden. In D. 8,3,13,1 werd een scheidsman aangewezen die de loop van 
de weg moest vaststellen als zo'n recht zonder nadere vaststelling was gelegateerd. 

... Stel dat een recht van overpad of dreef zonder enige geografische specificatie is gelegateerd. 
Dan zal meteen de grens worden vastgesteld, en daar waar het eerst het tracé is vastgesteld 
bestaat dan de erfdienstbaarheid; de overige delen van het perceel blijven onbelast. Er moet 
dus een scheidsman worden aangesteld die de loop van de weg moet vaststellen.' 

Een tweede manier waarop het recht kon worden bepaald was door middel van de 
aanwijzing door de eigenaar van het dienende erf van het deel van zijn erf waarop de 
erfdienstbaarheid moest worden uitgeoefend. Bruinsma haalde hiertoe D. 8,3,26 aan 
waarin het volgende werd bepaald. 

Als een recht van weg, overpad, dreef of waterleiding over een erf zonder nadere bepalingen 
wordt gelegateerd, heeft de erfgenaam de mogelijkheid de erfdienstbaarheid te vestigen op 
dat deel van de grond dat hij verkiest, zolang hij de legataris maar niet benadeelt met betrek-
king tot zijn erfdienstbaarheid.' 

De derde manier van bepaling was ontleend aan de reeds aangehaalde Celsus-tekst 
D. 8,1,9. Daarin was immers vastgesteld dat wanneer de rechthebbende eenmaal een 
onbepaald recht van weg op bepaalde wijze had uitgeoefend hij niet meer van de ge-
kozen route mocht afwijken. Deze tekst gaf dus de rechthebbende de mogelijkheid 
een bepaalde weg te kiezen. 

Deze drie manieren om tot bepaling van een erfdienstbaarheid te komen waren 
echter volgens Bruinsma slechts mogelijk als die bepaling nog moest worden ge-
maakt, als er dus nog sprake was van een onbepaalde erfdienstbaarheid. Was de be-
paling echter eenmaal geschied — en dat kon dus zowel door de rechthebbende als 
door de eigenaar van het dienende erf zijn gebeurd, om niet te spreken van de 
scheidsman — dan kon geen van beiden zonder instemming van de ander verandering 
aanbrengen in de gekozen of aangewezen route. Dat de rechthebbende dat niet kon 
werd door D. 8,1,9 met zoveel woorden bepaald. Dat de eigenaar van het dienende 
erf dat niet kon leidde hij a contrario af uit diezelfde Digestentekst. Daarin werd im-
mers met geen woord gewag gemaakt van een bevoegdheid van die eigenaar om ver-
andering aan te brengen in het tracé van de erfdienstbaarheid. Dat wat gold voor de 
één, gold ook voor de ander: gelijke verplichtingen en gelijke rechten. Hier was de 
bepaling volgens Bruinsma, zoals gezegd, reeds geschied en, omdat de aangehaalde 
teksten slechts betrekking hadden op gevallen waarin deze nog moest plaatsvinden, 
was er dus geen wettelijke basis te vinden voor de bevoegdheid van Jans om de reed 
of het recht van weg te verleggen. 

Jans hield vol dat er sprake was van een onbepaalde reed. Deze werd ten nadele van 
de eigenaar van het dienende erf, van hemzelf dus, gebruikt en daarom verleenden de 
aangehaalde wetten hem de bevoegdheid een vaste reed aan te wijzen. Een erfdienst- 

4 D. 8,3,13,1: ... Si iter actusve sine ulla determinatione legatus est: modo determinabitur et qua primum iter de-
terminatum est, ea servitus constitit [vertaald is consistit], ceterae partes agri liberae sunt: igitur arbiter dandus est, 
qui utroque casu [utroque casu is onvertaald gelaten] viam determinare debet. 
5 D. 8,3,26: Si via iter actus aquae ductus legetur simpliciter per fundum, facultas est heredi, per quam partem 
fundi velit, constituere servitutem, si modo nulla captio legatario in servitute fit. 
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baarheid diende te worden gebruikt op een wijze die de eigenaar van het dienende erf 
de minst mogelijke schade toebracht. Deze moest zelf nog nut van zijn land kunnen 
hebben. Een en ander bleek duidelijk uit D. 8,1,9. 6  De billijkheid was ook aan zijn 
zijde. Wat voor nut kon hij immers nog van zijn land hebben als het de rechthebben-
den vrijstond 'ginds en weer' over zijn land te rijden. Er was nooit een bepaling van 
de reed geweest. Was de eis van Bruinsma derhalve 'niet aller onbillijkst; niet aanlo-
pende tegens den aart der servituten; niet minder strijdig tegens de wetten zelve?' 
Bruinsma probeerde volgens hem aan de wetten een 'zeer verkeerde draaij' te geven. 

Het recht om de reed te verleggen werd door die wetten in het algemeen toegestaan 
en met name door D. 8,1,9. Daarin was immers niet bepaald dat de rechthebbenden 
naar willekeur over zijn land mochten rondrijden. Zij moesten dat doen daar waar het 
minste nadeel werd toegebracht. Op de nieuwe reed dus. Hij had de bevoegdheid een 
nog onbepaalde reed te bepalen. Bruinsma gaf dat zelf toe. Stel echter nu eens dat er 
geen sprake was van een nog onbepaalde reed, maar van bepaalde reed, hoe die ook tot 
stand mocht zijn gekomen. Waarom zou hem niet de bevoegdheid toekomen in plaats 
van zo'n vaste reed een andere reed aan te wijzen, als hij dat recht wel had wanneer er 
nog geen bepaling had plaatsgevonden. De reden van het recht van verlegging was toch 
in beide gevallen dezelfde: opdat de eigendom niet onnut werd voor de eigenaar, opdat 
het dienende land het minste nadeel zou lijden. Hier wees Jans naar de Jurisprudentia 
Forensis van Hellfeld, die uit D. 8,1,9 afleidde dat een erfdienstbaarheid moest worden 
uitgeoefend op een wijze die de eigenaar van het dienende erf de minste schade toe-
bracht, en uit D. 8,3,26 dat een eigenaar die een bepaald deel van zijn erf aanwees voor 
de uitoefening van de erfdienstbaarheid in het gelijk moest worden gesteld, wanneer 
de erfdienstbaarheid met evenveel gemak op dat deel kon worden uitgeoefend als op 
het gehele land.' Daar in beide gevallen dezelfde reden bestond, moest in beide geval-
len hetzelfde rechtens zijn: ubi eadem ratio, ibi eadem legis dispositio. 

Jans vond dus dat hij voldoende recht en reden had de reed te verleggen. Hij wees 
er dan ook op dat de rechtsgeleerde schrijvers volgens hem geen onderscheid maak-
ten en de eigenaar van het dienend erf `indistinctelijk' het recht tot verlegging toe-
kenden. In de eerste plaats beriep hij zich vanzelfsprekend op Huber en diens Hee-
densdaegse Rechtsgeleertheyt. Huber gaf namelijk volgens hem de eigenaar van het 
dienende erf in het algemeen de bevoegdheid het deel van zijn land aan te wijzen 
waarover de rechthebbenden mochten gaan. 

Een dienstbaerheyt wordt verstaen op het geheele erf te leggen, en op alle deelen des selfs, 
sulks die van het heerschende erf hebbende reedt of voet -padt, konnen het selve neemen, 
door wat deel van het landt sy willen, doch burgerlijk ende sonder naedeel van het dienende 
erf, welkers Meester ook vry staet, een seeker gedeelte aen te wijsen, waer door het voet-padt, 
reedt, of water-leidinge sal genoomen worden; jae hy schijnt de plaets ook wel te konnen ver-
anderen ende wijsen aen een padt, daer het hem beeter geleegen koomt, mits ook die van het 
heerschende erf daer van geen merkelijk ongerief en hebben.' 

6 Jans verwees hierbij naar Domat, Traité des Loix Civiles, Liv. 1, Tit. 12, Sect. 1, 5 12 [lees: 9]. 
7 A. Hellfeld, Iurisprudentia Forensis secundum pandectarum ordinem, (onder andere) Jena 1806, VII,I, n.630. 
8 Huber, Heedensdaegse Rechtsgeleertheyt, 11,43,18. Hij verwijst naar D. 8,1,9; D. 8,3,13,1; D. 8,3,26 en 'Auteu-
ren' bij B. van Zutphen, Practycke der Nederlantsche Rechten, Groningen 1680, ad voc. Servituyt, 5 13 (lees: 17). 
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Huber zei hier toch duidelijk dat de eigenaar van het dienend erf zelfs de plaats 
mocht veranderen en een ander pad mocht aanwijzen aan de rechthebbende, als 
hem dat pad beter uitkwam dan het oude, mits de rechthebbende daar maar geen 
'merkelijk ongerief' van ondervond. Bruinsma ging merkwaardig genoeg, of mis-
schien wel met voorbedachten rade, niet of nauwelijks in op Hubers opvatting. 
Aanvankelijk kon dit wellicht nog verklaard worden uit het feit dat Jans de des-
betreffende passage tot tweemaal toe verkeerd aanhaalde. Nadat hij echter door Jans 
bij quadrupliek op de juiste vindplaats was gewezen, kwam hij op dit punt in zijn 
remonstrantie post-interlocutoir niet meer terug. Hij bleef gedurende het geding 
vasthouden aan de tekst van D. 8,1,9 waarin een dergelijke bevoegdheid met zo-
veel woorden niet voorkwam. 

Jans beriep zich naast Huber ook op Voet. Deze was volgens hem over de betwis-
te bevoegdheid van de eigenaar van het dienende erf niet minder duidelijk. Voet be-
toogde namelijk eerst op grond van D. 8,3,13,1 dat de rechthebbende het tracé van 
zijn erfdienstbaarheid niet meer mocht veranderen als hij eenmaal een bepaald deel 
van het dienend erf had uitgekozen voor de uitoefening van zijn recht. Vervolgens 
stelde hij evenwel: 

Dat alles belet echter niet, dat het de eigenaar van het dienend erf vrijstaat te veranderen, en 
een andere ruimte aan te wijzen voor het voetpad, de dreef of de weg, dan voorheen door 
keuze of afspraak was bepaald; als daardoor maar niet enig nadeel voor de eigenaar van het 
heersend erf wordt voortgebracht.' 

De eigenaar van het dienend erf mocht dus wel een ander deel van zijn land aanwij-
zen voor de uitoefening van de erfdienstbaarheid dan hij tevoren bepaald had. Dat 
mocht althans, mits het geschiedde zonder nadeel voor de rechthebbende. Voet leid-
de dat volgens Jans terecht af uit de aangehaalde teksten. 

De communis opinio doctorum 

Onder de door Voet aangehaalde teksten, die pleiten voor zijn mening dat de eige-
naar van het dienend erf een verplaatsingsbevoegdheid had, bevond zich, behalve de 
reeds geciteerde — D. 8,3,13,1 en D. 8,1,9—, een Digestenfragment dat een cruciale rol 
had gespeeld bij het ontstaan van de ook door Voet aangehangen opvatting. Het ging 
om D. 11,7,2,8, een tekst die reeds door de Glosse in verband was gebracht met 
D. 8,1,9 en de vraag die in verband met die tekst werd gesteld, namelijk of de eigenaar 
van het dienend erf de bevoegdheid had een erfdienstbaarheid te verleggen. In 
D. 8,1,9 kwam immers een passage voor waarin werd uiteengezet dat het de eigenaar 
van het heersend erf niet was toegestaan een eenmaal gemaakte keuze voor dat deel 
van het dienend erf dat hij wenste te gebruiken naderhand te wijzigen. Daarop te-
kende de Glosse het volgende aan. 

9 Voet, Commentarius ad Pandectas, ad D. 8,3 nr 8: ... Quae tamen non impediunt, quo minus domino praedii 
servientis mutare liceat, & aliud, quam prius electione vel conventione designatum fuerat, spatium ad iter actum 
viam assignare; si modo nullum inde praedii dominantis domino praejudicium generetur... 
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... maar de eigenaar (van het dienende erf) kan met reden de erfdienstbaarheid wijzigen zon- 
der ongerief voor hem, aan wie hij de erfdienstbaarheid verschuldigd is; vgl. D. 11,7,2,8. 10  

Als de eigenaar van het dienend erf een reden, causa, had om de erfdienstbaarheid te 
wijzigen en de rechthebbende daar geen nadeel van ondervond had de eigenaar die 
bevoegdheid volgens deze glosse. Het geval waaruit dit moest blijken was te vinden 
in het reeds genoemde D. 11,7,2,8. 

Niemand kan een plaats die met een erfdienstbaarheid bezwaard is gewijd maken, tenzij met 
instemming van degene aan wie de erfdienstbaarheid verschuldigd is. Maar indien deze even 
gemakkelijk via een andere plaats zijn erfdienstbaarheid kan uitoefenen, wordt het niet ge-
acht te zijn gebeurd om de erfdienstbaarheid te belemmeren, en daarom wordt de plaats dan 
gewijd. Dit is ongetwijfeld redelijk." 

Hoewel deze tekst strikt genomen niet direct antwoord geeft op de vraag naar de be-
voegdheid in het algemeen van de eigenaar van een dienend erf om een weg te ver-
leggen, werd deze bevoegdheid toch door de glossatoren afgeleid uit dit concrete ge-
val. Hier had de eigenaar eigenmachtig dat deel van zijn erf waarop een erfdienst-
baarheid rustte tot graf, locus religiosus, gemaakt, en de rechthebbende een ander deel 
van zijn erf aangewezen voor de uitoefening van de erfdienstbaarheid. De Glosse in-
terpreteerde deze tekst op de voor haar kenmerkende ruime wijze en leidde er de ge-
noemde algemene bevoegdheid uit af. Nadat ook Bartolus zich achter deze opvatting 
had geschaard werd zij dan ook tot de communis opinio doctorum.' 2  

Het Rooms -Hollandse recht 

Voet was niet de enige Rooms-Hollandse auteur die het standpunt van de Glosse en 
van Bartolus overnam. Ook Van Leeuwen» en Van der Keessel" huldigden deze op-
vatting. Van Zuphen behandelde de kwestie in zijn Practycke der Nederlantsche 
Rechten als volgt. 

De vrage is; indien yemant door Servituyt op sijn Erve leyden moet het water van sijne ge-
buyren Erve, ende dat hy eenigen tijdt het water geleyt heeft door seeckere plaetse van sijne 
Erve, of hy naderhandt de Servituyt van water-leydinge mach veranderen, ende het water 
leyden ofte brengen door een ander plaetse van sijn Erve? Wort geleert Ja, indien den geene 
die de Servituyt competeert daer door geen schade ofte letsel en hebbe, maer anders niet.' 5  

10 Glosse Non liceret ad D. 8,1,9: ... sed dominus potest ex causa mutare sine incommodo eius, cui debetur ser-
vitus: ut infra de relig. 1. ii§ pen. 
11 D. 11,7,2,8: Locum qui servit nemo religiosum facit, nisi consentiat is cui servitus debetur. sed si non minus 
commode per alium locum servitute uti potest, non videtur servitutis impendiendae causa id fieri, et ideo religio-
sus fit: et sane habet hoc rationem. 
12 Bartolus, Commentaria ad primam Digesti veteris partem, Lyon 1552, ad D. 8,1,9 nr 5. 
13 S. van Leeuwen, Het Rooms-Hollands Regt, Amsterdam 1720,11,21,6: ... en daar yemand eens sijn plaats ge-
nomen heeft, mag daar na daar van niet veranderen; het welk alleen die geen die de dienstbaarheid schuldig is, son-
der ongemak of hinder van die geen die de dienstbaarheid toekomt, vermag te doen... (Hij verwijst onder andere 
naar D. 8,1,9; D. 8,3,13,1 en D. 11,7,2,8.) 
14 D.G. van der Keessel, Praelectiones luns Hodierni ad Hugonis Grotii Introductionem ad Iurisprudentiam 
Hollandicam, III, Amsterdam/Kaapstad 1964, 770, ad Grot. 2,35,6. 
15 B. van Zutphen, Practycke der Nederlantsche Rechten, Groningen 1680, s.v. servituyt, nr 17. Hij verwijst on- 
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Ook in de Hollandsche Consultatien was een advies te vinden waarin dit standpunt 
werd verdedigd. Het betrof daar een geval waarin A. een 'simpele servituit' van over-
pad over het erf van B. had. A. had in de gemeenschappelijke schutting tussen beide 
erven een deur aangebracht waardoor hij de erfdienstbaarheid kon gebruiken. B. wil-
de echter na verloop van tijd zijn erf ter plaatse van de deur gebruiken 'tot beter 
commoditeit van zyne huizinge.' Daarom zou hij graag de deur een eind willen ver-
plaatsen, zodanig echter dat A. zijn erfdienstbaarheid zou behouden en zich daarvan 
'zoo bequamelyk en commodieuzelyk' zou kunnen blijven bedienen. De vraag was 
of B. daartoe de bevoegdheid had. 

Adriaan van Stryen adviseerde te Haarlem op de 21 e  februari 1662 dat B. die be-
voegdheid had. Na te hebben vastgesteld dat de rechthebbende die een onbepaalde 
erfdienstbaarheid had verkregen — `zimpelyk' was de term die hij gebruikte — de keu-
ze had welk deel van het dienend erf hij wilde gebruiken, vervolgde hij door te wij-
zen op het feit dat de rechthebbende de eenmaal gemaakte keuze niet kon wijzigen. 
Dit gold echter alleen voor de rechthebbende, maar niet voor de eigenaar van het 
dienende erf. Laatstgenoemde kon immers met reden wijzigen zonder ongemak 
voor degene aan wie de erfdienstbaarheid verschuldigd was, zoals de glosse non lice-
ret het uitdrukte. Ook Bartolus en enige andere auteurs op wie de communis opinio 
doctorum terugging werden uitvoerig door Van Stryen aangehaald. Hij besloot met 
een uiteenzetting van de reden van dit verschil. 

De reden is evident om dat die gene cui servitus debetur, 'aan wie een erfdienstbaarheid is ver-
schuldigd,' niet alleenlyk zyn recht behoud. Maar ook dezelve commoditeit om dat recht im-
mers zoo bequamelyk als te vooren te gebruiken, en consequentelyk ook niet geene redelyk-
heid en kan nochte behoord te beletten ofte tegen te gaan ietwes quod sibi non nocet & alte-
ri aut vicino prodesse potest, 'iets wat hemzelf niet schaadt en de ander of de buurman tot 
voordeel kan zijn: 16  

De opvatting van de glosse non liceret, aangehangen door Voet, was derhalve ook in 
de Rooms-Hollandse rechtspraktijk doorgedrongen. De eigenaar van het dienende 
erf had de bevoegdheid de weg te verleggen, wanneer dat zonder schade voor de ei-
genaar van het heersende erf kon gebeuren. 17  

der andere naar de Glosse, Bartolus en het Syntagma Communium Opinionum sive receptarum sententiarum, 
Lyon 1608, lib. III, tit. XXI, nr 11. 
16 Consultatien, Advysen en Advertissementen, gegeven en geschreven by Verscheyde Treffelyke Rechts- Ge-
leerden in Holland en elders, deel V, Utrecht/Amsterdam 1747, cons. 50. 
17 Belangwekkend is de volgende overweging van De Villiers AR in de Zuid-Afrikaanse zaak Gardens Estate 
Ltd v. Lewis [1920] A.D. 144, op p. 150: 'A definite servitude having originally been constituted, it could only be 
altered by mutual consent. In this respect a servitude as constituted [in deze zaak] differs from a servitude created 
simpliciter (Dig. 8.1.9). In the latter case, according to Voet, 8.3.8, the owner of the dominant tenement has the 
election where to lay the line, which he must however exercise civiliter. If he has once exercised his election, he 
cannot afterwards change. But the owner of the servient tenement would have the right to do so, provided the new 
route is as convenient as the old one (Rubidge v. McCabe [1913] AD. at p. 441). When Voet (loc. cit.) says that the 
owner of the servient tenement has the right to point out another route to that which has been agreed upon (vel 
conventione designatum fuerat) he speaks of servitudes created 
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Terug naar Bruinsma en Jans en het Rooms-Friese recht 

Huber nam, zoals gezegd, hetzelfde standpunt in als Voet, zodat Jans gelijk leek te 
krijgen als er inderdaad sprake was van een onbepaalde erfdienstbaarheid. 

Het lijkt zeer de vraag of Bruinsma met recht kon stellen dat de erfdienstbaarheid, wat er ook 
van haar onstaan ware, inmiddels een bepaalde was geworden door het gebruik schuin over 
het land. Onder de bepaalde erfdienstbaarheden leken te moeten worden verstaan erfdienst-
baarheden waarvan de inhoud bij hun ontstaan was vastgelegd. Dat wil zeggen dat in de ves-
tigingshandeling reeds een bepaald deel van het dienende erf was aangewezen waarop de erf-
dienstbaarheid moest worden uitgeoefend. De inhoud van het servituut was dan tussen par-
tijen exact overeengekomen en kon slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. 
Dit in tegenstelling tot de onbepaalde erfdienstbaarheden, ook wel aangeduid als simpel of 
simpliciter. Daarvoor gold een ander regime, omdat zij niet als bepaald ingesteld waren, maar 
bepaling wel een praktisch doel kon dienen: het afbakenen van de wederzijdse mogelijkhe-
den het desbetreffende land te gebruiken. Dat daarbij het nut dat de eigenaar van het dienen-
de erf zou moeten blijven houden de doorslag moest geven, wanneer dat het recht van de an-
der althans niet waardeloos maakte, vloeide voort uit de aard van dit soort erfdienstbaarhe-
den. De eigenaar van het dienende erf had dan immers niet uitdrukkelijk een meer bezwa-
rende soort van erfdienstbaarheid in het leven geroepen en het was een algemeen aanvaard in-
terpretatie-beginsel dat in geval van onduidelijkheid over de inhoud van een erfdienstbaar-
heid de voor de eigenaar van het dienende erf minst bezwarende interpretatie moest worden 
gekozen. Door echter in geval van een onbepaalde erfdienstbaarheid in de loop van de tijd te 
kiezen voor een bepaalde uitoefening veranderde de aard van de desbetreffende erfdienst-
baarheid niet. Ook al hadden partijen naderhand een afspraak gemaakt over die uitoefening 
dan bleef, volgens Voet althans, de mogelijkheid voor de eigenaar van het dienende erf om 
bijvoorbeeld de weg te verleggen bestaan.' 8  

Er was echter nog een horde te nemen alvorens Jans in zijn opzet kon slagen. De ver-
leggingsbevoegdheid bestond immers slechts voorzover de rechthebbende van de 
wijziging geen schade ondervond. Ook op dit punt verschilden partijen vanzelfspre-
kend van mening. Jans vond dat hij zijn best had gedaan en dat hij een nieuwe reed 
had aangelegd die beter voldeed dan de oude. Van nadeel voor de rechthebbenden 
was geen sprake. Weliswaar was de nieuwe reed iets verder om, maar dat geringe na-
deel viel in het niet bij de voordelen. De nieuwe reed was zowel 's zomers als 's win-
ters begaanbaar; de oude niet. Hij had een kaartje aan zijn stukken toegevoegd waar-
op de toestand ter plaatse was weergegeven voor het gemak van de raadsheren, maar 
de afstanden waren daarop niet proportioneel weergegeven. Bruinsma's stelling dat 
de afstand over de nieuwe reed een keer zo groot was, was dan ook schromelijk over-
dreven. Zijn belang was gediend doordat hij nu eindelijk zijn eigen land op fatsoen-
lijke wijze kon gebruiken en de belangen van de rechthebbenden waren in ieder ge-
val niet minder gediend, zo niet beter. De nieuwe reed was bovendien breed genoeg 
om er twee rijtuigen te kunnen laten passeren. Drie personen die ook belanghebben-
den waren bij de erfdienstbaarheid hadden daarvan de proef genomen. Jans begreep 

18 Vgl. de in de vorige noot aangehaalde zaak. Men zou echter de vraag kunnen stellen of Voet niet in het alge-
meen de verleggingsbevoegdheid aan de eigenaar van het dienend erf wil geven, ongeacht de vraag of het tracé van 
de erfdienstbaarheid naderhand door keuze was bepaald, of reeds aanstonds bij vestiging door afspraak. 
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dan ook niet waar Bruinsma c.s. zich druk over maakte. Het moest partijdigheid zijn. 
Bruinsma daarentegen stelde dat de nieuwe reed veel te smal was, onbruikbaar was 

en nooit bruikbaar zou kunnen worden en voor de gebruikers een omweg zou ople-
veren die hen een keer zo lang liet lopen als over de oude reed. De boeren moesten 
tweemaal daags daarlangs voor het melken van de koeien. De hooiwagens die in de 
hooitijd af en aan reden konden elkaar niet passeren op de nieuwe reed. Voor het pas-
seren van twee geladen hooiwagens was een breedte van achttien voet nodig en deze 
weg was maar negen voet Triesche maat.' Jans had dan wel gesteld dat hij naar Ro-
meins recht kon volstaan met een reed van acht voeten, maar hij had er niet bij gezegd 
'hoe veel de Romeinsche voeten grooter waai-en, dan nu de Friesche zijn.'" Het ge-
vaar dat de een of de ander bij het passeren in de sloot terecht zou komen was niet 
denkbeeldig. 

Het Hof besloot na bijna anderhalf jaar procederen een interlocutoire sententie te 
wijzen en wel op 1 april 1800. Partijen dienden inlichtingen te verschaffen en werden 
in de gelegenheid gesteld nader bewijs te leveren. Het Hof kon de zaak nog niet be-
slissen, omdat de feiten betwist werden. Dat betekende dat het kennelijk niet louter 
een beslissing op grond van de besproken rechtsvraag kon nemen. Had Bruinsma ge-
lijk gehad en was er sprake geweest van een bepaalde erfdienstbaarheid waarbij de ei-
genaar van het dienend erf niet de betwiste bevoegdheid had, dan was een interlocu-
toire sententie niet nodig geweest. Het Hof zal dus van oordeel zijn geweest dat Jans 
die bevoegdheid in beginsel wel had en dat Huber in dit opzicht het Rooms-Friese 
recht juist weergaf. Voor de beantwoording van de vraag of de verlegging van de reed 
voor Bruinsma c.s. niet 'merklijk ongerief' Meebracht diende het Hof zich een juist 
beeld van de feiten te kunnen vormen. De af te leggen afstand via de nieuwe reed was 
inderdaad beduidend langer. Het passeren van twee volgeladen hooiwagens was 
eveneens een nijpend probleem, vooral voor vigilante boeren. Wij houden het er dan 
ook op dat de reden waarom het Hof Bruinsma c.s. op 15 juli 1801 uiteindelijk in het 
gelijk stelde, was gelegen in de overweging dat de Romeinse voeten groter waren dan 
de Friese. 

19 De Wet van de Twaalf Tafelen had inderdaad reeds bepaald dat de breedte van een weg acht voet moest zijn: 
D. 8,3,8. 



HOOFDSTUK VIII 

De teleurgestelde erfgename: Het onwillige 
slachtoffer van de cautio Socinil 

De rechtsgeleerde moet doen, zooals Luther, 
niet, zooals Zwingli deed, zoodikwijls er geschil 

was over het al of niet aanhouden van een kerkelijk 
gebruik. Zwingli vroeg: welke tekst is er tegen? 

Luther vroeg: welke tekst is er voor ? 2  

Lumina Johanna Wijnhouts, weduwe van kolonel Jacob Cramer, was moeder van 
drie dochters: Geertruid Maria, Johanna Lucretia en Maria Lucretia. Een jaar voor 
haar overlijden heeft zij, 'uit overdenking van de onzeekere uire des gewissen afster-
ven', besloten haar testament te veranderen, en wel met betrekking tot de erfrechte-
lijke positie van haar jongste dochter Maria Lucretia. Moeder Lumina stelde welis-
waar haar drie dochters gelijkelijk tot erfgenamen in, maar er zat voor Maria een ad-
dertje onder het gras. 

'Dog de Erffportie van mijne jongste Dogter Maria Lucretia Cramer bezwaare ik om reede-
nen mij ten haere beste daar toe moveerende met fideicommis willende dat de goederen die 
zij van mij zal komen te erven bij haar overlijden zonder aftrekking der legitime en trebellia-
nique portien zullen devolveeren op 't kind of de kinderen die zij zal komen na te laeten, en 
wanneer zij zonder kind of kinderen natelaten geraakt te overlijden dan zullen de goederen 
haar van mij aangekoomen, mede zonder aftrekking van de legitime en trebellianique portien 
vererven en devolveeren op mijn Testatrixes beyde andere kinderen, of derzelver descenden-
ten bij repraesentatie (...) en ik verbiede aan gemelde mijne dogter de alienatie en administra-
tie der voorschreeven goederen (...).' 

De beide andere dochters kregen wel het recht van 'alienatie' en 'administratie' over 
hun deel toebedeeld. Voor het geval zij bij de opening van het testament zouden zijn 
overleden, bepaalde moeder dat hun respectievelijke kinderen, zonder aftrek van de 
legitieme en trebelliaanse portie, zouden erven. Zij besloot haar laatste wil met de 
volgende bepaling. 

'Ik ordonneere voorts mijne kinderen en Erffgenaamen om met deze mijne Dispositie te-
vreeden te weesen bij aldien egter de een of andere niet geneegen is, deze mijne gemaakte 
schikkingen goed te keuren, dan revocere ik de voorsz. Dispositie ten haaren opzigte, en stel-
le den zoodaanigen alleen tot Erffgenaam in de bloote legitime portie haar na Regten com-
peteerende zullende in (...). Gevende ik dus aan mijner Erffgenaamen vrije keuse of zij de ge- 

1 Nr. 14900. Uitspraak van 14 juli 1770. 
2 C.W. Opzoomer, Het Burgerlijke Wetboek verklaard, vierde deel, Amsterdam 1871, p. 329. 
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heele erfportie onder de bijgevoegde bezwaaren, dan of zij de legitime portie zonder eenig 
bezwaar willen *genieten, met bepaling dat zij zig daaromtrent binnen veertien dagen na dat 
dit Testament ter haerer kennisse zal zijn gekomen schriftelijk zullen verklaaren, en dat zij bij 
gebreeke dies zullen werden gereekend de legitime portie verkoozen te hebben.' 

Maria Lucretia was niet tevreden. Zij voelde zich gestraft door haar moeder. Deze 
was dan ook nog niet overleden, of een felle procedure tussen de zusters Geertruid 
en Johanna enerzijds en Maria anderzijds was het gevolg met als inzet de geldigheid 
van moeders testament. Maria bestempelde de beschikking van moeder ten opzichte 
van haar als fraus legis. De advocaat, die Maria in de arm nam om haar in rechte bij te 
staan, voelde goed aan in welke gemoedstoestand zij verkeerde. Zijn toon was zuur, 
met soms bittere uithalen naar de andere partij, die zich naar zijn mening alleen maar 
uitsloofde om oude argumenten, zonder weerlegging van de fundamentele bezwaren 
van Maria, 'tot walgings toe te repeteeren' en de raadsheercommissaris 'te verveelen 
met de lectuir van eenige Regtspassagies' die van andere juristen klakkeloos waren 
overgeschreven. Het zou Maria uiteindelijk allemaal niet baten. 

Nader over testamentair erfrecht 

In het Romeinse recht is langzaam de gedachte tot ontwikkeling gekomen dat het 
onbehoorlijk is om aan zijn naaste verwanten niet voldoende na te laten. Bepaalde 
erfgenamen kregen recht op een deel van de erfportie dat hun door de erflater niet 
kon worden ontnomen. Dit deel kreeg (later) de naam portio legitima. Er ontstond 
tevens een bijzonder rechtsmiddel, de querela inofficiosi testamenti (de klacht van het 
liefdeloze testament), om op te treden tegen ongeoorloofde inbreuken op de legitie-
me. Justinianus heeft de omvang van dit deel bepaald op een derde van de versterf-
portie in het geval dat er vier of minder kinderen waren.' 

De erflater had de mogelijkheid om zijn erfgenaam te belasten met het verzoek om 
de (gedeeltelijke of gehele) nalatenschap aan een ander uit te keren. Een dergelijk ver-
zoek heette een fideicommis. Sommige erflaters maakten van deze mogelijkheid een 
zo uitbundig gebruik dat erfgenamen zich gedwongen zagen de gehele nalatenschap 
te verwerpen, waardoor ook de fideicommissen vervielen. In de loop der tijd zijn 
twee senaatsbesluiten afgekondigd die in de positie van de erfgenaam verbetering 
brachten: het Senatusconsultum Pegasianum 4  en het Senatusconsultum Trebellia-
num,' De wisselwerking tussen de twee senaatsbesluiten deed een complexe juridi-
sche regeling ontstaan. Justinianus heeft de inhoud van de beide senaatsbesluiten 
geïntegreerd en versimpeld en daarna het Senatusconsultum Pegasianum afgeschaft. 6  
Naar Justiniaans recht kwam de fideicommissaire opvolger of verwachter in de 
plaats van de erfgenaam nadat laatstgenoemde de zakelijke rechten had overgedragen 
aan eerstgenoemde. De schuldeisers van de nalatenschap dienden de verwachter aan 

3 Nov. 18, cap. 1. Zie J.C. van Oven, Leerboek van Romeinsch privaatrecht, derde druk, Leiden 1948, nr. 371 e.v. 
4 Inst. 2,23,5. Zie ook Gaius 2,254 en 256 e.v. 
5 Letterlijke tekst in D. 36,1,1,2; vgl. Inst. 2,23,4. Zie ook Gaius 2,253 en 255. 
6 Inst. 2,23,7; vgl. Huber, Heedensdaegse Rechtsgeleertheyt, 11,19,19. 
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te spreken alsof hij erfgenaam was, de verwachter was Alf in staat de schuldenaren 
van de erfenis in rechte te betrekken. De erfgenaam kon nu de nalatenschap aanvaar-
den, omdat hij gevrijwaard was van financiële moeilijkheden in de toekomst. Boven-
dien had de erfgenaam de bevoegdheid om het vierde deel achter te houden. Dit deel 
zou in latere tijden aangeduid worden als de `Trebellianieke' portie.' 

De Romeinsrechtelijke regelingen betreffende de legitieme en Trebelliaanse porties 
zijn in Friesland gerecipieerd. Huber omschreef de legitieme 'als een gedeelte der er-
venisse, dat de Wet noodtsakelijk gebiedt nae te laten aen de geene, die wegens bloedt 
niet ont-erft, ofte voorbygegaan mag worden.' De grondslag van de legitieme portie 
moest niet alleen gezocht worden in de burgerlijke wet, echter ook in de 'Wet der 
Natuire'. Het gevolg was dat de legitieme nooit afgeschaft, maar wel verminderd of 
vermeerderd kan worden. Evenals in het Justiniaanse recht was het `wetnoodige' 
deel van ieder kind een derde part van hetgeen hij zonder een testament had gekre-
gen, en dit in het geval er niet meer dan vier kinderen waren.' 

Naar Hubers beschrijving had het Senatusconsultum Trebellianum in het Friesland 
van zijn tijd een drieledige werking. Ten eerste kon de bezwaarde erfgenaam ver-
plicht en gedwongen worden om de erfenis over te geven aan de tweede, volgens de 
last van de erflater. Ten tweede was de bezwaarde erfgenaam gerechtigd om een vier-
de part van de goederen af te trekken en vrij voor zich te behouden. Ten derde gin-
gen alle acties, lasten en voordelen voor drie delen over op de begunstigde of tweede 
erfgenaam en bleven zij voor een vierde deel bij de bezwaarde erfgenaam. 9  

Tot zover heeft de beschrijving van het Rooms-Friese recht geen verschillen opgele-
verd met het Justiniaanse recht. Dat is wel het geval in de volgende situatie. Wanneer 
ouders hun kinderen bezwaard hadden met de last dat zij de nalatenschap niet moch-
ten vervreemden maar onder voorwaarden dienden na te laten aan een ander, dan was 
het volgens Huber aan de kinderen toegestaan zowel de legitieme als de Trebelliaanse 
portie achter te houden. Deze zogenaamde aftrek van de beide porties was waar-
schijnlijk niet mogelijk in het Justiniaanse recht.") Zij ging terug op een canon uit de 
Decretalen van Gregorius IX, het zogenaamde Liber extra, en raakte gedurende de 
loop der tijd in de Republiek onder meer ingeburgerd in Holland en Friesland." 

In 1723 heeft de Landsordonnantie van Friesland het door Huber geschetste recht 
wettelijk vastgelegd. De Ordonnantie bepaalde toen dat 'kinderen en kinds-kinde-
ren met fideicommis beswaart zijnde' boven de legitima ook de Trebellianica zullen 
vermogen te deduceren'. Evenzo werd — vermoedelijk in strijd dus met het Justini-
aanse recht — bepaald dat de erflater de aftrek van de beide porties aan erfgenamen 
van de eerstegraad niet mocht verbieden» 

7 Hoewel dit recht oorspronkelijk uit het Senatusconsultum Pegasianum stamde. Zie over dit alles Van Oven, 
Leerboek van Romeinsch privaatrecht, nr. 364; Girard, Manuel élémentaire de droit Romain, cinquième édition, 
Paris 1911, p. 934-935. 
8 Huber, Heedensdaegse Rechtsgeleertheyt, 11,22,6, 7 en 20. 
9 Huber, Heedensdaegse Rechtsgeleertheyt, 11,19,20-22 en 84. 
10 Vgl. C. 6,49,6. 
11 X 3,26,16; vgl. Huber, Heedensdaegse Rechtsgeleertheyt, 11,19,85; Voet, Commentarius ad Pandectas, ad D. 
36,1, nr. 52 en De Groot, Inleidinge, 11,20,10. H. Coing, Europisches Privatrecht 1500 bis 1800, Band I, München 
1985, p. 580 e.v. 
12 Zie Hamerster, Statuten, Ordonnantien, 1.19.10 en 11. 
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De cautio Socini 

De zo juist geciteerde woorden van de wet lezende schijnt er voor Maria Lucretia 
Cramer in haar procedure geen vuiltje aan de lucht: op duidelijke wijze lijken zij tot 
uitdrukking te brengen dat ouders aan hun erfgenamen van de eerstegraad de aftrek 
van de beide porties, de legitieme en de Trebelliaanse, niet mogen ontnemen, althans 
niet direct. Gelet op het testament van Lumina Wijnhouts rijst de vraag of deze mo-
gelijkheid niet op een indirecte wijze toelaatbaar leek te zijn. Het was een vaak voor-
komende praktijk in Holland en Friesland dat ouders hun kinderen instelden tot erf-
genaam bezwaard met een fideicommis, waarbij de kinderen de keus kregen of het 
testament inclusief het fideicommis en de gemaakte beschikkingen (zoals het verbod 
van vervreemding en beheer, het verbod van aftrek van de Trebelliaanse portie, e.d.) 
te aanvaarden dan wel — indien zij het niet eens waren met het testament — genoegen 
te nemen met de zuivere en onbezwaarde legitieme portie. De clausule 'si voluntati 
meae non consenserit ex sola legitima heres esto' Cals hij het niet eens is met mijn ui-
terste wil, dan moet hij alleen uit de legitieme erfgenaam zijn')" wordt de cautela of 
cautio Socini genoemd, naar het consilium 122 in de consilia van Marianus Socinus 
(overleden in 1566), maar zij is vermoedelijk van oudere datum." Was deze clausule 
toegestaan? Maria stelde dat de cautio Socini eigenlijk een typerend voorbeeld van 
fraus legis was. Door deze wijze van beschikken dwongen de ouders hun kinderen — 
op straffe van het mislopen van een deel van de erfenis — te kiezen voor een 'be-
zwaarde' legitieme portie. Maria had in ieder geval één gezagvolle Friese medestan-
der: Van de Sande vond dat de cautio Socini ertoe strekte, 'om de Wet, die de legitima 
vrij en onbeswaert wil hebben, te ontzenuwen en krachteloos te maaken'. 15  De vraag 
rijst, hoe andere juristen en de (Friese) rechtspraak deze rechtsfiguur hebben be-
schouwd. Eerst echter volgen de argumenten uit de rechtszaak tussen de gezusters 
Cramer. 

Cramer versus Cramer 

Geertruid en Johanna waren zeer tevreden met hetgeen hun moeder aan hen had toe-
gedacht. Zij kenden weinig aarzelingen om het testament goed te keuren. Maria daar-
entegen talmde lang. Nadat de termijn van veertien dagen bijna was verstreken, ver-
klaarde zij dat zij alsnog in de wil van wijlen haar moeder zou berusten, indien aan 
haar de aftrek van de legitieme en Trebelliaanse portie zou worden toegestaan. Geer-
truid en Johanna namen geen genoegen met dit standpunt van hun zus. Zij vorder-
den dat Maria het testament goedkeurde op de wijze die hun moeder voor ogen had 

13 Een variant op de formulering die voorkomt ten aanzien van de quarta Falcidia (het vierde deel van de testa-
mentaire erfgenamen dat niet met legaten mocht zijn belast) in D. 35,2,27. Daar stond namelijk: `quod si volunta-
ti meae non consenserint, exheredes sunto': als zij het niet eens zijn met mijn uiterste wil, dan moeten zij onterfd 
zijn'. Als zij het testament zouden aanvaarden zonder een beroep te doen op de quarta Falc-idia, waren zij erfge-
naam. 
14 Asser-Meijers-Van der Ploeg, Erfrecht, elfde druk, Zwolle 1992, nr. 129. 
15 Van de Sande, Gewijsder Saecken, IV,7,2. Ook volgens Leyser twijfelde niemand eraan dat de clausule een 
fraus legis was. A. Leyser, Meditationes ad Pandectas, II, Leipzig etc. 1742, ad D. 5,2, p. 298. 
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gestaan: óf Maria accepteerde de gehele erfportie waarop zij volgens het testament 
recht had maar dan wel onder de last van de gemaakte bezwaren óf zij koos voor de 
onbezwaarde legitieme portie. 16  

Geertruid en Johanna waren niet onder de indruk van Maria's standpunt dat het 
testament van moeder eigenlijk een verboden clausule, de cautio Socini, bevatte. Zij 
bestreden dat de cautio op directe of indirecte wijze in strijd met de wet kwam. Dit 
volgde zo helder als glas uit drie eenvoudige beginselen van recht. Ten eerste is een 
vader of moeder slechts verplicht de kinderen in te stellen tot erfgenaam voor de blo-
te maar onbezwaarde legitieme portie. 17  Is dat gebeurd, zoals in casu, dan vervalt de 
reden tot het instellen van de klacht van het liefdeloze testament. Ten tweede is een 
kind, dat als erfgenaam is ingesteld voor me'er dan de legitieme portie, verplicht te 
voldoen aan de voorwaarde waaronder dat is gebeurd, wil hij het gemaakte genie-
ten." Maria was door haar moeder in de gelegenheid gesteld om een groter erfdeel 
dan alleen de legitieme portie te krijgen, maar dan moest zij zich wel onderwerpen 
aan de door haar moeder gestelde condities. Zij had daartoe de vrije keuze. Weigerde 
zij aan haar moeders wensen te voldoen, dan behield zij de legitieme portie, vrij, on-
belast en zonder enig bezwaar. Ten derde staat het aan een kind vrij om afstand te 
doen van de aftrek van de legitieme en Trebelliaanse portie." Een reden om op die af-
trek geen aanspraak te doen, ligt bijvoorbeeld in de voordelen die het testament 
biedt, zoals voor Maria het geval was. Geertruid en Johanna erkenden dat de erflater 
op grond van de Landsordonnantie2° het achterhouden van de legitieme en Trebelli-
aanse portie niet mag verbieden aan zijn erfgenamen van de eerstegraad, maar een 
dergelijke situatie deed zich naar hun mening niet voor. Maria werd de keuze gelaten 
of zij zelf van de aftrek wilde afzien. 

Geertruid en Johanna verwierpen een volledige analogie met D. 35,2,27, waarin 
een zich met het onderhavige rechtsgeschil vergelijkbaar geval voordeed met betrek-
king tot een clausule waarin het beroep werd uitgesloten op de lex Falcidia, de wet 
die voorschreef dat niet meer dan drievierde van de boedel gelegateerd mocht wor-
den zodat de erfgenamen minstens een vierde behielden. 

'Als Seius en Agerius binnen dertig dagen na mijn dood (...) de garantie geven dat zij zonder 
aftrek van het voorrecht van de lex Falcidia tevreden zullen zijn met zo veel goudstukken, la-
ten ze dan mijn erfgenaam zijn. Ik stel hen dan in, de een voor de ander. Maar als ze het niet 
eens zijn met mijn uiterste wil, laten ze dan onterfd zijn.' Het is de vraag, of ingestelde erfge-
namen een nalatenschap kunnen aanvaarden, als ze niet aan een voorwaarde willen voldoen, 
omdat ze elk een vervanger hebben onder dezelfde voorgeschreven voorwaarde. (Scaevola) 
antwoordt dat Seius en Agerius als eerst ingestelden op gelijke wijze kunnen aanvaarden, als-
of die voorwaarde die in strijd met de wet is opgesteld, niet is geschreven." 

16 Tevens vorderden Geertruid en Johanna de schade die zij geleden hadden en nog zouden lijden door de wei-
gering van Maria. 
17 C. 3,28,30. 
18 Conform Inst. 2,14,9,10 en 11. 
19 Voor de legitieme: D. 5,2,31,3; voor de Trebelliaanse portie: D. 36,1,47. 
20 Art. 1,19,11. 
21 Aldus Gaius 2,227. 



122 	 VIII. De teleurgestelde erfgename 

De in het testament van de erflater opgenomen voorwaarde dat de tot erfgenaam in-
gestelde kinderen geen beroep op het voorrecht van de lex Falcidia mochten doen, 
werd als niet geschreven beschouwd. 22  Geertruid en Johanna stelden dat de gelijke-
nis in bescherming in casu niet opging, omdat een erfgenaam van de legitieme en de 
Trebelliaanse portie afstand kon doen en genoegen kon nemen met alleen de legitie-
me. Maar zoiets was niet mogelijk met betrekking tot het voorrecht van de lex Falci-
dia.23  Alleen in het geval dat een erfgenaam, zoals Maria, niet de keuze was gelaten 
voor de onbezwaarde legitieme portie, had de clausule in het testament voor niet ge-
schreven moeten worden gehouden. 24  

Tot slot beriepen Geertruid en Johanna zich op de opvattingen van Ulrik en 
Zacharias Huber, Dominicus Hamerster, Bernardus Schotanus en Johannes Voet ter 
ondersteuning van hun standpunt. 

Maria Cramer wenste vooraf op te merken dat de Staten van de Provincie Friesland 
eerst het jus Ponttficium ten aanzien van de aftrek van de legitieme en Trebelliaanse 
portie eeuwenlang als een gewoonterecht hebben aanvaard en vervolgens in 1723 dit 
gewoonterecht in de Landsordonnantie hadden vastgelegd (de artikelen 10 en 11 van 
boek I, hoofdstuk 19). Dankzij de chicanes van sommige rechtsgeleerden was dit 
recht altijd ontdoken. De cautio Socini liep lijndraats tegens alle regt en billijkheid' 
in. Zij vormde misschien geen directe inbreuk op de wet, maar wel een indirecte. Het 
was met andere woorden een ontduiking van de wet, aangezien de strekking ervan 
werd omzeild. 25  Het Romeinse voorbeeld verdiende daarom navolging. 'Ex Corpo-
re Juris (...) consteerdt hoe heilig altijd de Romeinen de wetten hebben gehandhaafd.' 

De legitieme portie kon — aldus Maria — in het jus civile op generlei wijze bezwaard 
worden, laat staan direct of indirect verboden worden. 26  Hetzelfde gold voor de Tre-
belliaanse portie. 27  De voorwaarde in het testament van haar moeder strekte ertoe 
om haar de legitima en de Trebellianica te onthouden en vormde in zoverre simpel-
weg wetsontduiking. De cautio Socini moest als een straf worden gezien voor de erf-
genaam die erdoor werd getroffen. De clausule had dus een 'poenaal' karakter en kon 
niet anders dan als een indirecte inbreuk op de wet worden beschouwd. Vanwege dit 
karakter was de voorwaarde in het testament onbestaanbaar: alles wat in een testa-
ment is opgenomen om wie dan ook te bestraffen die enig voordeel daaruit trekt, 

22 D. 35,2,27: `Seius et Agerius si intra diem trigesium moois meae rei publicae nostrae caverint contentos se fu-
turos tot aureis legis Falcidiae beneficio omisso, heredes mihi sunto. quos invicem substituto. quod si voluntati 
meae non consenserint, exheredes sunto.' quaesitum est, an heredes instituti hereditatem adire possint, si condi-
cioni parere nolunt, cum habeant substitutos eadem condicione praescripta. respondit Seium et Agerium primo 
loco institutos perinde adire posse, ac si ea condicio, quae fraudis causa adscripta est, adscripta non esset. Zie ook 
noot 13. 
23 Het gevolg was dat ingewikkelde berekeningen moesten plaatsvinden om de legaten zo in te korten dat de erf-
genamen de quarta Falcidia behielden. Zie J.C. van Oven, Leerboek van Romeinsch privaatrecht, derde onveran-
derde druk, Leiden 1948, p. 547. D. 35,2 staat vol met deze berekeningen. 
24 Voet, Commentarius ad Pandectas, ad D. 5,2, nr. 64 (in fine), ondersteunde de visie van Geertruid en Johan-
na. Zij beriepen zich op Fachineus, Controversiae uris, Lib. 5, cap. 96. Huber, Van de Sande en Hamerster gingen 
aan de gelijkenis voorbij. 
25 Vgl. D. 1,3,29 en 30; C. 1,14,5. 
26 C. 3,28,32 en 36,1; Nov. 18, cap. 3; Nov. 115, cap. 3. 
27 C. 6,49,6; deze tekst was nooit door een andere wet uitdrukkelijk afgeschaft en moest derhalve nog steeds gel-
den, conform C. 7,62,32,6. Zie Vinnius, Selectarum juris quaestionum libri duo, Lib. I, cap. 22. 
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moet als ongeldig worden beschouwd. Een stelling die Maria had ontleend aan D. 
34,6,1. 

Wanneer een gezagsonderworpen zoon of een slaaf als erfgenaam is ingesteld, is een legaat 
zelfs ongeldig als het als straf voor de vader of de meester, en dus op ongeoorloofde of schan-
delijke wijze, gegeven is, naar (Julianus) heeft geantwoord. Niet alleen datgene wat in het tes-
tament opgenomen is om een erfgenaam aldus te bestraffen dient namelijk volgens hem als 
ongeldig te worden beschouwd, maar alles wat erin opgenomen is om wie dan ook te be- 
straffen die enig voordeel uit de laatste wilsbeschikking trekt." 

• 

De vergelijking met andere beschermingsregelingen in het Romeinse recht drong 
zich op. Volgens D. 35,2,15,1 en 8 mocht de aftrek van de lex Falcidia aan geen enke-
le erfgenaam worden verboden. Toch hadden sommige erflaters getracht deze wet op 
indirecte wijze te ontduiken, met een vergelijkbare voorwaarde als de cautio Socini, 
namelijk een instelling tot erfgenaam onder de voorwaarde van een verbod dat een 
beroep op het voorrecht van de lex Falcidia werd gedaan en met het verzoek om bin-
nen een bepaalde tijd te verklaren of men het met deze voorwaarde eens was of niet. 
Volgens Paulus was een dergelijke voorwaarde 'in fraudem legis Falcidiae' en diende 
derhalve voor ongeschreven te worden gehouden." Eenzelfde lot zou gelet op de ge-
lijkenis logischerwijze ook de cautio Socini beschoren moeten zijn. Niemand kon ge-
dwongen worden om aan een dergelijke clausule te voldoen, te minder omdat ze 
voor ongeschreven diende te worden gehouden." 

Een vergelijking was eveneens mogelijk met de bepalingen in het Senatusconsul-
tum Macedonianum. Volgens dit senaatsbesliiit was het verboden contant geld aan 
een filius familiae uit te lenen." Sommige woekeraars bedachten een constructie om 
het verbod van geldlening te omzeilen, namelijk door het sluiten van een overeen-
komst van verbruiklening ten aanzien van bepaalde roerende zaken. De zoon kon 
deze zaken die hij in eigendom had verkregen verkopen en na de verkoop van deze 
zaken kon hij de opbrengst gebruiken. Er was nu geen sprake meer van een direct ge-
val van geldlening, maar deze oplossing kwam eigenlijk neer op wetsontduiking. Het 
senaatsbesluit werd op een indirecte wijze geschonden. D. 14,6,7,3 stak er dan ook 
een stokje voor: 

Moeten wij wellicht onder 'lening' niet alleen contant geld verstaan, maar alle mogelijke za-
ken die in verbruikleen gegeven kunnen worden? Laten wij dat eens bezien. Ik zelf denk dat 
deze woorden betrekking hebben op contant geld. De senaat zegt immers: 'een geldlening 
heeft verstrekt'. Maar als men het senaatbesluit ontdoken heeft door bijv. graan, wijn of olijf-
olie in leen te geven met de bedoeling dat de zoon na de verkoop van deze producten de op-
brengst zou gebruiken, dient men de gezagsonderworpen zoon te helpen." 

28 D. 34,6,1: Filio familias vel servo herede instituto etiam si in patris dominive poenam illicite vel probose da-
tum est, nullius momenti legatum esse respondit: non enim id solum, quod in heredes, sed omne, quod in cuius-
que lucrum aliquid ex ultima voluntate sentientis talem poenam in testamento scriptum sit, nullius moment; ha-
bendum. 
29 D. 35,2,27. 
30 Vergelijkbare situaties van fraus legis die tot krachteloosheid leidden, deden zich volgens Maria in D. 28,7,7, 
D. 35,1,64 en D. 35,1,79,4 voor. 
31 D. 14,6,1pr. 
32 D. 14,6,7,3: Mutui dationem non solum numeratae pecuniae, verum omnium, quae mutua dan i possunt, an ac- 
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Ook dit geval vertoonde, volgens Maria, sterke gelijkenis met de figuur van de cau-
tio Socini die eveneens was opgezet om — op indirecte wijze — de wet te ontgaan. 

De stelling van Geertruid en Johanna dat Maria vrijwillig had afgezien van een be-
roep op de legitieme en Trebelliaanse portie, sneed volgens laatstgenoemde geen 
hout. Zij had absoluut geen afstand gedaan van deze wettelijke voorrechten, maar 
daarentegen te kennen gegeven dat zij ze juist wel wilde genieten, zonder lasten of 
bezwaar. Haar moeder had haar de clausule en daarmee eigenlijk een keuze voor het 
doen van afstand opgedrongen. Vandaar dat de conclusie opnieuw geen andere kon 
zijn dan dat het testament in strijd met de wet was opgesteld." Op deze beschikking 
van moeder waren haars inziens de woorden van Papinianus (hoewel ze voor een an-
der geval waren bedoeld) maar al te zeer van toepassing: een opgedrongen keuze is 
geen keuze." 

Tot slot. Niemand kan in zijn testament de bepaling opnemen dat op zijn testa-
ment de wetten geen toepassing vinden." Haar moeder kon dan ook deze wetsont-
duiking niet gewild hebben, zo meende Maria die haar moeder hoog schatte. Voor 
haar zusters had Maria daarom een waarschuwing, ontleend aan de Uitspraken van 
de Romeinse jurist Paulus (de zogeheten Pauli Sententiae), in petto: als in het testa-
ment geen enkele bepaling in strijd met de wet is opgenomen, dan wordt de nalaten-
schap als onwaardig ontnomen aan allen die tegen de wil van de overledene hande-
len! 36  

Nogmaals de cautio Socini 

Het Hof van Friesland heeft Geertruid en Johanna in het gelijk gesteld. Het college 
veroordeelde Maria 'om binnen veertien dagen onbewimpeld en sonder eenige clau-
sule of conditie te verklaren, of sij 't testament van haar moeder Lumina Johanna 
Wijnhouts, (...), pro ut jacet, approbeert en de aan haar gemaakte geheele erfportie 
onder de bijgevoegde beswaren verkiest, dan of sij verkiest de legitime portie sonder 
eenig bezwaar, bij gebreeke dies, houd de gedaagde, in gevolge 't testament de legiti-
me portie verkozen te hebben.' Wie de literatuur en de Friese rechtspraak van die tijd 
kent, zal niet verbaasd zijn. De gezaghebbende Van den Sande was weliswaar tegen 
de cautio Socini, maar hij stond in zijn opvatting betrekkelijk alleen. Huber en Ha-
merster bijvoorbeeld verwierpen de bezwaren tegen het gebruik van deze clausule. 
Zij voerden aan dat de ouders niets aan hun kinderen behoefden na te laten boven de 

cipere debeamus, videndum. sed verba videntur mihi ad numeratam pecuniam referri: ait enim senatus 'mutuam 
pecuniam dedisset'. sed si fraus sit senatus consulto adhibita, puta frumento vel vino vel oleo mutuo dato, ut his 
distractis fructibus uteretur pecunia, subveniendum est filio familias. 
33 Vgl. ook nog C. 3,28,30. 
34 D. 31,67,1: Non enim facultas necessariae electionis propriae liberalitatis beneficium est. Vert. Immers, de be-
voegdheid om een noodzakelijke keuze te maken is niet een gunst die op rekening van iemands persoonlijke vrij-
gevigheid komt. 
35 D. 30,55. 
36 Paul. Sent. 111,5,9,13: Omnibus, qui contra voluntatem defuncti faciunt, ut indignis aufertur hereditas, si ni-
hil testamento in fraudem legis fuerit cautum. Het is tekenend voor de Friese oriëntatie op het Romeinsrechtelij-
ke verleden dat een advocaat in een processtuk verwijst naar praejustiniaans recht. Verwijzingen naar praejustini-
aanse bronnen zijn wij in 18e-eeuwse bronnen niet vaak tegengekomen. 
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legitieme portie en dat zij — indien zij dit wel deden — over dit meerdere naar welge-
vallen konden beschikken. 37  Indien de ouders het meerdere de kinderen alleen wil-
den vermaken onder bepaalde voorwaarden, dan was daar juridisch niets op tegen. 
De kinderen hadden altijd de mogelijkheid om te kiezen voor het wettelijk verplich-
te erfdeel. Art. 1,19,11 van de Landsordonnantie gaf slechts aan dat een erflater niet 
de aftrek van de legitieme én de Trebelliaanse portie rechtstreeks kon verbieden. In 
het geval van de cautio Socini was de aftrek van de legitieme niet verboden: de erfge-
naam kreeg de legitieme portie vrij en onbezwaard. Slechts aan het verkrijgen van het 
meerdere waren voorwaarden verbonden. 38 

Ook het Hof van Friesland heeft meermalen zijn zegel gehecht aan de geldigheid 
van de cautio Socini. Een eerste geval, waarop in de Friese rechtsliteratuur de aan-
dacht werd gevestigd, was de zaak tussen Riemke Froukes en Fryke Aatsma." 

Riemke was de oma van Fryke. Haar moeder, dochter van Riemke, was reeds overleden. Fry-
ke was in het testament van opa Yge (samen met drie kinderen van Riemke en Yge) ingesteld 
tot erfgenaam. De legitieme portie had een geschatte waarde van 125 Caroli guldens. Fryke 
had volgens het testament echter recht op goederen ter waarde van 250 Caroli guldens, maar 
dan onder de last van een universeel fideicommis en een vruchtgebruik op de onroerende 
goederen. Indien zij zich niet met de last kon verenigen, kon zij kiezen voor de onbezwaar-
de legitieme portie. Fryke's belangrijkste bezwaar kwam voort uit het zogenaamde 'poenale' 
karakter van de cautio Socini. Het gevolg was dat dit deel van het testament als ongeldig 
moest worden beschouwd met een beroep op D. 34,6,1. 40  Zij zocht uiteraard ook steun bij 
Van de Sande. 

Het Hof heeft uitgemaakt dat Fryke tot de keuze voor een onbezwaarde legitieme of 
een belaste erfportie voor meer kon worden gedwongen. Deze clausule leverde geen 
wetsontduiking op. Fryke had altijd recht op de vrije en onbezwaarde legitieme por-
tie. Als zij niet akkoord ging met voorwaarden waaronder het meerdere dan de legi-
tieme portie aan haar was toegedacht, dan deed zij door de vrijwillige keuze voor de 
legitieme afstand van dat meerdere. 4 ' 

Een tweede zaak, waarin het Friese Hof over de toelaatbaarheid van de cautio So-
cini geen misverstand liet bestaan, was die tussen Andele Meijnderts (in zijn hoeda-
nigheid als vader van Meijndert Andele Meijnderts) en Hans Caspers. 42  

Grietje Wybrens had bij testament haar zoon Hans Caspers en de zoon van haar reeds over-
leden dochter, Meijndert Andele Meijnderts, tot erfgenaam ingesteld. Meijndert werd be-
dacht met een heel huis, een half huis en een hof van twee pondematen. Mocht hij komen te 
overlijden zonder kind(eren) na te laten, dan zou jure fideicommissi zoon Hans Caspers alles 
erven. 'En bialdien mijn kinds kind en mede geinstitueerde Erfgenaam met deze zijne erf-
portie invoegen voorschreeven gezegt niet te vreeden of vergenoegt mogt zijn dan instituee-
re hem alleen in de bloote legitime portie.' Andele Meinderts vorderde in rechte dat een staat 

37 Zie C. 3,28,30. 
38 Huber, Heedensdaegse Rechtsgeleerheyt, 11,19,86-87 en 11.22.11-12; Huber, Praelectiones juris civilis, ad D. 
5,2, nr. 16; Hamerster, Statuten, Ordonnantien, 1,19,11; B. Schotanus, Examen juridicum, ad Lib. V, Tit. 2; H. Can-
negieter, Dictata de differentiis juris Romani et Frisici, ad D. 5,2,53 (sine ullo onere) (PBL, Hs 1085). 
39 Sententieboek 1695 (Nr. 16564). Uitspraak van 29 januari 1695. 
40 Zie hierboven: het was ook een belangrijk argument van Maria. 
41 Huber, Observationes rerum judicatarum, Obs. XVI (p. 71); Beucker, Rerum judicatarum, cap. XLVII. 
42 Nr. 13429. Uitspraak van 14 juli 1742. 
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en taxatie van de gehele inboedel werd gemaakt, omdat zijn zoon recht had op de legitima en 
trebellianica van zijn gehele kindsportie. Caspers stelde daarentegen dat Meijnderts eerst 
moest verklaren dat hij het testament goedkeurde en tevreden was met de last van het fidei-
commis. 

Vader Meijnderts bestempelde het bezwaren van het testament met het fideicommis 
tot een poenale clausule die tot ongeldigheid van het testament moest leiden." De le-
gitieme portie moest namelijk altijd vrij en onbezwaard zijn. Hij voerde voorts aan 
dat de situatie anders zou zijn geweest, indien het testament 'alternatief' was ge-
weest, met een 'expresse bepalinge van tijdt binnen welke de geinstitueerde een van 
beyden kiesen moeste'. Nu verwees de 'poenale' voorwaarde hem rechtstreeks naar 
de legitieme portie wat in strijd met de wet Was." Caspers verbaasde zich over de 
stellingen van Meijnderts. 'Tot overtuijgens toe' was door vader en zoon Huber, 
Voet en andere rechtsgeleerden aangetoond dat op de legitieme portie 'geen de min-
ste beswaernisse wort geleght, als aan de kinderen de vrijheijt wort gegunt, om de le-
gitime portie absque nullo onere te bekomen, ofte andersins een groter gedeelte van 
de erffenisse cum onere fideicommisso.' Hij vond de pogingen om aan de hand van 
de bewoordingen in het testament de cautio Socini in strijd met de wet te verklaren 
onnozel. Uitvluchten die ten enenmale verworpen dienden te worden. 

'Want 't koomt op een en 't selve uijt, off een testator seght, dat hij aan de kinderen de keur 
geeft off sij de legitime portie vrij van fideicommis willen hebben, dan een groter gedeelte van 
de erffenisse cum onere fideicommisso. Dan off de testator seght dat hij sijne kinderen met 
fideicommis beswaart. En bijaldien sij daar mede niet te vreden zijn, dat hij haar dan alleen 
institueert, in de legitime portie sonder wijders. Want in beijde gevallen kunnen de kinderen 
kiesen, off sij de legitime portie vrij van fideicommis willen hebben dan een groter gedeelte 
van de erffenisse cum onere fideicommisso.' 

Volgens Caspers kende het testament wel degelijk een alternatieve instelling die niet 
in strijd met de woorden of de geest van de wet kwam. Het Hof van Friesland gaf 
hem gelijk en de vordering van Meijnderts werd afgewezen. 

De Friese rechtsgeleerden en rechters stonden overigens niet alleen in hun opvat-
ting dat de cautio Socini geen fraus legis was. Ook de Hollandse literatuur en recht-
spraak gingen van de geldigheid van deze clausule uit." 

Een internationaal privaatrechtelijk terzijde 

Het meningsverschil over de geldigheid van de cautio Socini was niet het enige con- 
flict dat de gezusters Cramer verdeeld hield. Het testament van Lumina Wijnhouts 

43 Hij verwees naar Voet, Commentarius ad Pandectas, ad D. 34,6, nr. 3. 
44 Hij verwees voor de juiste constructie naar Voet, Commentarius ad Pandectas, ad D. 5,2, nr. 64. Voor het poe-
nale karakter: de vaker genoemde tekst D. 34,6,1. 
45 Zie Voet, Commentarius ad Pandectas, Lib. V, Tit. 2,64 en Hoge Raad van Holland en Zeeland van 17 no-
vember 1746 in Pauw, Observationes Tumultuariae Novae, nr. 191. Vgl. over het zeer gebruikelijke van de cautio 
Socini in Friesland én Holland de opmerkingen hierover naar aanleiding van het ontwerp-Wierdsma: Y.M.I. Greu-
ter-Vreeburg (uitg.), Erfrecht 1798-1820, in: Bronnen van de Nederlandse codificatie sinds 1798, [Zutphen] 1987, 
p. 85-86. 
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had niet alleen betrekking op onroerend goed dat in Friesland was gelegen, maar be-
trof ook enige landerijen in Overijssel. Maria voerde terecht aan dat het Landrecht 
van Overijssel rechtskracht onthield aan testamenten die niet in Overijssel zelf wa-
ren opgesteld, geregistreerd en bekend gemaakt." Zij verbond aanvankelijk aan deze 
constatering de conclusie dat het gehele testament nietig moest zijn. Later wijzigde 
zij haar standpunt — uit hoogachting voor haar moeder — dat zij slechts het deel van 
het testament nietig achtte dat betrekking had op de Overijsselse landerijen. De Frie-
se wet die dicteerde dat met betrekking tot de formaliteiten voor de geldigheid van 
een testament het jus civile gevolgd moest worden, kon 'notoir buiten haar territoir 
geen effect sorteren'. Disputen over dit soort zaken moesten naar het recht van de 
provincie beoordeeld worden waarin het onroerend goed gelegen was, in casu dus 
Overijsse1. 47  

Geertruid en Johanna waren het met Maria eens dat moeders testament op grond 
van het Landrecht van Overijssel geen rechtskracht kon hebben ten aanzien van de 
in Overijssel gelegen landerijen. De oplossing van dit probleem achtten zij van later 
zorg. Maria moest eerst het testament maar eens goedkeuren, zonder enige reserve of 
voorwaarde. Het was volgens hen evident dat een dergelijke verklaring de belangen 
van Maria niet kon schaden, indien het testament ten opzichte van de landerijen in 
Overijssel krachteloos zou blijken te zijn. Het Hof heeft zich niet expliciet over deze 
kwestie uitgelaten. Maar uit zijn uitspraak mogen wij afleiden dat het impliciet het 
standpunt van Geertruid en Johanna steunde. 

De advocaat van Maria heeft — ondanks het feit dat de tegenpartij het niet oneens 
was met zijn stellingname — besloten om dit deel van het verweer flink uit te bouwen. 
Zo ging hij uitvoerig in op het feit dat Overijssels recht van toepassing moest zijn op 
de afwikkeling van het testament met betrekking tot de landerijen die in Overijssel 
waren gelegen. 

'En wel te meer daar de souverain of de uitvoerder der wetten van de eene Provincie niet ver-
pligt zijn, nog gedwongen kunnen worden om de leges en Placita van de andere te moeten 
opvolgen, zoo min dezelve te approberen. Eensdeels wijl het in Rechte bekend is quod pari 
in parem nullum competit imperium" (...). En anderdeels omdat het ook absurd, jaa selvs ten 
uitersten hard soude wesen, dat een Rechter van de ene Provincie soude genoodsaakt wesen 
om dat gene in sijn territorium in een uitheemschen Burger goed te keuren het welke hij als 
strijdig met desselvs Landwet in sijn eigen moeste misprijsen.' 

Volgens Maria was er in dit geval nog een extra reden om Overijssels recht toe te pas-
sen. De Overijsselse wet met betrekking tot het opstellen, het registreren en de overi-
ge formaliteiten van testamenten week namelijk af van het Romeinse recht. De loka-
le bepalingen dienden dus niet ter aanvulling van het gemene recht, maar ter correc-
tie. Het Romeinse recht kon dus geen toepassing hebben, het Friese recht overigens 

46 Boek 2, Tit. 5, art. 2. Het was een 'reële' bepaling: het recht gold van de plaats waar de onroerende goederen 
gelegen zijn (in tegenstelling tot wat het geval is bij 'personele' bepalingen: dan kleven de persoonlijke eigen-
schappen de betrokkene aan). 
47 Naar analogie van D. 2,1,20. Maria verwees ook naar Gaill, Practicarum observationum (...) libri duo, Lib. 2, 
Obs. 24,5. 
48 Dat aan een gelijke geen gezag toekomt over een gelijke, ontleend aan D. 4,8,4. 



Een internationaal privaatrechtelijk terzijde 	 129 

evenmin aangezien het een getrouwe weerspiegeling vormde van het Romeinse recht 
op testamentair gebied. 49  Daarom kon het testament van Lumina Wijnhouts ten aan-
zien van de Overijsselse landerijen eenvoudigweg niet geldig zijn, aldus Maria. 

Conclusie 

De rechtszaak tussen de gezusters Cramer maakt eens te meer duidelijk dat de advo-
caten voor het Friese Hof Romeinsrechtelijk dachten en argumenteerden. Er was 
uiteraard respect voor de aanwezige lokale Friese wet, maar (uitleg)vragen met be-
trekking tot die wet werden in Romeinsrechtelijke zin opgelost. Indien de lokale wet 
echter uitdrukkelijk afweek van het Romeinse (zoals in dit geval de Overijssel-
se wet), dan verdween het Romeinse recht naar de achtergrond. Het verdient boven-
dien opmerking dat in de procedure een beroep werd gedaan op de Pauli Sententiae, 
een voorjustiniaanse bron van recht bevattende uitspraken van de grote Romeinse 
jurist Julius Paulus'° waarop in de 18e eeuw betrekkelijk weinig beroep werd gedaan. 
Het zegt iets over de vertrouwdheid van de Friese juristen met het Romeinse recht. 

Uitzonderingen daargelaten werden vergelijkingen of analogieën ter onderbou-
wing van een standpunt ontleend aan het Romeinse recht, tegenwerpingen evenzeer. 
De advocaat van Maria beschikte over een schier eindeloze hoeveelheid Romeinse 
wetteksten om zijn beweringen te staven. Hij verweet juist zijn geachte tegenpleiter 
dat hij zo weinig rechtsbronnen doch zo veel schrijvers aanhaalde 'als of 't gebruike-
lijk waar quod auctoritate Jurisconsultorum rion vero legibus esset certandum', dat 
op het gezag van juristen maar niet op grond ,van wetten geprocedeerd moest wor-
den. 

Het gezag van Voets Commentarius ad Pandectas, ook in Friesland, blijkt in de 
hier besproken rechtszaken keer op keer. Want hoewel de advocaat van de zusters 
Geertruid en Johanna ruimschoots had kunnen volstaan met verwijzingen naar het 
werk van Friese juristen (bijvoorbeeld ter onderbouwing van de geldigheid van de 
cautio Socini), werd steevast Voet aangehaald. Dezelfde handelwijze kenmerkte de 
advocaat van Hans Caspers. 

Hoe is het de rechtsfiguren vergaan die wij in dit hoofdstuk zijn tegengekomen? 
De legitieme portie, het zogeheten wettelijk erfdeel, is nog steeds in onze wet veran-
kerd." De Trebelliaanse portie is daarentegen tijdens het codificatieproces uit het 
Nederlandse recht verdwenen» De cautio Socini heeft tot nog tot in het recente ver-
leden in onze rechtspraktijk toepassing gevonden. Een wettelijke basis heeft deze 
clausule — op één uitzondering na — altijd ontbeerd. Deze uitzondering betrof de eer-
ste Nederlandse burgerrechtelijke codificatie. Het Wetboek Napoleon, ingerigt voor 
het Koningrijk Holland kende art. 705 met de volgende inhoud. 

49 Maria verwees naar Mevius, Commentarii in ius Lubecense libri quinque en Schrassert, Commentatio ad Re-
formationem Velaviae (Harderwijk 1719) om de toepasselijkheid van het Overijsselse recht en ander lokaal recht 
boven het Romeinse recht te beklemtonen. 
50 Zie over hem: W.J. Zwalve, Keizers, soldaten en juristen. Vijf Romeinse juridische biografieën, Deventer 
1998,p. 115 e.v. 
51 Art. (4:)960 BW 
52 Vgl. Y.M.I. Greuter-Vreeburg, De codificatie van het erfr'echt 1798-1838, [Zutphen] 1987, p. 88 e.v. 
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Het staat aan ouders en grootouders vrij, om aan hunne kinderen of kindskinderen het ge-
heel of een gedeelte der erfenis, onder eenige bezwaren, verbanden of bepalingen, natelaten; 
mits aan derzelver vrije keuze overlatende, of zij dat nagelatene, onder de bijgevoegde be-
zwaren willen aannemen, dan of ze de zuivere legitime portie, zonder eenig bezwaar, genie-
ten willen. 

Ook al ontbrak een vergelijkbare bepaling in het Burgerlijk Wetboek van 1838, de 
cautio Socini is steeds als geldend recht aanvaard. De Hoge Raad overwoog nog in 
1914 in een arrest dat 

`eischeresse weliswaar kon vorderen, dat haar wettelijk erfdeel haar vrij en onbelast werd uit-
gekeerd, doch dat het haar mede vrijstond van die vordering af te zien en zich de onderbe-
windstelling van dat wettelijk erfdeel te laten welgevallen, gelijk ook in het geval van art. [4:] 
965 B. W. soortgelijke keus is gelaten; 0. dat derhalve de aan het haar gemaakte legaat ver-
bonden voorwaarde, dat zij in de onderbewindstelling van dat wettelijk erfdeel zou berusten, 
niet kan zijn in strijd met de wet, zooals bij het cassatiemiddel wordt beweerd; 0. dat dit ten 
overvloede uit de wordingsgeschiedenis van het Burgerlijk Wetboek ondubbelzinnig blijkt 
(...).'" 

De geldigheid van de cautio Socini wordt thans in twijfel getrokken, niet door een 
wettelijke bepaling, maar als gevolg van een arrest van de Hoge Raad uit 1985. Hij 
leidde in dat jaar uit art. 1370 lid 2 Oud-BW54  de regel af dat een rechtshandeling (dus 
ook een testament) nietig is die strekt tot de belemmering van een persoon in zijn 
vrijheid om zijn erfrechtelijke bevoegdheden uit te oefenen." Met deze overweging 
lijkt het lot bezegeld te zijn van een rechtsinstituut dat stevige wortels had in het 
oudvaderlandse erfrecht. Gelet op het karakter van de clausule is het misschien niet 
geheel ten onrechte, dat de cautio Socini een stille dood is gestorven. Art. 1370 lid 2 
Oud-BW heeft voor het erfrecht uitwerking gekregen in art. 4.1.3b (het nieuwe erf-
recht). Het artikel laat weinig ruimte voor misverstand: Een voor het openvallen van 
een nalatenschap verrichte rechtshandeling is nietig, voor zover zij de strekking heeft 
een persoon te belemmeren in zijn vrijheid om bevoegdheden uit te oefenen, welke 
hem krachtens dit Boek met betrekking tot die nalatenschap toekomen. 

53 Uitspraak van 4 december 1914; W. 9780 (met noot E.M. Meijers); NJ 1915, p. 231. Zie voor een uitvoerige 
beschrijving van de cautio Socini met vergelijkingen naar Duits en Frans recht: P.W. van der Ploeg, De privatieve 
clausule, WPNR (1954) 4369, p. 471-473 en 4370, p. 483-485. 
54 Men kan echter geenen afstand doen van eene erfenis die nog niet opengevallen is, noch over zoodanig eene 
nalatenschap eenig beding aangaan, zelfs niet met toestemming van dengenen over wiens nalatenschap gehandeld 
wordt; behoudens de bepalingen van art. 146 van Boek 1. 
55 HR 25 oktober 1985, NJ 1986, 308; Asser-Meijers-Van der Ploeg, Erfrecht, elfde druk 1992, nr. 129. 



HOOFDSTUK IX 

De koop van een bouwval bij een openbare 
verkoop: Toepasselijkheid van het leer- 

stuk van de laesio enormis? 1  

Inleiding 

`Res enim tanti valet, 
quanti publice vendi potest?' 

In 285 n.Chr. heeft keizer Diocletianus twee beschikkingen uitgevaardigd die de ju-
risten van generatie op generatie naar de pen hebben doen grijpen. 2  De bekendste van 
deze twee bepalingen, de zogeheten lex secunda, luidt in vertaling als volgt: 

Als u of uw vader een stuk grond van hogere waarde voor een te lage prijs heeft verkocht, is 
het niet meer dan menselijk dat u door tussenkomst van het gezag van de rechter het ver-
kochte stuk grond terugkrijgt na teruggave van de koopprijs aan de kopers, of, als de koper 
daaraan de voorkeur geeft, dat u ontvangt wat aan een rechtvaardige prijs ontbreekt. Een 
prijs wordt geacht te gering te zijn als nog niet de helft van de werkelijke prijs is betaald.' 

Met de verordening dat de koopprijs een rechtvaardige (een pretium iustum) moest 
zijn, begon de (hoogst problematische) geschiedenis van het leerstuk van de buiten-
gewone benadeling, de laesio enormis. De rescripten van Diocletianus vormden in 
zekere zin een breuk met het verleden. Juristen als Pomponius en Paulus hadden nog 
geschreven dat het natuurlijk (naturaliter) aan de verkoper en koper geoorloofd was 
bij de vaststelling van de koopprijs om elkaar om de tuin te leiden. 4  

Omdat de rescripten van Diocletianus, betrekking hebbend op een bijzonder ge-
val, deel uitmaakten van de wetgeving van Justinianus konden zij door de beoefena-
ren van het geleerde recht als een algemene wetsbepaling worden beschouwd. Met 
name de middeleeuwse rechtsgeleerden hebben het beginsel van de rechtvaardige 
prijs uitgewerkt tot het leerstuk van de laesio enormis, 'a breathtaking expansion of 
the institute', zoals Zimmermann het uitdrukte, waarbij de eventuele beperkingen 

1 Nr. 11505. Uitspraak van 20 december 1724. 
2 Er is heftig gedebatteerd over de vraag of de rescripten een Justiniaanse interpolatie vormden. Zelfs de uit-
vaardigingsdatum is betwist. Zie Zimmermann, The Law of Obligations, p. 255 e.v. (tevens meer literatuur). 
3 C. 4,44,2: Rem maioris pretii si tu vel pater tuus minoris pretii distraxerit, humanum est, ut vel, pretium te re-
stituente emtoribus, fundum venditum recipias, auctoritate iudicis intercedente, vel, si emtor elegerit, quod deest 
iusto pretio recipias. Minus autem pretium esse videtur, si nec dimidia pars ven i pretii soluta sit. Zie eveneens C. 
4,44,8. 
4 D. 4,4,16,4 (Pomponius) en D. 19,2,22,3 (Paulus). 
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op de reikwijdte van de laesio enormis afhankelijk waren van de wijze waarop tegen 
de toepassing en de uitleg van het Romeinse recht werd aangekeken. De Nederland-
se juristen uit de 17e en 18e eeuw hebben niet geaarzeld zich in de discussies van hun 
voorgangers te mengen en ten aanzien van de strijdpunten stelling te nemen.' In de 
volgende paragraaf concentreren wij ons op de Rooms-Friese interpretatie van de 
laesio enormis aan de hand van de opvattingen van Van de Sande en Huber. 

De laesio enormis in het Rooms-Friese recht 

Naar Rooms-Fries recht kwam de ongedaanm' aking van de koopovereenkomst op 
grond van een benadeling die uitgaat boven de helft van de waarde van de zaak, aan 
de orde bij de bijzondere 'oorzaken' die de vernietiging van de koop met zich mee 
konden brengen. Uitdrukkelijk werd de laesio enormis niet onder de algemene 'oor-
zaken', zoals bedrog of `vreese', geschaard die ook van toepassing waren op andere 
overeenkomsten dan de koop. En wel, 

'om reeden by onsen Heer van de Sande bygebragt, dat dit remedie is een nieuw middel, en 
tegen de reeden van het Oud Recht ingevoert; deswegen het niet verder mach uitgebreidt 
wOrden, als de woorden van de nieuwe Wet mede-brengen.' 6  

De lex secunda vormde immers een inbreuk op de vrijheid van verkoper en koper om 
zelf de prijs van de zaak vast te stellen, zoals voortvloeide uit D. 4,4,16,4. 7  De koop-
handel mocht niet om elke ongelijkheid verstoord worden. Huber wenste daarom 
streng vast te houden aan de eis dat de benadeling moest uitgaan boven de helft van 
de waarde van de zaak. Een benadeling beneden de helft blijft zonder gevolgen voor 
de koopovereenkomst. Een verkoper die 48 gulden heeft ontvangen voor een zaak 
die in werkelijkheid 100 gulden waard is, kon zich dus beroepen op laesio enormis. 
Een soepeler houding ten aanzien van deze grens zou tot groot nadeel strekken van 
de al genoemde koophandel en het gemenebest. Een uitgangspunt dat ook het Hof 
van Friesland aanhing.' 

Het betrof een conflict tussen Ernst Mockema van Harinxma toe Sloten, grietman van Baar-
deradeel tot Weidum, en Wybrandus van Boelens, gecommitteerde in de Rekenkamer van de 
provincie Friesland over vijf pondematen land, gelegen te Weidum. In een eerste conflict 
stond de vraag centraal of Mockema van Harinxma dan wel Van Boelens eigenaar was. Ook 
over de prijs waren zij het echter niet eens. Er werden twee arbiters benoemd die deze zou-
den vaststellen. In de tweede procedure stelde Van Boelens dat de koopprijs door de arbiters 
niet in overeenstemming met de waarde van de grond was vastgesteld. Hij voelde zich bena-
deeld. Het Hof heeft zijn vordering bij tussenvonnis afgewezen, onder aanhaling van de bo- 

5 Zie voor een overzicht: Ch. Becker, Das Problem der Austauschgerechtigkeit, in: Feenstra-Zimmermann, Das 
rmisch-hollandische Recht, p. 201 e.v. 
6 Huber, Heedensdaegse Rechtsgeleertheyt, 111,6,1,2 en 12; Van de Sande, Gewijsder Saecken, 111,4,17. 
7 D. 4,4,16,4: Idem Pomponius ait in pretio emptionis et venditionis naturaliter licere contrahentis se circumve-
nire. Vert. Dezelfde Pomponius zegt dat het natuurlijk geoorloofd is dat de koper en de verkoper bij het bepalen 
van de prijs elkaar om de tuin leiden. 
8 Huber, Heedensdaegse Rechtsgeleertheyt, 111,4,7; Voet, Commentarius ad Pandectas, ad D. 18,5, nr. 3. 
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vengenoemde gronden (de nadelige gevolgen voor de koophandel en het gemenebest). 9  In de 
handelspraktijk zag men overigens dat — ter ondervanging van deze bezwaren — partijen in 
hun overeenkomst afstand deden van de mogelijkheid om een beroep te doen op de lex se-
cunda. 

Huber vermeldde expliciet dat de 'uitschijnende billikheyt' van de laesio enormis 
door veel juristen op andere overeenkomsten bonae fidei, zoals huur, dading'' of 
'maatschappij' (societas), werd toegepast, maar volgens hem speelde bij deze con-
tracten de grote ongelijkheid tussen prijs en waarde van het goed niet zo'n over-
heersende rol als bij de koop. Zo strekte bijvoorbeeld huur tot gebruik van een zaak, 
niet tot eigendomsoverdracht. Hij wenste dus geen uitbreiding van de lex secunda tot 
andere overeenkomsten. Uit deze constatering van Huber vloeide een (groot) ver-
schil voort tussen onder meer het Rooms-Hollandse en het Rooms-Friese .  recht." 
Het is de vraag, of het Hof van Friesland ten opzichte van bijvoorbeeld huur niet an-
ders heeft geoordeeld. Nauta heeft namelijk in zijn rechtspraakverzameling een ge-
val opgenomen met betrekking tot de vaststelling van een nieuwe huurprijs voor een 
huis na taxatie door deskundigen, waarin het Hof van Friesland in beginsel een be-
roep op de lex secunda had toegestaan, indien de laesio bewezen was geweest. 0  

Zowel Van de Sande als Huber verwierpen — in navolging van Donellus en ter be-
strijding van Cujas — de beperking van de 'remedie van de lex secunda' tot de verko-
per. Het stond naar hun mening de koper ook vrij om zich te beroepen op benade-
ling boven de helft van de waarde van de zaak. Het beroep op buitengewone bena-
deling was de verkoper immers niet toegestaan, omdat hij verkoper was, maar omdat 
hij gelaedeerd en bekocht was. Dezelfde redenering diende te gelden voor de koper. 
'Want waer ghelijcke reden is, moet oock ghelijck recht zijn', zoals Van de Sande 
schreef. Vertegenwoordigers van het Rooms-Hollandse recht verdedigden dezelfde 
visie als Van de Sande en Huber. De meeste Friese en Hollandse juristen uit de 17e en 
18e eeuw interpreteerden de benadeling boven de helft van de waarde van de zaak 
zodanig dat de koper het dubbele van de rechtvaardige prijs had betaald, 201 gulden 
in plaats van 100. Voet verdedigde dat de koper al de bescherming van de lex secun-
da mocht inroepen, als hij 151 gulden in plaats van honderd had betaald (waarbij dus 
de helft van de rechtvaardige prijs van de zaak als grens werd genomen). 13  

9 Nr. 10320. Uitspraak van 15 juli 1717; Nr. 16.588 (Sententiënboek). (Tussen)uitspraak van 7 mei 1720. 
10 Van Bijnkershoek, Observationes Tumultuariae, nr. 900 behandelde een uitspraak van de Hoge Raad van 
Holland en Zeeland, waarin dit college in afwijking van De Groot (Inleidinge, 111,52,2) de toepasselijkheid van de 
lex secunda in het geval van dading afwees. 
11 Huber, Heedensdaegse Rechtsgeleertheyr, 111,6,10. Vgl. de opvatting van De Groot, Inleidinge, 111,52,2 en 
Voet, Commentarius ad Pandectas, ad D. 18,5, nr. 13. Volgens Voet vond naar de mening van sommigen de lex se-
cunda zelfs toepassing in het geval van overeenkomsten stricti juris (ad D. 19,5, nr. 14), omdat het onderscheid tus-
sen een overeenkomst bonae fidei en een contract stricti juris naar hedendaagse gewoonten (moribus hodiernis) 
was vervallen. 
12 Nauta, Decisien, quaestio XXIX. Het betrof een uitspraak van 15 juli 1636 tussen Doede Hendriks en H. 
Fries. 
13 Van de Sande, Gewijsder Saecken, 111,4,13, met een beroep op een uitspraak van het Hof van Friesland van 19 mei 
1607 (Rijnck Roelofs tegen Yme Pieters); Huber, Heedensdaegse Rechtsgeleertheyt, 111,6,5. Zie ook De Groot, Inlei-
dinge, 111,52,2 en Voet, Commentarius ad Pandectas, ad D. 18,5, nr. 5. Voor een beroep op de lex secunda door een 
koopster voor de Hoge Raad van Holland en Zeeland: Pauw, Observationes Tumulniariae Novae, nr. 1044. De Hoge 
Raad beriep zich in deze zaak op Huber, Heedensdaegse Rechtsgeleertheyt, 111,4,6 (waarin Huber stelde dat voor een 
geslaagd beroep op laesio enormis het verkochte een zekere prijs, een pretium certum, moest hebben). Zie Becker, Das 
Problem der Austauschgerechtigkeit, in: Feenstra-Zimmermann, Das rënnisch-hoandische Recht, p. 215. 
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Het Rooms-Friese recht en het Rooms-Hollandse recht kenden geen verschil met 
betrekking tot de periode die gold als verjaringstermijn voor het instellen van een ac-
tie op grond van laesio enormis, een kwestie waarover door de middeleeuwse juris-
ten nog heftig werd gestreden. Van de Sande verwierp — met een afwijzing van de 
zienswijze van de `Grieksche Interpretes ofte Over-setters' — het oude standpunt dat 
'de beneficie vande lex secunda Cod. de rescind. vendit.' binnen vier jaar zou verja-
ren." Hij vond steun bij gezaghebbende juristen als Cujas, Bartolus en Baldus en 
ook bij de rechtspraak. Van de Sande c.s. zocht aansluiting bij de verjaringstermijn 
van de restitutio in integrurn, het herstel in de oude toestand, het verweermiddel 
waarop de verkoper in het geval van laesio enorrnis vaak een beroep deed. Van de 
Sande meende dat de verjaringstermijn — naar het voorbeeld van de actie uit koop — 
dertig jaar moest zijn. Zijn standpunt werd gedeeld door de meeste gezaghebbende 
auteurs in de 17e en 18e eeuw." 

Toepasselijkheid van de laesio enormis bij openbare verkoop 

Een in de geschiedenis van het geleerde recht sterk betwiste kwestie betrof de toe-
passelijkheid van de lex secunda in het geval van een openbare verkoop die 'vrijwil-
lig' geschiedde. Ten aanzien van een openbare verkoop op last van de rechter bestond 
nauwelijks verschil van mening. Vanwege de vele formaliteiten die bij dergelijke 
openbare verkopen in acht moesten worden genomen en vanwege het rechterlijk ge-
zag dat met die verkopen was gemoeid, was de toepasselijkheid van het leerstuk van 
de buitengewone benadeling uitgesloten.' 6  

Tegen de gelding van de laesio enormis bij 'vrijwillige' veilingen zijn in de loop der 
tijd onder meer de volgende bezwaren ingebracht. Bij een openbare verkoop bood de 
ene koper tegen de andere op en was een zaak zo veel geld waard, als de hoogste bieder 
er voor over had. Het was onbillijk, aan iemand die 'uit drift om de hoogste bieder te 
zijn' en een dwaze koop deed, een beroep op de lex secunda toe te staan. Aan niemand 
werd immers onrecht gedaan, die zulks zelf begeerde." Ook juridisch viel er boven-
dien op de toepasselijkheid van C. 4,44,2 bij veilingen het een en ander af te dwingen. 
Aan een minderjarige was geen herstel in de oude toestand toegestaan bij een openba-
re verkoop, het zou dus zeer ongerijmd zijn die wel toe te staan aan een meerderjarige. 
Uit D. 21,2,50 bleek verder dat — in een vergelijkbaar geval waarin verpande zaken 
verkocht werden door dienaren van de praetor — alleen een actie werd verleend, als zij 
opzettelijk de zaak voor een te lage prijs van de hand hadden gedaan." 

14 Zie voor dit standpunt: Cujacius, De diversis temporum, praescriptionibus et terminis, cap. 23, in: Cujacius, 
Tomus unus Operum postumorum, Napels 1758, p. 543. 
15 Van de Sande, Gewijsder Saecken, 111,4,11; De Groot, Inleidinge, 111,52,2; Voet, Commentarius ad Pandectas, 
ad D. 18,5, nr. 4; C.H. Trotz, Dictata ad jus patrium, Lib. XVIII, Tit. 5, § 1 (UBA, 111* F34, p. 143). 
16 A. Matthaeus, Verhandeling over de Opveilingen, tweede stuk, Utrecht 1779, I. boek, 16e deel, § 38; Huber, 
Heedensdaegse Rechtsgeleertheyt, 111,6,16. 
17 Met een beroep op D. 50,17,203: Quod quis ex culpa sua damnum sentit, non intellegitur damnum sentire. 
Vert. Hetgeen iemand op grond van eigen schuld als schade lijdt, wordt niet gezien als het lijden van schade. Deze 
Digestentekst staat aan de wieg van de ontwikkeling van het leerstuk van de eigen schuld (thans art. 6:101 BW). 
18 Matthaeus, Verhandeling over de Opveilingen, I. Boek, 16e deel, §37. Zie de Hoge Raad van Holland in Ne- 
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Voor toelating van een beroep op laesio enormis bij openbare verkopen waren 
evenzeer goede redenen te bedenken. Volgens Matthaeus verkochten de Romeinen 
hun zaken meestal op veilingen. C. 4,44,2 zou dan nauwelijks toepassing hebben ge-
vonden bij een beperking tot gewone koopovereenkomsten. Tussen een openbare 
verkoop en een gewone verkoop was naar Romeins recht geen principieel verschil in 
grondslag. Daarom was er geen reden denkbaar dat een beroep op de lex secunda zou 
moeten falen. Een redenering naar analogie was hier volledig op haar plaats» Bij 
rechtsvorderingen naar de goede trouw heeft de rechter tot plicht iedere oneven-
wichtigheid weg te nemen en elke onrechtmatigheid te herstellen. 20  Ook bij een 
openbare verkoop moet dus de goede trouw in acht worden genomen. 2 ' 

Matthaeus zag, de argumenten voor en tegen wegende, niet in waarom bij een 
'vrijwillige' openbare verkoop een beroep op laesio enormis in rechte niet mogelijk 
zou zijn, tenzij uiteraard de koper willens en wetens, uit zucht om de hoogste bieder 
te zijn, een dergelijke hoge prijs had geboden. Ook Van de Sande meende dat een be-
roep op de lex secunda bij openbare verkopen toegelaten diende te worden. Ter on-
dersteuning van zijn stelling verwees hij naar twee uitspraken waarin het Hof van 
Friesland hetzelfde oordeel had gegeven. 22  Van de Sande werd in zijn opvatting ge-
volgd door zijn Friese gewestgenoten Huber en Hamerster. Die wensten evenmin 
onderscheid te maken tussen een openbare verkoop en een 'gewone' verkoop, omdat 
de wet dit onderscheid niet maakte, hoewel — zoals Huber schreef — op vele plaatsen 
elders deze 'remedie' geen toepassing vond bij openbare verkopen en het wel toela-
ten bezwaarlijk zou kunnen zijn. 23  Voet stond op hetzelfde standpunt als Van de San-
de en Huber, maar niet iedere 'Hollandse' jurist deelde op zijn beurt Voets visie. 24  

De zaak Eentjes tegen Ydema 

Tjebbe Eentjes had op 16 maart 1722 in het openbaar een huis met een hof bij strijk- 
geld25  laten verkopen, gelegen 'op' Schilcampen onder Leeuwarden en bezwaard met 
een jaarlijkse grondpacht van 3 goudguldens en een huur voor één jaar. De koopprijs 

ostadius, Curiae Hollandiae, Zelandiae et West-Frisiae decisiones, nr. 75. Vgl. Mevius, Commentarii in ius Lube-
cense libri quinque, 111,4, Art. 2, nr. 61. Het was volgens Matthaeus eveneens de opvatting van Bartolus en Baldus. 
D. 21,2,50: Si pignora veneant per apparitores praetoris extra ordinem sententias sequentes, nemo umquam dixit 
dandam in eos actionem re evicta: sed si dolo rem viliori pretio proiecenint, tunc de dolo actio datur adversus eos 
domino rei. Vert. Niemand heeft ooit beweerd dat, als verpande zaken verkocht worden door de dienaren van de 
praetor ter uitvoering van vonnissen in een buitengewone procedure, tegen deze lieden na uitwinning van zo'n 
zaak een actie verleend moet worden. Maar als zij de zaak opzettelijk voor een te lage prijs van de hand hebben ge-
daan, wordt aan de eigenaar van de zaak tegen hen de actie wegens arglist verleend. 
19 Zoals uit D. 1,3,12 voortvloeide. 
20 Vgl. C. 3,38,3. 
21 Matthaeus, Verhandeling over de Opveilingen, I. boek, 16e deel, § 37. 
22 Van de Sande, Gewijsder Saecken, 111,4,12. De uitspraken van het Hof betroffen de geschillen tussen Douwe 
van Roorda en Mr. Minne Broersma van 21 december 1604 en Jacob Benedictus en Minte Alberts van 23 mei 1615. 
23 Huber, Heedensdaegse Rechtsgeleertheyt, 111,6,14; Hamerster, Statuten, Ordonnantien, 1,8,3. 
24 Voet, Commentarius ad Pandectas, ad D. 18,5, nr. 16. Zie voor het tegendeel bijv. D.G. van der Keessel, The-
ses selectae juris Hollandici et Zelandici ad supplendam Hugonis Grotii Introductionem ad Jurisprudentiam Hol-
landicarn, Amsterdam 1860, nr. DCCCXCIX. Vgl. verder Becker, Das Problem der Austauschgerechtigkeit, in: 
Feenstra-Zimmermann, Das ffimisch-hohndische Recht, p. 216-218. 
25 Een bedrag aan geld dat bij openbare verkopingen of veilingen als een soort van premie is verschuldigd aan 
de hoogste bieder. 
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was 400 goudguldens en 21 stuivers, te betalen in drie termijnen van een jaar (mei 1722, 
mei 1723 en mei 1724) en in contant geld zonder gebruik van Landschapsobligaties. 
Eentjes was aan de koper, Pyter Ydema, wonende te Leeuwarden, drie goudguldens 
aan strijkgeld verschuldigd. Ydema heeft echter geweigerd de koopbrief in ontvangst 
te nemen. Hij heeft bovendien in strijd met de koopvoorwaarden geweigerd de koop-
prijs in eerste termijn te voldoen. Eentjes vorderde in rechte dat Ydema werd verklaard 
tot finale koper van genoemd huis en hof overeenkomstig de koopvoorwaarden en dat 
hij derhalve gehouden was om de koopbrief in ontvangst te nemen. Bovendien vor-
derde Eentjes dat Ydema werd veroordeeld tot betaling van de koopprijs op de wijze 
zoals was afgesproken (vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag der dagvaar-
ding). Ydema verweerde zich met het argument dat hij 'over de helfte bekogt meende 
te zijn'. Op grond van de lex secunda verzocht hij de rechter hem van de koop te ont-
slaan dan wel veroordeeld te worden tot betaling van een koopprijs die het verkochte 
huis en de hof na een taxatie werkelijk waard bleken te zijn. 

Juridische en feitelijke onderbouwing 

Ydema stelde ter onderbouwing van zijn beroep op de laesio enormis dat hij op 
tweeërlei wijze was benadeeld, en wel zo ernstig dat hij de bestaande koopovereen-
komst met Eentjes geenszins wenste na te komen. 

In de eerste plaats dacht hij abusievelijk dat hij een bod moest uitbrengen op de beide huizen 
met tuin die op het aanplakbiljet van <vercopinge' stonden vermeld. In werkelijkheid werden 
de huizen echter één voor één verkocht. In de tweede plaats stond het huis 'op' de Schilcam-
pen omschreven als royaal en groot. Een beschrijving die `opgepronckt en tegens waarheit' 
was gedaan, want in werkelijkheid bleek de woning oud en bouwvallig, gering en onaan-
zienlijk. De hof zou volgens de beschrijving luisterrijk zijn en kostelijke vruchtdragende bo-
men bevatten, terwijl de hof oud en vervallen was en alleen de perenboom een vitale indruk 
maakte. 

Voor Ydema was het van het grootste belang aan te tonen wat de waarde van het huis 
was in het economisch verkeer. Huber verwees ter bepaling van die waarde naar het 
oordeel van lieden die van zulke zaken het meeste verstand hadden." Ydema had er 
daarom een metselaar en een timmerman als getuige over de toestand van het huis 
bijgehaald. Hij had de notaris weten te vinden die bij een eerdere verkoop van het-
zelfde huis en dezelfde hof betrokken was geweest. Hij had bovendien achterhaald 
voor welke koopprijs het onroerend goed in vroegere transacties van eigenaar was 
gewisseld. In 1696 bleek de gelukkige koper slechts de somma van vijftig goudgul-
dens te hebben betaald. Bij een openbare verkoop, enige jaren later, was de koopprijs 
zestig goudguldens. In 1717 had de vader van de huidige verkoper het huis en de hof 
voor honderd goudguldens te koop aangeboden. De hoogste bieder na Ydema, Jacob 
Wint, had zesenzestig goudguldens geboden. Een koopprijs van 400 goudguldens 
stond kortom in geen enkele verhouding tot de werkelijke waarde van het onroerend 

26 Huber, Heedensdaegse Rechtsgeleertheyt, 111,6,8. 



138 	 IX. De koop van een bouwval bij een openbare verkoop 

goed. Ydema grondde tot slot zijn stelling — mocht die door Eentjes betwist worden — 
dat aan hem als koper bij een openbare veiling een beroep op de lex secunda toe-
kwam, op de geschriften van Van de Sande en Huber wier zienswijze op dit punt niet 
voor tweeërlei uitleg vatbaar was. 

Eentjes wenste vast te houden aan de koopprijs. Ydema was de koop in alle vrij-
heid aangegaan, zonder toedoen van de verkoper. Het aanplakbiljet was veertien da-
gen voor de veiling aangeslagen. De omschrijving op dit biljet was adequaat en ken-
baar voor Ydema. Eentjes kon daarom weinig geloof hechten aan de verklaring van 
Ydema dat hij abusievelijk op de huizen gezamenlijk een bod dacht te moeten uit-
brengen. Verder achtte Eentjes het de plicht van elke koper om zich van tevoren te 
informeren, iets wat ook in de macht van Ydema had gelegen. Tot slot voerde Een-
tjes aan dat, wanneer de grond tot `gardeniers land' gebruikt zou worden, deze wer-
kelijk vierhonderd goudguldens waard zou zijn, een stelling die Ydema tot de ver-
ontwaardigde uitroep bracht dat Eentjes het spoor geheel bijster was. Niemand in de 
wereld was zo zot dat hij voor een huisje en hofje op de Schilcampen vierhonderd 
goudguldens over had omdat het als `gardeniers land' was te gebruiken. 

Ydema zag nog een andere ontsnappingsroute om aan de koop te ontkomen. De 
verkoper, Eentjes, had namelijk een beding van beter bod opgenomen onder de 
koopvoorwaarden. De termijn, die voor dit beter bod was gelaten, bedroeg veertien 
dagen. De koop kwam niet tot stand, totdat deze termijn was verstreken. Indien zich 
geen beter bod voordeed, werd de koop volgens Huber 'van self bestendig'. Meestal 
echter werd dit laatste in een openbare verklaring vastgelegd, wat dan de provisione-
le palmslag werd genoemd. 27  Indien een beter bod was gevolgd, moest bij openbare 
verkopen de koper zijn koopprijs opnieuw verhogen, wilde hij koper blijven. De 
verkoper was echter niet genoodzaakt om de zaak aan de meestbiedende te verko-
pen, maar hij kon voor de provisionele palmslag `terugtasten' op een van de eerdere 
bieders die lager hadden ingezet." Ydema stelde nu dat hij zich ruim binnen de afge-
sproken veertien dagen, dus voor de provisonele palmslag, had teruggetrokken met 
een beroep op buitengewone benadeling. Op de avond van de verkoop zelf, na het 
bezichtigen van het huis en de hof, hadden hij en zijn vrouw al Eentjes bezocht om 
tot een andere koopprijs te komen. Toen geen overeenstemming bereikt kon worden 
over aanpassing van de koopprijs, had Ydema — nog steeds binnen de periode van 
veertien dagen — gemeld dat hij zijn bod niet gestand wilde doen en had hij het uitge-
keerde strijkgeld weer ter beschikking gesteld aan de verkoper. Eentjes kon dus te-
rugvallen op de tweede bieder, Wint, die voor zesenzestig goudguldens stond inge-
schreven. Weliswaar was er geen beter bod gedaan, maar de verkoper zou geen extra 
nadeel lijden, omdat de verkoop tegen een rechtvaardige koopprijs toch doorgang 
kon vinden. De verkoper was bovendien wettelijk gezien ook niet genoodzaakt om 
altijd aan de hoogstbiedende te verkopen. Eentjes bestreed uiteraard de visie van 
Ydema. Hij ontkende (overigens weinig overtuigend) dat Ydema zich binnen veer-
tien dagen had teruggetrokken en dat er overleg tussen hen was geweest. Eentjes 

27 Huber, Heedensdaegse Rechtsgeleerheyt, 111,4,17. Volgens Huber kwam het voorbehoud van een beter bod 
(in diem addictio) in zijn tijd zeer regelmatig voor bij openbare verkopen. Huber, Praelectiones juris civilis, ad D. 
18,2, nr. 6. 
28 Huber, Heedensdaegse Rechtsgeleertheyt, 111,4,24 en 25. Zie ook D. 18,2,9. 
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wees er ook op dat door het bijzonder hoge bod van Ydema niemand een hoger bod 
had willen of kunnen uitbrengen. Toen Ydema zich aan de koop onttrok, bestond er 
voor een ander geen gelegenheid meer om een hoger bod uit te brengen. Eentjes 
voelde zich dus wel degelijk benadeeld. 

Conclusie 

Het Hof van Friesland heeft de vorderingen van de verkoper, Eentjes, afgewezen. 
Hij liet hem de keuze of hij het huis en de hof alsnog aan Ydema wenste te verkopen 
voor een koopsom die was vastgesteld na een taxatie en `aestimatie' door deskundi-
gen dan wel of hij Ydema van de koop ontsloeg. In beide gevallen was Ydema ver-
plicht het strijkgeld aan de verkoper te restitueren. Met deze beslissing bevestigde 
het Hof nogmaals zijn oude leer dat een beroep op de lex secunda ook aan kopers 
kon toekomen en dat voor de toelaatbaarheid van dit beroep geen verschil bestond 
tussen gewone en 'vrijwillige' openbare verkopen. Hamerster beklemtoonde echter 
dat een zaak als die tussen Eentjes en Ydema wel een schaarse uitzondering was. 

Niet te min is het eene waarheit, dat in publycque Verkoopingen dit veel zeldzamer voorvalt, 
om dat by deselve de eene Schryver van den anderen doorgaans zoo veel niet verschilt, en het 
in 't gemeen waar blyvt, dat het Goed zoo veel waardig is, als het gelden kan. En daarom zoo 
twee ofte meer uit enkele drift, of uit deeze en geene bei5ging, malkanderen het Goed tot bo-
ven de helft van de waarde hadden opgejaagt, zoude myns oordeels de voorz. L. 2 geen plaats 
konnen vinden, want na Rechte voor geen schaade gehouden wordt, het geen ymant, willens 
en wetens, zich zelven aandoet.'" 

Het Hof van Friesland zat met zijn beslissing op dezelfde lijn als de Friese autoritei-
ten Van de Sande en Huber. Het verdient opmerking dat deze beide juristen ten op-
zichte van hun Hollandse collega's een tamelijk beperkte werking van de laesio enor-
mis voorstonden, Zij voerden ter ondersteuning van deze zienswijze onder meer aan 
dat C. 4,44,2 een 'nieuwe' rechtsregel was die tegen de ratio van oudere rechtsregels 
uit de Digesten was ingevoerd. Dit soort inbreuken op het oude recht moesten vol-
gens hen zo eng mogelijk worden uitgelegd. 3° 

In deze rechtszaak vallen nog twee andere dingen op. In de eerste plaats was daar 
het wel zeer actuele argument van de verkoper, Eentjes, dat de koper een informatie-
of onderzoeksplicht heeft. En wie zijn onderzoeksplicht zo verzaakt heeft als de ko-
per in kwestie, Ydema, die verdient niet de bescherming van de lex secunda. Een stel-
ling die in de huidige rechtszaal niets aan kracht heeft ingeboet. Menige rechtszaak 
wordt vandaag de dag gekleurd door een zorgvuldige weging van onderzoeks- en 
mededelingsplichten. 31  In de tweede plaats was de verwijzing van Van de Sande naar 

29 Hamerster, Statuten, Ordonnantien, 1,8,3. Zie eveneens, mede naar aanleiding van de besproken rechtszaak 
tussen Eentjes en Ydema Z. Huber, Observationes rerum judicatarum, Obs. XXV. 
30 Zie ook het standpunt van Huber ten aanzien de taak van een zorgvuldig beheerder in hoofdstuk III van dit 
boek. 
31 Vgl. in het algemeen J.B.M. Vranken, Mededelings-, informatie- en onderzoeksplichten in het verbintenis-
senrecht, Zwolle 1989. 
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het werk van de Byzantijnse juristen opvallend. Dit kwam in de rechtspraktijk van 
de 17e en 18e eeuw niet vaak voor. 

Ondanks het feit dat de lex secunda in de rechtspraktijk en rechtsleer van in ieder 
geval van Holland, Zeeland en Friesland een bijna onomstreden gelding had, is in het 
Burgerlijk Wetboek van 1838 geen artikel over de laesio enormis opgenomen. Het 
ontbreken van een dergelijke bepaling moet worden toegeschreven aan de invloed 
van de natuurrechtsgeleerde Christian Thomasius. De meeste natuurrechtsjuristen 
hadden geen moeite met de laesio enormis of een variant op de leer van het justum 
pretium. Voor Christian Wolff bijvoorbeeld was dit leerstuk een uitwerking van het 
algemene beginsel dat niemand zich mocht verrijken ten koste van een ander. Daar-
uit vloeide volgens hem logischerwijze voort dat de koper niet mocht profiteren van 
een te lage prijs en de verkoper niet van een te hoge." Wolffs Groninger leerling, F.A. 
van der Marck, vond het een lastig karwei om een buitengewone benadeling in rech-
te te bewijzen en naar zijn mening verbood het heil van de Republiek dat overeen-
komsten vernietigd werden vanwege een te geringe benadeling. Hij prees daarom de 
Groninger wetgevers die het hulpmiddel van de laesio enormis alleen toelieten bij een 
'verkorting over de helfte der rechte waerdije des Goedts'. Hij sloot in zijn uitleg van 
'verkorting over de helfte van de rechte waerdije' ten aanzien van een koper aan bij 
Voet, dat wil zeggen de koper was in Van der Marcks visie benadeeld, indien hij meer 
dan 150 gulden had betaald in plaats van de rechtvaardige prijs van 100 gulden (ter-
wijl de heersende leer uitging van een betaling van meer dan 200 gulden in plaats van 
100). Van der Marck noemde dit laatste standpunt een bezoedeling van onze allerbil-
lijkste wetten als gevolg van een verkeerde uitleg of althans verdraaide toepassing van 
het Romeinse recht." 

Thomasius kwalificeerde echter de doctrine van de laesio enormis als incoherent en 
onmogelijk, een toepassing van de aequitas cerebrina, een uiting dus van de irratio-
nele billijkheid in plaats van het echte natuurrecht. De bepaling van de koopprijs 
diende volledig vrij te zijn aan partijen: een zaak is datgene waard wat de gek ervoor 
wil geven (zoals Thomasius zelf schreef). Het uitgangspunt van een rechtvaardige 
prijs stond haaks op de eigen verantwoordelijkheid die iedere contractspartner heeft 
ten aanzien van zijn eigen zaken. In de dagelijkse handelspraktijk was de regeling van 
de laesio enorrnis een onmogelijkheid: zij gold als de bron van vele procedures. Wat 
was een 'rechtvaardige' prijs? Onder bepaalde omstandigheden kon een bepaalde 
prijs rechtvaardig zijn, terwijl diezelfde prijs onder enigszins andere omstandighe-
den een volkomen onrechtvaardige was." 

32 Chr. Wolff, Grundskze des Natur- und Viilkerrechts worin alle Verbindlichkeiten und alle Rechten aus der 
Natur der Menschen in einem bestkidigen Zusammenhange hergeleitet werden, Halle 1754 [resprint Scriptor 
1980], par. 602. 
33 F.A. van der Marck, Institutiones juris civilis privati communis et reipublicae Groningo-Omlandicae proprii, 
Groningen 1761, par. 96. Van der Marck achtte de regeling van de laesio enormis van toepassing op iedere obliga-
toire overeenkomst. 
34 Chr. Thomasius, Dissertatio de aequitate cerebrina legis secundae Codicis de Rescindenda Venditione, Halle 
1706. Voor de natuurrechtelijke uitwerking van Thomasius' opvatting: K. Luig, Der gerechte Preis in der Rechts-
theorie und Rechtspraxis von Christian Thomasius (1655 - 1728), in: Diritto e potere nella storia Europea, Floren-
ce 1982, p. 775 e.v.; volgens Ahnert was Thomasius' kritiek op de laesio enormis gelegen in het feit dat hij dit leer-
stuk als een 'paapse' uitvinding zag. Thomas Ahnert, Roman Law in Early Enlightenment Germany: The Case of 
Christian Thomasius' De Aequitate Cerebrina Legis Secundae Codicis de Rescindenda Venditione (1706), lus 
Commune XXIV (1997), p. 153 e.v. 
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De opvatting van Thomasius heeft grote invloed gehad op de eerste Nederlandse 
codificatoren. Gras verwees naar zijn opvatting ter ondersteuning van zijn eigen me-
ning dat buitengewone benadeling geen wettige grond was om de koop ongedaan te 
maken. 

'Dat verkorting over de helft geen wettige grond tot koopbraak is, nog tot vernietiging van 
enige andere over[een]komst, is door Chr. Thomasius, De Cerebrin. Aequit., L. 2 C. de Resc. 
Vend., en anderen breedvoerig betoogd. Dit is althans met de natuur van de koophandel wei-
nig bestaanbaar. In 1794 wierdt nog te Amsterdam een vonnis tegen de bekende L. 2. C. uit-
gesproken, schoon door het Hof in appel vernietigd in 1796. Die verkorting over de helft is 
moeilijk te bepalen; zij geeft aanleiding tot vele twisten. Hij die veronderstelt wordt in staat 
te zijn van overeenkomsten aan te gaan moet ook veronderstelt worden in staat te zijn voor 
zig toe te zien enz. Het gezegde van Pomponius in L. 16 54 D. de Minor is niet geheel onge-
grond.'" 

In het Wetboek Napoleon, ingerigt voor het Koningrijk Holland kwam nog een ar-
tikel voor dat de verkoper van een onroerend goed, die voor meer dan zeventwaalf-
de gedeelte in de koopprijs was benadeeld, het recht gaf om vernieting van de koop 
te vorderen. 36  Tijdens de beraadslagingen over het Burgerlijk Wetboek van 1838 
keerde de regering zich tegen het opnemen van een bepaling over buitengewone be-
nadeling in onder meer de volgende bewoordingen en opnieuw met een verwijzing 
naar de opvatting van Thomasius. 

'De beroemde Duitsche schrijver Thomasius (de aequitate cerebrina, etc.) heeft deze stof uit-
muntend behandeld, en de schadelijkheid van het middel van rescissie, uit hoofde van bena-
deling boven de helft, op de voldingendste wijze betoogd, en tevens aangetoond, dat hetzel-
ve zijnen oorsprong is verschuldigd aan eene verkeerde opvatting van de L. 2, ff. de rescind. 
vend.' 3 ' 

Een algemene bepaling over de laesio enormis is — zoals gezegd — in het BW van 1838 
achterwege gebleven" en evenmin aan ons BW van 1992 toegevoegd. De weg van het 
wilsgebrek staat voor de benadeelde verkoper of koper open om bij grote ongelijk-
heid tussen de prijs en de 'werkelijke' waarde van de zaak vernietiging van de koop-
overeenkomst te vorderen. 39  

35 H. Aa (verz.), J.Th. de Smidt en A.H. Huussen (uitg.), Bronnen van de Nederlandse codificatie sinds 1798, I, 
Utrecht 1968, p. 42 (ook p. 46). Ook bij J. van der Linden was deze invloed bespeurbaar. Zie J.Th. de Smidt, [Her-
uitgave van:] Joannes van der Linden, Ontwerp Burgerlijk Wetboek 1807/1808, Amsterdam 1967, p. 159. 
36 Art. 1446. Dit artikel was de pendant van art. 1674 Code civil. De beperking tot een verkoper van onroerend 
goed ging terug op een Franse traditie van Molinaeus, Domat en Pothier. 
37 J.C. Voorduin, Geschiedenis en beginselen der Nederlandsche Wetboeken, V. deel, Utrecht 1838, p. 148. J. de 
Witte van Citters, De Nederlandsche wetgeving en het socialismus, Themis 1849, p. 467 was opgelucht dat de lae-
sio enormis niet in het BW was opgenomen. Hij vond het leerstuk van socialistische aard. Een dergelijke kwalifi-
catie was niet vleiend bedoeld: het socialisme was zijns inziens een wetenschappelijke kwakzalverij die een ver-
pestende en vernielende geest verspreidde. 
38 Een bijzondere erfrechtelijke laesio-bepaling in art. 1158 OBW is inmiddels vervallen. Dit artikel bepaalde 
dat een boedelscheiding werd teniet gedaan terzake van een benadeling, die meer dan een vierde gedeelte bedroeg. 
39 Bijv. op grond van misbruik van omstandigheden (art. 3:44 lid 4 BW). Vgl. 5 138 1 en II BGB. 



HOOFDSTUK X 

De ignorante kerkvoogden: 
Of moet een verkoper de verkochte zaak 

vrij van lasten leveren? 

Een 'moderne' kwestie? 

Een van de nog onopgeloste kwesties die het huidige Burgerlijk Wetboek bevat be-
treft art. 7:15 lid 1. Dat artikel bepaalt dat een verkoper 'verplicht is de verkochte 
zaak in eigendom over te dragen vrij van alle bijzondere lasten en beperkingen, met 
uitzondering van die welke de koper uitdrukkelijk heeft aanvaard.' Het artikel biedt 
derhalve de verkoper de mogelijkheid zich van aansprakelijkheid op grond van dit 
artikel te bevrijden door de koper de bijzondere lasten die op de zaak rusten uit-
drukkelijk te laten aanvaarden. De vraag die dit artikel oproept is of de verkoper 
daarbij de koper de bijzondere lasten stuk voor stuk moet laten aanvaarden of dat het 
voldoende is wanneer hij een algemeen beding met deze overeenkomt dat inhoudt 
dat de koper alle lasten aanvaardt.' 

Deze vraag is in de literatuur zowel bevestigend' als ontkennend' beantwoord. 
Kleijn bijvoorbeeld geeft een bevestigend antwoord op grond van de bewoordingen 
van het artikel, dat immers uitzondert van de vrijwaringsverplichting van de verkoper 
die lasten welke uitdrukkelijk zijn aanvaard door de koper. Had de wetgever bedoeld 
dat de koper in het algemeen alle lasten kon accepteren, dan zou er 'naar de termino-
logie van het (N)BW hebben moeten staan, 'tenzij de koper deze uitdrukkelijk heeft 
aanvaard'.' 4  Kleijn acht niet zozeer het woord 'uitdrukkelijk' bepalend voor zijn in-
terpretatie' — hij gebruikt het immers in beide varianten — als wel het woord 'die' in de 
zinsnede 'met uitzondering van die welke' enz. Het woord 'die' zou niet kunnen slaan 
op alle lasten in het algemeen, maar wel op die specifieke lasten die zijn aanvaard. 

Hijma acht het echter niet noodzakelijk dat de koper de lasten stuk voor stuk ac-
cepteert, omdat aan de ratio van de bepaling zou zijn voldaan bij gebruik van een al-
gemene clausule: de koper is dan gewaarschuwd en zal vervolgens zelf moeten on-
derzoeken om welke lasten het gaat. 'Uitdrukkelijk' ziet gewoonlijk slechts op de 
vorm van de aanvaarding. Het is bedoeld als tegenstelling tot 'stilzwijgend' aanvaar- 

1 Asser-Schut-Hijma, Bijzondere overeenkomsten (Koop en ruil), 5-1, Zwolle 1994, nr 279. 
2 W.M. Kleijn, Koop van onroerend goed en efficiënte consumentenbescherming, afscheidsrede Leiden 1992, p. 
9; idem, Liber Amicorum NBW, Opstellen aangeboden aan B.C. de Die, Arnhem/Deventer/Zwolle 1991, p. 124. 
Vgl. ook Pitlo-Croes e.a., Bijzondere overeenkomsten, Arnhem 1995, p. 6. 
3 H.W. Heyman en M.M. van Rossum, WPNR 6046 (1992), punt 4; B.J. Broekema-Engelen en A.G. Caster-
mans, WPNR 5975 (1990). 
4 Kleijn, Koop van onroerend goed, p. 9. 
5 Zoals Hijma, Bijzondere Overeenkomsten, nr. 279, hem lijkt te lezen. 
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den. Het ziet niet op de inhoud van de verklaring: 'uitdrukkelijk' betekent hier niet 
stuk voor stuk aanvaarden of het aanvaarden van specifieke lasten. 6  

Deze controverse zal ongetwijfeld ooit leiden tot jurisprudentie, omdat koopcon-
tracten met daarin een beding van het type 'de koper aanvaardt de zaak met alle daar-
aan verbonden lasten en beperkingen' zeker bij onroerende zaken niet zelden zullen 
voorkomen. Het wachten is derhalve op dergelijke 'moderne' jurisprudentie. Het be-
treft hier echter niet een kwestie die pas van de laatste tijd is, maar een die de juridische 
gemoederen al vanaf de oudheid heeft bezig gehouden en die ook het Friese juridische 
gemoed in beroering heeft gebracht. Het woord is aan het Hof van Friesland. 

Nyncke Heinsius en haar mede-erfgenamen tegen de kerkvoogden 
van Akkerwoude 

De kerkvoogden van Akkerwoude — een dorp opgegaan in het huidige Damwoude 
nabij Dokkum, gelegen vlakbij de plaats waar volgens de overlevering in iets onrusti-
ger tijden Bonifatius zonder enige vorm van proces door de Friezen werd bejegend — 
hadden een akker van zeven en een half pondematen lands, genoemd de drie terpen 
te Akkerwoude, op 27 oktober 1704 verkocht aan notaris Johannes Heinsius te Dok-
kum. 7  

Voor de vervreemding van kerkelijke en geestelijke zaken, met name onroerende zaken, was 
een decreet van het Hof vereist.' Dat decreet werd verleend indien de kerkvoogden de nood-
zaak van de vervreemding hadden aangetoond of het 'merkelijk profijt' dat met de ver-
vreemding te behalen viel.' Deze beperkingen die waren gesteld aan de mogelijkheid om ker-
kelijke of geestelijke zaken te vervreemden gingen terug op enige Justiniaanse bepalingen, 
met name Novelle 120.'° Het Hof verleende in dit geval het decreet." 

Heinsius had de akker vervolgens meer dan twaalf jaren in zijn bezit en verkocht op 
4 februari 1717 de akker op zijn beurt aan Johannes Wijgers en echtgenote. Deze 
laatste bemerkte tot zijn verbazing dat enige van zijn buren, waarvan met name ge-
noemd zij Foecke Tiepkes, op deze akker een recht van reed en drift, een erfdienst-
baarheid van weg en dreef, uitoefenden. Wij gers wilde de uitoefening van deze erf-
dienstbaarheid dan ook beletten, omdat hij stelde dat hij de akker vrij van erfdienst-
baarheden had verworven, en groef de dam waarover Tiepkes c.s. zich zijn 'vrije reed 
en drifte' aanmatigde uit. Tiepkes c.s. zag zich daarom genoodzaakt de actio confes-
soria tegen Wij gers in te stellen, dat wil zeggen de actie tot vaststelling van zijn recht 

6 Vgl. echter Pitlo-Croes, Bijzondere Overeenkomsten: 'Deze regel maakt korte metten met in het verleden veel 
voorkomende clausules als 'De koper aanvaardt alle lasten uit vrije titels voortvloeiende, welke lasten de koper 
verklaart zonodig op zich te nemen'.' 
7 Nr 10761. Uitspraak van 15 juli 1720. Besproken door Z. Huber, Observationes rerum judicatarum, Obs. 
XVIII. 
8 Hamerster, Statuten, Ordonnantien, 1,13,1-8. Een vergelijkbare bepaling was te vinden in de oude Landsor-
donnantie van 1602 die tijdens deze procedure nog bepalend was. 
9 Huber, Heedensdaegse Rechtsgeleertheyt, 11,55,8-10. 
10 C. 6§2 en 7S1.  Vgl. daarover N. van der Wal, Manuale Novellarum, Groningen 1998, nr 775 en nr 777. 
11 Vgl. in het algemeen over de vervreemding van kerkgoederen J. van de Sande, Tractatus de prohibita rerum 
alienatione, c. 7. 
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Kaart uit de Schotanusatlas met de drie terpen bij Akkerwoude in 1718. 

12 Nec vi, nec chm, nec precario. 

van erfdienstbaarheid, en wel voor het Gerecht van Dantumadeel. Tiepkes c.s. stelde 
het servituut van reed en drift over het land waartoe de dam toegang gaf al meer dan 
tien jaar lang ononderbroken, 'zonder geweld, noch heimelijk, noch ter bede' 12  in ge-
bruik te hebben gehad. Wijgers kon daarop weinig anders doen dan zijn verkoper, 
Heinsius, in vrijwaring te roepen. Omdat Heinsius inmiddels was overleden diende 
hij zich te richten tot diens erfgenamen, te weten Nyncke Heinsius en haar mede-erf-
genamen. Aldus geschiedde. Wij gers deed op de daarvoor voorgeschreven plechtige 
wijze onverwijld aanzegging aan Heinsius' erfgenamen van het proces dat tegen hem 
door Tiepkes c.s. aanhangig was gemaakt en riep dezen in vrijwaring, eveneens voor 
het Gerecht van Dantumadeel. 

De erfgenamen van Heinsius waren hierdoor eveneens onaangenaam verrast en 
riepen op hun beurt hun verkopers, de kerkvoogden van Akkerwoude, in vrijwa-
ring. Het is dit vrijwaringsgeding dat hier aan de orde is. 

Een belangrijk verschil tussen de eerste en tweede verkoop van de akker was gele-
gen in het feit dat bij de eerste verkoop de akker was verkocht onder het beding 'met 
lasten, servituten, ende gerechtigheden daar toe ende aan behorende,' terwijl de ak-
ker de tweede keer was verkocht 'vrij van lasten ende servituten.' Dat betekende dat 
de tweede koper, Wijgers, in ieder geval zijn verkoper, of beter gezegd diens erfgena-
men, met succes in vrijwaring kon roepen en zijn schade vergoed kon krijgen in het 
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geval dat Tiepkes c.s. slaagde in het bewijs van het bestaan van zijn recht van erf-
dienstbaarheid. Heinsius had immers door genoemd beding aan zijn koper de garan-
tie gegeven dat er geen erfdienstbaarheden op de akker rustten. In de zaak tussen 
Heinsius' erfgenamen, Nyncke Heinsius en de haren, en de kerkvoogden van Ak-
kerwoude had het Hof derhalve, zo lijkt het althans, te beslissen over de werking van 
de clausule 'met lasten, servituten, ende gerechtigheden daar toe ende aan behoren-
de,' oftewel, om in 'moderne' termen te blijven 'de koper aanvaardt de zaak met alle 
daaraan verbonden lasten en beperkingen.' 

De vrijwaringsverplichting van de verkoper in geval van zakelijke lasten 
naar Romeins recht 

Naar Romeins recht was de aansprakelijkheid van de verkoper voor erfdienstbaar-
heden die op een verkochte zaak bleken te rusten slechts een beperkte. De koper kon 
zich slechts op hem verhalen indien de verkoper het bestaan van erfdienstbaarheden 
had verzwegen waarvan hij wist dat ze bestonden of indien de verkoper de grond als 
vrij en onbelast had verkocht. Kon niet worden aangetoond dat de verkoper op de 
hoogte was van het bestaan van erfdienstbaarheden en had hij de grond niet verkocht 
onder een beding, dat de grond onbelast was, dan kon de koper hem dus niet aan-
spreken en rustte het risico van het bestaan van eventuele erfdienstbaarheden op de 
koper. Een koopovereenkomst waarin geen enkel beding omtrent het al dan niet be-
staan van erfdienstbaarheden was opgenomen kon derhalve in beginsel niet tot aan-
sprakelijkheid van de verkoper leiden, tenzij de koper kon bewijzen dat de verkoper 
op de hoogte was geweest van het bestaan van de erfdienstbaarheden. Het risico van 
het bestaan van erfdienstbaarheden rustte dus in het algemeen op de koper." 

Deze mening steunt op een fragment van Celsus opgenomen in D. 18,1,59: 

Bij de verkoop van een perceel grond hebt u niet de verklaring 'volledig vrij van lasten' afge-
geven. Dan is de juiste opvatting de door Quintus Mucius gehuldigde, namelijk dat het per-
ceel niet onbelast, maar in zijn huidige staat geleverd behoort te worden. Hetzelfde dient ten 
aanzien van stedelijke erven te worden geconcludeerd.' 4  

Uit deze tekst volgt dat wanneer een verkoper niet de verplichting op zich heeft ge-
nomen voor de afwezigheid van erfdienstbaarheden in te staan, hij niet aansprakelijk 
kan worden gesteld en de koper wordt geacht de zaak te hebben gekocht inclusief 
eventuele erfdienstbaarheden. De interpretatie die de glosse van deze tekst geeft is 
echter aanleiding geweest tot controverses. De glosse namelijk wil de tekst lezen als-
of er stond dat de verkoper juist heeft gezegd dat hij niet voor het bestaan van erf-
dienstbaarheden wil instaan. 

13 Vgl. K.A. von Vangerow, Lehrbuch der Pandekten, 6. Aufl., Marburg u. Leipzig 1863, 3. Bd, 5 610, Anm. 3, 
p. 338-345; M. Kaser, Das r;imische Privatrecht I, M ünchen 1971, p. 554, n. 11; P.F. Girard, Manuel élémentaire de 
droit romain, Parijs 1924, p. 590. 
14 D. 18,1,59: Cum venderes fundum, non dixisti 'ha ut optimus maximusque': verum est, quod Quinto Mucio 
placebat, non liberum, sed qualis esset, fundum praestari oportere. idem et in urbanis praediis dicendum est. 
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Sommigen verstaan dit letterlijk aldus: omdat ik niet heb gezegd, 'volledig vrij.' Zo kan ik 
ook een slaaf leveren, omdat hij overgaat met zijn rechtstoestand ... Maar als ik het wel had 
gezegd: dan ben ik gehouden ervoor in te staan dat de zaak vrij is: niet echter dat door ande-
ren een erfdienstbaarheid verschuldigd is ... U moet zeggen, dat ook als niet is gezegd, 'vol-
ledig vrij': dan toch moet er voor een vrije zaak worden ingestaan." N.B. als dat niet gebeurt, 
heeft de koper een actie voor hoeveel minder hij zou hebben gekocht." Draai om, wat hier 
wordt gezegd, 'u hebt niet de verklaring afgegeven,' enz. dat wil zeggen u hebt de verklaring 
afgegeven, ik verkoop niet volledig vrij enz. en aldus bevrijd ik mij van aansprakelijkheid.' 7  

In de eerste plaats verwees de glosse voor dit 'standpunt naar D. 19,1,41, de zogehe-
ten lex In venditione. Daarin is geen sprake van een erfdienstbaarheid waarmee het 
gekochte blijkt te zijn belast, maar van een verplichting tot jaarlijkse betaling voor 
een waterleiding. 

Bij een verkoop is geen melding gemaakt van de jaarlijkse betaling voor de waterleiding on-
der een huis dat in Rome stond. De bedrogene zal te dier zake de actie uit koop hebben. Der-
halve wordt, als hij met de actie uit verkoop voor de koopprijs aangesproken wordt, rekening 
gehouden met deze onvoorziene last." 

Het betreft hier weliswaar een onvoorziene last te vergelijken met een erfdienstbaar-
heid, waarvoor de koper de verkoper in dit geval kan aanspreken, maar omdat de 
tekst melding maakt van een bedrogene gaat het in casu om een door de verkoper 
verzwegen last. Dat blijkt ook uit het feit dat het gaat om een jaarlijkse vergoeding 
die moet worden betaald voor de waterleiding. De verkoper moet bekend zijn ge-
weest met de last en heeft die voor de koper verzwegen. Daarmee laat dit geval geen 
conclusies toe voor de erfdienstbaarheid waarvan de verkoper niet op de hoogte was 
en voor het eventuele bestaan waarvan hij zich niet van aansprakelijkheid heeft be-
vrijd in algemene termen. 

De tweede tekst die de glosse aanhaalde lijkt wat meer ter zake en heeft dan ook in 
de verdere discussie een voornamere rol dan de eerste tekst gespeeld. Het betreft de 
zogeheten lex Quod ad servitutes, oftewel D. 21,2,75: 

Wat landelijke erfdienstbaarheden betreft, menen Quintus Mucius en Sabinus dat als zij stil-
zwijgend mee overgegaan zijn en door een derde worden opgeëist, de verkoper niet voor 
uitwinning aansprakelijk gehouden kan worden. Niemand kan immers wegens uitwinning 
aansprakelijk worden gehouden ter zake van het soort rechten dat stilzwijgend mee over 
pleegt te gaan, behalve dan als het perceel als 'in de beste staat en onbelast' overgedragen is. 
In het laatste geval moet men er namelijk voor instaan dat het vrij van alle erfdienstbaarhe- 

15 Met een verwijzing naar D. 19,1,41 en D. 21,2,75. 
16 Met een verwijzing naar D. 21,1,61. 
17 Met een verwijzing naar D. 21,1,14,9. 
Gl. Cum venderes. Quidam sic de plano intelligunt: quia non dixi, uti optimus. Sic etiam servum tradere possum, 
cum transeat cum sua causa ... Si autem dixissem: tune liberum debeo praestare: non autem quod sibi ab aliis ser-
vatur Tu die, quod etiam si non dicatur, uti optimus: tamen liber debet praestari: ut î de act. empt. t in venditio-
ne & infr de evict. 1. penut no. quod si non fiat, quanto minoris erat empturus agit: ut infr. de aedit edict. 1. quo-
tiens. Quod hic dicitur, converte, non dixisti, &c. id est dixisti, vendo non uti optimus, &c. & sic me exonero: ut 
argu. infr. de aedit edict. 1. quaeritur Ç si venditor. 
18 In venditione super annua pensitatione pro aquae ductu infra domum Romae constitutum nihil commemo-
ratum est. deceptus ob eam rem ex empto actionem habebit: itaque, si conveniatur ob pretium ex vendito, ratio im-
provisi oneris habetur. 
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den is. Maar wanneer een koper het recht van weg of dreef opeist, kan de verkoper niet aan-
sprakelijk gehouden worden, tenzij hij uitdrukkelijk verklaard heeft dat het recht van weg of 
overpad erbij zou horen. Iemand die zich zo uitgesproken heeft, is in dat geval aansprakelijk. 
Juist is de mening van Quintus Mucius dat wie een perceel 'in de beste staat en onbelast' le-
vert, ervoor in staat dat het vrij van erop rustende rechten is, maar niet voor het verschuldigd 
zijn van erfdienstbaarheden door derden, tenzij met zoveel woorden tot uitdrukking is ge-
bracht dat deze erbij zouden horen. 19  

Bij de interpretatie van dit fragment gaat het met name om de zinsneden 'als zij stil-
zwijgend mee overgegaan zijn' en 'dat stilzwijgend mee over pleegt te gaan.' Deze zin-
sneden worden namelijk op twee manieren uitgelegd. Voor het standpunt van de glos-
se is het noodzakelijk deze woorden op te vatten als zou de koper in dit geval stilzwij-
gend deze erfdienstbaarheden hebben geaccepteerd. Dan zou er echter hebben moeten 
staan 'als zij stilzwijgend overgenomen zijn.' In verband met de tweede zinsnede levert 
deze interpretatie nog meer moeilijkheden op. Daar is immers sprake van 'het soort 
rechten dat stilzwijgend mee over pleegt te gaan.' Dat duidt erop dat het bij landelijke 
erfdienstbaarheden gaat om het soort rechten dat ook als het niet bij de verkoop ter 
sprake is gekomen toch stilzwijgend 2° op de koper is overgegaan. Om ook deze zin-
snede in de zin van de glosse te verstaan zou men haar al moeten lezen als 'het soort 
rechten dat stilzwijgend door de koper pleegt te worden geaccepteerd.' 

Wat hiervan ook zij, beide fragmenten leveren in ieder geval onvoldoende argu-
menten op voor de wel zeer vergaande verdraaiing die de glosse wil geven, te weten 
dat de verkoper in dat geval zou hebben gezegd dat de zaak niet vrij van lasten was 
en hij daarom niet aansprakelijk kon worden gesteld, in plaats van dat wat er staat, 
namelijk dat de verkoper niet heeft gezegd dat de zaak vrij van lasten werd geleverd. 
De glosse meende kennelijk echter de tekst aldus te moeten uitleggen om deze in 
overeenstemming met de zojuist aangehaalde fragmenten te brengen en haalde daar 
nog een derde argument bij dat in de latere geschiedenis van het leerstuk een niet on-
belangrijke rol heeft gespeeld. 

Wanneer over een erfdienstbaarheid geprocedeerd wordt, moet de verliezende partij zoveel 
betalen als de koper minder zou hebben betaald, indien hij zou hebben geweten dat die erf-
dienstbaarheid was gevestigd. 2 ' 

In het geval dus een erfdienstbaarheid op de gekochte zaak blijkt te rusten kan de ko-
per de verkoper aanspreken tot vermindering van de koopprijs (quanti minoris), ten-
zij de verkoper zich van aansprakelijkheid heeft bevrijd door een daartoe strekkend 
beding ('met alle lasten'). Als de verkoper de erfdienstbaarheid heeft verzwegen of de 

19 D. 21,2,75: Quod ad servitutes praediorum attinet, si tacite secutae sunt et vindicentur ab alio, Quintus Mu-
cius et Sabinus existimant venditorem ob evictionem tenen i non posse; nec enim evictionis nomine quemquam 
tenen i in eo iure, quod tacite soleat accedere: nisi ut optimus maximusque esset traditus fuerit fundus: tunc enim 
liberum ab omni servitute praestandum, si vero emptor petat viam vel actum, venditorem tenen i non posse, nisi 
nominatim dixerit accessurum iter vel actum: tunc enim tenen i eum, qui ita dixerit. et  vera est Quinti Muci sen-
tentia, ut qui optimum maximumque fundum tradidit, liberum praestet, non etiam deberi alias servitutes, nisi hoc 
specialiter ab eo accessum [Bij de vertaling is uitgegaan van de conjectuur accessurum expressum] sit. 
20 Vangerow, Lehrbuch der Pandekten, merkt op `d.h. ohne dag sie besonders angezeigt worden sind' ( p. 341). 
21 D. 21,1,61: Quotiens de servitute agitur, victus tantum debet praestare, quanti minoris emisset emptor, si seis-
set hanc servitutem impositam. 
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afwezigheid ervan heeft gegarandeerd kan de koper de verkoper tot volledige scha-
devergoeding (id quod interest) aanspreken. De vermindering van de koopprijs is 
mogelijk naar analogie van de zogeheten actio quanti minoris, de actie tot verminde-
ring van de koopprijs, in geval van verborgen gebreken. Het fragment stamt dan ook 
uit de Digestentitel waarin de gevolgen van verborgen gebreken bij koop worden be-
handeld. 22  In geval van verborgen gebreken namelijk kan de koper zelfs tegen de ver-
koper die niet van de gebreken op de hoogte was, de ignorans venditor, vermindering 
van de koopprijs vragen. 

In deze tekst wordt echter op geen enkele wijze duidelijk gemaakt onder welke 
voorwaarden ter zake van erfdienstbaarheden kan worden geageerd. De tekst be-
paalt slechts, wat gevorderd kan worden als een actie ter zake van erfdienstbaarheden 
kan worden ingesteld. Normalerwijze bestaat immers de mogelijkheid op grond van 
verborgen gebreken ofwel tot vernietiging van de koopovereenkomst te komen of-
wel tot vermindering van de koopprijs. Hier wordt echter slechts de mogelijkheid 
geboden tot vermindering van de koopprijs te ageren. Daaruit kan dan ook niet wor-
den geconcludeerd dat de regeling van de verborgen gebreken wel van toepassing 
zou zijn en derhalve de aansprakelijkheid van de onwetende verkoper zou moeten 
worden aangenomen. 

Vangerow concludeerde dan ook dat naar het recht van het Corpus luns moet wor-
den aangenomen dat in geval van uitgewonnen erfdienstbaarheden de verkoper slechts 
aansprakelijk is wanneer er sprake is van dolus zijnerzijds. Daarmee gold voor uitge-
wonnen erfdienstbaarheden een ander regime dan voor uitwinning in het algemeen. 
Voor uitwinning in het algemeen kon namelijk ook een onwetende verkoper in vrijwa-
ring worden geroepen, net zoals een onwetende verkoper voor verborgen gebreken 
kon worden aangesproken. De reden dat de regeling van de verborgen gebreken niet 
uitgebreid werd tot verborgen erfdienstbaarheden of dat de algemene uitwinningsrege-
ling niet werd toegepast op erfdienstbaarheden was gelegen in de aard van de zaak. Erf-
dienstbaarheden waren namelijk een zo regelmatig voorkomend en noodzakelijk ver-
schijnsel, dat men hun aanwezigheid als normaal moest beschouwen en hun afwezig-
heid als een bijzonder voordeel van een onroerende zaak. Daarbij kwam volgens hem 
dat erfdienstbaarheden in de meeste gevallen geen wezenlijke belasting van de eigenaar 
opleverden en dat, als dat wel het geval was, de verkoper wel niet zonder zich ogen-
schijnlijk schuldig te maken aan dolus kon nalaten de koper daarover in te lichten. 23  

Of deze troostende woorden de koper veel soelaas bieden staat echter te bezien. In 
de praktijk zal het dan immers meestal aankomen op het leveren van het bewijs van 
de bekendheid van de verkoper met het bestaan van de erfdienstbaarheden. Dat be-
wijs wil nog wel eens lastig te leveren zijn. 24  

22 Vgl. daarover bijv. Lokin, Prota, V51. 
23 Vangerow, Lehrbuch der Pandekten, p. 345. 
24 Vgl. voor het Romeinse recht voorts Windscheid-Kipp, Lehrbuch des Pandektenrechts, 9 Aufl., 1906, 5 391, 
n.28; A. Bechmann, Der Kauf nach gemeinem Recht, Leipzig 1905-1908 (repr. Aalen 1965), TI 3/2, p. 98, en meer 
recent R. Zimmermann, in: Feenstra-Zimmermann, Das riimisch-ho%ndische Recht, p. 178 e.v.; D.F. Mostert, 
'Uitwinning by die koopkontrak in die Romeins-Hollandse reg,' in: Acta Juridica (1967), p. 88. 
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Het Rooms-Hollandse recht 

Kan naar Romeins recht derhalve niet worden gesteld dat de verkoper in beginsel ver-
plicht is de verkochte zaak te leveren vrij van erfdienstbaarheden, anders lijkt het uit-
gangspunt dat Hugo de Groot voor het Rooms-Hollandse recht formuleert. De Groot 
maakt een terminologisch onderscheid tussen enerzijds `waeren' en anderzijds 'vrijen.' 
Onder `waeren' verstaat hij de verplichting van de verkoper in het geval een derde de 
zaak als eigenaar onder de koper uitwint, kortom de verplichting tot vrijwaring we-
gens uitwinning. Onder 'vrijen' verstaat hij de verplichting van de verkoper in het ge-
val een derde een erfdienstbaarheid op de verkochte zaak blijkt te hebben. De verko-
per moet dan ofwel de zaak op een of andere manier zien te bevrijden van die last of-
wel de schade van de koper vergoeden. De Groot zegt daarover het volgende: 

Onder waeren is oock het vrijen begrepen; want den verkooper moet de verkochte saeck den 
kooper leveren vrij van alle dienstbaerheden, ofte andersints is ghehouden te vergoeden 't 
gunt den kooper daer aen was gheleghen, blijvende den koop voorts in haer geheel, des is den 
kooper oock in desen gevalle schuldig den verkooper de weet te doen, soo wanneer hy in 
rechte werd gheroepen sulcs als vooren." 

Daarmee lijkt De Groot in bovenstaand debat stelling te nemen aan de zijde van de 
glosse en het uitgangspunt te omhelzen dat een verkoper in beginsel verplicht is een 
verkochte onroerende zaak te leveren vrij van erfdienstbaarheden, tenzij hij dienaan-
gaande andere afspraken met de koper heeft gemaakt. Dit uitgangspunt wordt echter 
ook wel gezien als een uitdrukking van inheems gewoonterecht. 26  

De gangbare voorstelling is dat naar `germaansch' recht de verkoper verplicht was de eigen-
dom van de verkochte zaak aan de koper te leveren en wel vrij van niet aan de koper gemel-
de lasten, een verplichting dus tot levering van de 'vrije' eigendom. Het verschil met het Ro-
meinse recht is dan in de eerste plaats een meer theoretisch verschil. Naar Romeins recht na-
melijk was de hoofdverplichting van de verkoper niet het overdragen van eigendom aan de 
koper, maar het verschaffen van het ongestoorde bezit. Dit betekende dat de koper de ver-
koper pas kon aanspreken als hij door een derde daadwerkelijk werd gestoord in dit bezit 
doordat de derde aanspraken tegen hem geldend maakte. Naar `germaansch' recht evenwel 
zou de verkoper zijn verplichtingen jegens de koper al niet zijn nagekomen indien hij de ei-
gendom niet had overgedragen. Praktisch gezien was het verschil echter niet zo groot. Scha-
de immers leed de koper pas als hij daadwerkelijk door de derde werd uitgewonnen. De 
schadevergoedingsverplichting van de verkoper ontstond derhalve in beide gevallen op het-
zelfde moment. Het belangrijkste verschil naar huidig Duits recht bijvoorbeeld — dat het 
`germaansche' uitgangspunt in het BGB heeft overgenomen, net als tegenwoordig het Ne-

derlandse BW — is dan ook dat de koper al wel voordat uitwinning plaats heeft gevonden de 
koopovereenkomst kan ontbinden." 

Groter verschil bestaat tussen beide systemen waar het de verplichting van de verkoper be-
treft de verkochte zaak te leveren vrij van niet gemelde lasten. Naar Romeins recht opgevat in 

25 De Groot, Inleidinge 111,15,5. 
26 Vgl. bijv. R. Zimmermann, in: Feenstra-Zimmermann, Das rOmisch-hoMndische Recht, p. 178; DE Mostert, 
'Uitwinning,' p. 87-94; S.J. Fockema Andreae, Het Oud-Nederlandsch Burgerlijk Recht, dl 2, Haarlem, 1906, p. 
40; A.S. de Blécourt, Kort Begrip van het Oud-Vaderlandsch Burgerlijk Recht, 5' druk, Groningen 1939, p. 434. 
27 Vgl. bijv. Zimmermann, The Law of Obligations, p. 304 en Jiirs-Kunkel-Wenger-Honsell-Mayer-Maly-Selb, 
Riimisches Recht, Berlijn etc. 1987, p. 314 n. 27. 
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bovenstaande zin bestaat, zoals gezegd, een dergelijke verplichting in beginsel niet. Naar `ger- 
maansch' of 'oud-vaderlandsch' recht zou dat de hoofdverplichting van de verkoper zijn. 28  

Groenewegen verwijst in zijn aantekeningen op de Inleidinge van De Groot naar een 
uiteenzetting van Bronchorst. 29  Hij stelt: 'De verkoper is, ook als hij een onroerende 
zaak zonder enig beding verkoopt, toch gehouden deze vrij van iedere erfdienst-
baarheid te verschaffen.' 3° Hij wijst daarbij op D. 21,2,15,1 waarin wordt bepaald: 

(... Als een vruchtgebruik uitgewonnen wordt, moet de schatting geschieden op basis van de 
kwaliteit van de vruchten.) En ook als een erfdienstbaarheid uitgewonnen wordt, moet het 
procesobject geschat worden op het bedrag dat het stuk land daardoor minder waard is." 

Bronchorst constateert vervolgens een schijnbare tegenstrijdigheid met D. 18,1,59. 
Daarin was immers bepaald dat de verkoper ,slechts aansprakelijk was als hij de af-
wezigheid van lasten had gegarandeerd. Hij loste die schijnbare tegenstrijdigheid als 
volgt op. De onwetende verkoper die geen exoneratiebeding heeft opgenomen in het 
koopcontract is ter zake van een erfdienstbaarheid die op het verkochte erf blijkt te 
rusten niet aansprakelijk tot volledige schadevergoeding," maar tot vermindering 
van de koopprijs. In twee gevallen bestond een uitzondering op deze regel. De eerste 
uitzondering betrof dan het geval dat de verkoper de zaak vrij van erfdienstbaarhe-
den had verkocht. In dat geval kon de koper de verkoper wegens uitwinning aan-
spreken en kennelijk tot het dubbele van de koopprijs." De tweede uitzondering be-
trof het geval dat de verkoper die wist van het bestaan van de erfdienstbaarheid met 
boos opzet de zaak verkocht aan een onwetende koper. In dat geval kon de koper de 
verkoper uit koop tot volledige schadevergoeding aanspreken» 

28 Vgl. de in noot 26 aangehaalde werken. De benamingen `germaansch' en 'oud-vaderlandsch' zijn wat weids 
en zijn daarom tussen aanhalingstekens geplaatst. Eén pan-germaans recht lijkt meer een uitvinding te zijn van de 
negentiende-eeuwse romantiek dan te berusten op praktische werkelijkheid. Zo ook hier. Fockema Andreae geeft 
weliswaar een indrukwekkende opsomming van allerlei plaatselijke bepalingen van Middelburg tot de Ommelan-
den, maar daarmee is slechts gezegd dat ter plaatse dergelijke regels golden, die overigens onderling niet altijd met 
elkaar in overeenstemming zijn. Om uit een dergelijke bonte verzameling plaatselijke bepalingen te concluderen 
tot een regel van oud-vaderlands recht lijkt een hachelijke zaak. Hooguit zou men kunnen spreken van een in een 
aantal oud-vaderlandse rechtsoptekeningen voorkomende regel. Daarmee is echter allerminst gezegd dat dan ook 
sprake moet zijn van de uitdrukking van een inheemse regel van gewoonterecht. De bedoelde bepalingen zouden 
namelijk evengoed kunnen teruggaan op een op de glosse gebaseerde traditie. De Rechtsgeleerde Observatien, 
deel 4, Den Haag 1778, ad Grot. 111,15,5 zeggen: `Deeze leer van De Groot heeft niet alleen haaren grondslag in 
het Roomsche recht, maer men vind ook uytdrukkelyke bewyzen daer voor in onse Vaderlandsche wetten.' 
29 E. Bronchorst, Evamoyavew Centuriae Sex et Conciliationes eorundem, Leiden 1621, cent. 2, aas. 64. 
30 Venditor etsi fundum simpliciter vendat, tamen eum liberum ab omni servitute praestare tenetur. Bronchorst 
bespreekt hier de lex Cum venderes, D. 18,1,59, de lex Quotiens, D. 21,1,61, en het laatste deel van D. 21,2,15,1, de 
zogeheten lex Sed etsi, waarover nader in de tekst. 
31 (... Si usus fructus evincatur, pro bonitate fructuum aestimatio facienda est.) sed et si servitus evincatur, quanti 
minoris ob id praedium est, lis aestimanda est. Vgl. over deze tekst Vangerow, o.c., p. 344, die tegen het gebruik van 
deze tekst in dit verband hetzelfde bezwaar aanvoert als tegen het hiervoor reeds besproken fragment D. 21,1,61. 
32 Of tot het dubbele bedrag van de koopprijs op grond van uitwinning. Het Romeinse recht kende met be-
trekking tot de vrijwaringsverplichting van de verkoper verschillende acties, al naar gelang van de bron van die 
verplichting. Vanouds namelijk placht bij koopovereenkomsten door de verkoper een garantie te worden afgege-
ven voor het geval van uitwinning door middel van de zogeheten stipulatio duplae, tot betaling van het dubbele 
van de koopprijs. Dit bedrag kon op grond van deze stipulatie worden gevorderd. Vervolgens werd dit beding min 
of meer beschouwd als een bestendig gebruikelijk beding en kon een koper dat bedrag, ook zonder een uitdruk-
kelijk beding, uit koop, met de actio empti, vorderen. Daarnaast kon de koper in plaats van het duplum uit koop 
schadevergoeding vorderen, bijvoorbeeld als zijn schade dat bedrag overschreed. Vgl. bijv. Firs/Kunkel/Wen-
ger/Honsell/Mayer-Maly/Selb, R;imisches Recht, Berlijn etc. 1987, 5 115. 
33 Bronchorst verwijst naar D. 21,2,48 en 75. 
34 Hierbij verwijst Bronchorst naar D. 19,1,1,1 en o.a. Cujacius ad D. 45,1,38,3. 
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Van der Keessel ging in zijn colleges op De Groots Inleidinge uitvoerig op de 
kwestie in: 

Ook het vrijen enz. Onder het instaan voor uitwinning valt ook de verplichting van de ver-
koper de zaak te leveren vrij van de last van het soort erfdienstbaarheden dat hij bij het slui-
ten van het contract niet aan de koper heeft meegedeeld: D. 19,1,1,1; D. 19,1,6,9; D. 19,1,13,6. 
Daarover bestaan uitdrukkelijke bepalingen in sommige vooral oudere rechtsoptekeningen, 
waarnaar wordt verwezen in de Rechtsgeleerde Observatien 4,41, waarvan menige opteke-
ning zelfs een boete oplegt aan de verkoper die met opzet een erfdienstbaarheid heeft ver-
zwegen, andere slechts willen dat de schade aan de koper wordt vergoed, wat in de Costu-
men van Middelburg 8,4 aldus wordt bepaald, dat ... voor erfdienstbaarheden een schatting 
door deskundigen moet worden gemaakt. Bij ons is het natuurlijk een erkend beginsel dat de 
verkoper vanwege erfdienstbaarheden waarvan hij niet op de hoogte was en die hij [dus] niet 
heeft meegedeeld, aansprakelijk is met de actio quanti minoris, de actie tot vermindering van 
de koopprijs, en niet tot schadevergoeding: Hollandsche Consultatien 4,44; wat ook over-
eenkomt met het Romeinse recht: D. 21,1,61. Maar als de verkoper een erfdienstbaarheid 
willens en wetens heeft verzwegen, zal hij aansprakelijk zijn tot vergoeding van de schade 
van de koper: D. 19,1,1,1; D. 19,1,21,1; en zo kan ook De Groot worden verstaan met zijn 
woorden daar aan was gelegen; zie ook Voet ad D. 21,2 nr 16i.f. 

Dit leerstuk dat de onwetende verkoper vanwege een niet meegedeelde erfdienstbaarheid 
gehouden is tot schadevergoeding moet echter worden beperkt in het geval waarin de verko-
per in een contractsbepaling heeft verklaard dat hij de onroerende zaak verkoopt met de erf-
dienstbaarheden die daaraan vastzitten, of als hij heeft gezegd 'als er enige erfdienstbaarhe-
den verschuldigd zijn, zullen ze verschuldigd zijn;' dan immers kan hij niet worden aange-
sproken vanwege een erfdienstbaarheid die hij niet heeft gekend: D. 19,1,39; Hollandsche 
Consultatien 1,288i.f.; 4,286 n. 2. Maar als hij die willens en wetens heeft verzwegen, is hij in 
ieder geval aansprakelijk: D. 19,1,39 en D.  

Ook Van der Keessel nam derhalve het door de glosse verkozen standpunt in en 
achtte de onwetende verkoper aansprakelijk in geval van naderhand blijkende erf-
dienstbaarheden en wel tot vermindering van de koopprijs. Hij stelde vast dat een 
dergelijke aansprakelijkheid 'bij ons natuurlijk een erkend beginsel is,' en wel een be-
ginsel in overeenstemming met de regel van D. 21,1,61. 36  Hij wees er vervolgens op 
dat de verkoper zich aan deze aansprakelijkheid kon onttrekken door in het contract 
te bedingen dat de verkochte zaak overging 'met alle erfdienstbaarheden.' Kortom, 

35 Praelectiones ad Grot. 	oock het vrijen etc. Sub praestatione evictionis continetur etiam obligatio ven- 
ditoris, ut rem liberam praestet ab onere eiusmodi servitutum, quas in contractu ineundo non indicavit emptori L. 
I $1; L. 6 § uit.; L. 13 f6 D. de act. empt. et  vend; qua de re nominatim cautum est in quibusdam praesertim anti-
quioribus statutis, quae referuntur in De Rechtsgel. Obs. Part. 4 obs. 41, quorum nonnulla etiam multam indicunt 
venditori qui dolo servitutem celavit, alia damnum tantum emptori resarciri volunt, quod in Statut. Mediob. rubr. 
8 art. 4 sic definitum est, ut pro ... servitutibus aestimatio a peritis ineunda. Apud nos scilicet receptum est ut ob 
servitutes, quas venditor ignoravit et non indicavit, teneatur actione quanti minoris, et non ad interesse Hol!. Cons. 
4 D. cons. 44, quod et convenit cum iure civili L. 61 D. de aedilic. ed. Sed si sciens tacuerit venditor servitutem, te-
nebitur in id quod interest emptoris L. 1 § 1; L. 21 f1 D. de act. empt. et  vend., et sic quoque Grotius hic intelle-
gi potest in verbis daar aan was gelegen; vide et Voet. ad t. D. de evict. n. 16f. 

Doctrina tamen haec de venditore ignorante ob servitutem non indicatam ad damnum resarciendum obligato li-
mitanda est eo casu, quo in lege contractus declaravit venditor se vendere praedium cum servitutibus, quae ei in-
haerebant, aut si dixit servitutes, si quae debentur, debebuntur; nunc enim ob servitutem, quam ignoravit, conve-
niri non potest L. 39 D. de act. empt. et  vend.; Hol!. Cons. 1 D. cons. 288f; 4 D c. 286n. 2. Sed si sciens eam cela-
verit, utique tenetur d. L. 39 et L. 1 § 1 D. eod. 
36 De oudere inheemse rechtsoptekeningen waarnaar hij verwijst worden genoemd in verband met de verkoper 
die willens en wetens erfdienstbaarheden verzwijgt. 
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een algemeen beding volstond naar Rooms-Hollands recht om de onwetende verko-
per van aansprakelijkheid te bevrijden. 

Een afwijkende opvatting was bij Voet te vinden. 37  Hij gaf de uitgangspunten van het 
Romeinse recht weer en besloot met te stellen dat `nostris moribus,' naar 'onze ge-
woonten,' de verkoper die de zaak had verkocht vrij van lasten gehouden was tot scha-
devergoeding, maar dat de koopovereenkomst van kracht bleef. Van aansprakelijkheid 
van de onwetende en niet garanderende verkoper was derhalve bij hem geen sprake. 

Opmerking verdient hier de omstandigheid dat Voet spreekt van 'onze gewoonten,' maar bij 
de beschrijving daarvan de Romeinsrechtelijke régels, althans zijn opvatting daarvan, weer-
geeft. Een dergelijke verwijzing naar 'onze gewoonten' behoeft derhalve geen betrekking te 
hebben op gewoonten van inheemse, Hollandse brigine, maar kan ook slaan op een bepaal-
de, in Holland gebruikelijke opvatting van het Romeinse recht. Zo hoeft dus Van der Kees-
sel ook niet met een 'bij ons erkend 'beginsel' te bedoelen een regel van inheems, Hollands 
gewoonterecht — zoals men hem veelal pleegt te verstaan —," maar is het niet ondenkbaar dat 
hij het oog heeft op een in de Hollandse praktijk aanvaarde opvatting van het Romeinse 
recht, te weten die van de glosse, zeker waar hij de overeenstemming tussen beide benadrukt. 

Als voorbeeld van de toepassing van zijn opvatting in de Hollandse praktijk verwijst 
Van der Keessel naar een casus uit de Hollandsche Consultatien.39  

Kornelis Heliasz van Walstappel, koopman in greinen (graan) te Dordrecht, verkocht aan 
Abraham Kornelisz Smit, wonende te `Heinen-Noord', 'een mergen [morgen] drie honderd 
en omtrent vijftig roeden lands' gelegen in 'oud Heinen-Noord' en wel bij koopakte van 20 
juli 1610, waarin de clausule voorkwam dat de landerijen werden verkocht 'zoo groot en klein 
als die zijn.' Op het gekochte land bleek een erfdienstbaarheid te rusten. De verkoper ver-
weerde zich tegen de vordering van de koper tot vermindering van de koopprijs met een be-
roep op genoemde clausule. Dat mocht hem niet baten, omdat daardoor alleen werd bewerk-
stelligd dat de koop niet kon worden vernietigd. 'Maar dat met instandhouding van de koop 
de onwetende verkoper jegens de onwetende koper aansprakelijk is tot vermindering van de 
koopprijs, te weten uit koop, en niet tot volledige schadevergoeding, te weten uit hoofde van 
uitwinning.'4° De verkoper wierp nog op dat het zijn bedoeling was geweest, kennelijk met 
die clausule, niet aansprakelijk te willen zijn voor enig servituut, maar daarvan was naar het 
oordeel van de adviseur, te weten Johan van den Wolde, die op 19 februari 1611 te Dordrecht 
adviseerde, geen sprake. 

Het Rooms-Friese recht 

Ulrik Huber verschaft ons in zijn werken wat betreft de hier aan de orde zijnde 

37 Voet, Commentarius ad Pandectas, ad D. 21,2 nr 16. 
38 Vgl. bijv. R. Zimmermann, in: Feenstra-Zimmermann, Das rennisch-hoandische Recht, p. 178; Mostert, Uit-
winning., p. 88 (baie duidelik dat dit hier gaan om reëlings van die inheemse reg wat selfs na die resepsie bly voort-
bestaan het'; dit is een opmerking overigens die Mostert in de eerste plaats maakt in verband met de `ou keure' die 
Van der Keessel aanhaalt, maar die, zoals gezegd, met name zien op de aansprakelijkheid van de bedrieglijk zwij-
gende verkoper en die slechts wat betreft de boete afwijken van de bepalingen van het Romeinse recht.) 
39 Dl 4, Amsterdam/Utrecht, 1756, cons. 44. 
40 Sed quod manante [lees: manente) venditione venditor ignorans emptori ignoranti teneatur quanti minoris, 
vel exempto [lees: ex empto], & non ad interesse totale, vel evectionis [lees: evictionis] nomine. L.c., p. 91. 
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kwestie niet bepaald een duidelijk antwoord. In zijn Praelectiones Juris Romani na-
melijk verhaalt hij ons het volgende:" 

Een soortgelijke kwestie geldt de erfdientsbaarheden: als een onroerende zaak is verkocht 
zonder vermelding van erfdienstbaarheden en vervolgens worden er op de akker erfdienst-
baarheden aangetroffen, kan er dan uit koop een actie worden ingesteld tot schadevergoe-
ding? Want er wordt niet aan getwijfeld dat er geen actie kan worden ingesteld vanwege uit-
winning. Ja dat er zelfs niet uit koop zou kunnen worden geageerd schijnt te volgen uit D. 
21,2,75, waar Venuleius antwoordt dat de verkoper dan pas aansprakelijk is, als de onroeren-
de zaak is geleverd 'in de beste staat en onbelast.' Onze taal kent vrijwel geen uitdrukking, 
waarmee wij die clausule tot uitdrukking kunnen brengen: maar gelijkwaardig zal het zijn, 
als er gezegd is, `vry van lasten en servituten,' zoals gebeurt in D. 21,2,75 en D. 19,1,35. Dit 
is zo wat betreft de uitwinning en de actie tot schadevergoeding. Maar de actie tot verminde-
ring van de koopprijs op grond van het edict van de aedielen schijnt zelfs waar niets is gezegd 
van toepassing te zijn met betrekking tot erfdienstbaarheden, zoals wij hebben begrepen bij 
de vorige titel uit D. 21,1,61, natuurlijk tenzij de koper wist of het duidelijk is geweest dat een 
erfdienstbaarheid reeds was opgelegd: D. 21,1,61. 42  

Niet geheel duidelijk wordt uit dit fragment of Huber het hier heeft over de onwe-
tende verkoper, maar hoogstwaarschijnlijk is dat wel. De bronnen spreken immers in 
het geval van een wetende en niet sprekende verkoper duidelijk van een verdergaan-
de aansprakelijkheid dan die tot vermindering van de koopprijs. Dat staat in verband 
met het verwijt van dolus dat de verkoper dan kan worden gemaakt. Zo kent ook de 
garanderende verkoper een verdergaande aansprakelijkheid. De uiteenzetting over 
de mogelijkheid van de koper in geval van achteraf blijkende erfdienstbaarheden ver-
mindering van de koopprijs te vorderen past overigens ook geheel en al in de al uit-
voerig behandelde traditie die teruggaat op de glosse en de onwetende verkoper 
daarvoor aansprakelijk wenste te houden. Eén en ander blijkt ook uit Hubers be-
spreking van een casus waarbij hij als adviseur was betrokken en waarbij de actio 
quanti minoris zijdelings ter sprake kwam. Daar merkt hij op dat 'tot vermindering 
van de koopprijs ook onwetenden aansprakelijk zijn.' 43  

Zo leert Huber dus in zijn colleges Romeins recht dat de onwetende verkoper op 
grond van D. 21,1,61 overeenkomstig de regeling van de verborgen gebreken tot ver-
mindering van de koopprijs kan worden aangesproken in het geval de verkochte 
zaak met een erfdienstbaarheid blijkt te zijn belast." 

41 Huber, Praelectiones juris civilis, ad D. 21,2 nr 7. 
42 Similis est de servitutibus quaestio; Si fundus sit venditus absque mentione servitutum, deinceps inventis in 
agro servitutibus, an ex empto in id quod interest agi possit? Nam de evictione agi non posse, non dubitatur. Imo 
ne ex empto quidem agi posse videtur ex !. pen. h. Ubi tum demum, si ut optimus maximusque fundus sit traditus, 
venditorem tenen respondet Venulejus. Nostro sermonis usu vix est, quo hanc formulam exprimamus: aequipol-
lens erit, si dictum sit, 'Vrij van lasten en servituten' ut fit, d.l. pen. & 1. 35 d. Act. Empti. Haec ita quod attinet ad 
Evictionem & actionem in id quod interest. Sed actio Quanti minoris ex Aedilitio Edicto videtur etiam, ubi nihil 
est dictum, competere se servitutibus, ut ad praecedentem tit. ex!. 61 ibid. Intelleximus, scilicet, nisi sciverit emp-
tor vel palam fuerit, eam fuisse pridem impositam dl. 61. 
43 Quanti minoris etiam ignorantes tenentur /. 13 in pr. d. Action. empt. (D. 19,1,13 pr.; Praelectiones juris civi-
lis, ad D. 21,2 nr 9i.f.). Waar Huber het in zijn beknopt overzicht van de besproken Digestentitel dat aan die be-
spreking voorafgaat heeft over 'Wat rechtens zij in geval van een verborgen erfdienstbaarheid,' zal hij wel niet be-
doeld hebben een door de verkoper verborgen erfdienstbaarheid. 
44 Hetgeen weer een aanwijzing oplevert voor de mogelijkheid dat deze opvatting niet zozeer 'inheems' van 
origine hoeft te zijn. 
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Wat betreft de mogelijkheid voor de verkoper om zich contractueel te ontlasten 
van deze aansprakelijkheid zet Huber in zijn colleges uiteen wat de werking is van 
een in algemene termen geformuleerde clausule van het soort 'met de rechten, voor-
delen en erfdienstbaarheden die betrekking hebben op de zaak.'" 

Er schijnt te moeten worden gezegd dat een dergelijke clausule, die is geworden tot een stan-
daard notariële toevoeging, niet kan verdedigen tegen prestaties, waartoe hij [de verkoper] 
uit de aard van het contract gehouden is, en dat daarom die woorden niet meer [bescher-
mende] kracht bezitten, dan de verkoper heeft, als een last verborgen is. Want de lasten die 
stilzwijgend mee overgaan overtreffen de lasten die verborgen zijn niet wat betreft de actie 
tot schadeve,rgoeding, als uit uitwinning: D. 21,2,75; maar de actie tot vermindering van de 
koopprijs wordt gegeven zonder onderscheid, op'grond van stilzwijgen, ofwel als niets is ge-
zegd, ofwel als een dergelijke algemene clausule is aangehecht: D. 21,1,1,2. Dat hetzelfde 
rechtens is, wanneer een dergelijke clausule, met betrekking tot erfdienstbaarheden is toege-
voegd, kan uit het hiervoor in nr 7 gezegde worden begrepen." 

Een dergelijke algemene clausule beschermt de verkoper dus niet tegen de aanspra-
ken van de koper als mocht blijken dat er een erfdienstbaarheid op de verkochte zaak 
rust die niet in het bijzonder door de verkoper aan de koper is meegedeeld. De vraag 
rijst echter of een dergelijke algemene clausule evenmin een onwetende verkoper kan 
beschermen. Uit de context lijkt te kunnen worden opgemaakt dat Huber naast el-
kaar stelt het geval dat een verkoper een last kent en niets zegt en het geval dat hij de 
last niet in het bijzonder noemt, maar volstaat met een algemeen geformuleerd exo-
neratie-beding van de strekking: als er lasten zijn dan wil ik daarvoor niet aanspra-
kelijk zijn. Een onwetende verkoper kan echter niets anders doen dan een dergelijk 
algemeen beding in het koopcontract opnemen: hij kan geen bijzondere melding ma-
ken van een last die hij niet kent. Kan hij daar echter een beroep op doen als toch 
blijkt van het bestaan van een last? Huber stelt niet uitdrukkelijk als eis dat de koper 
wetenschap van de verkoper zou moeten aantonen. Wel spreekt hij van stilzwijgen, 
reticentia, wat een onwetende verkoper niet kan worden verweten. In verband ech-
ter met de actie tot vermindering van de koopprijs doet hij een beroep op D. 21,1,1,2. 
Daarin wordt voor verborgen gebreken bij koop — waarvoor die actie in het leven is 
geroepen — uitgelegd dat een koper zowel een wetende als een onwetende verkoper 
aansprakelijk kan stellen. 

De reden van de bekendmaking van dit Edict is een halt toe te roepen aan bedrieglijke stre-
ken van verkopers en hulp te bieden aan alle kopers die door de verkopers bedrogen zijn. 
Daarbij dienen wij wel te beseffen dat een verkoper, zelfs al was hij niet bekend met datgene 
waarvoor volgens bevel van de aedielen ingestaan moet worden, toch aansprakelijk gehou-
den moet worden. Dit is ook niet onbillijk. De verkoper had hiervan namelijk kennis kun- 

45 Cum juribus, commodis ac servitutibus ad eam rem spectantibus. Huber, Praelectiones juris civilis, ad D. 21,2 
nr 10. 
46 Ejusmodi clausulam, quae in stylum complementi Notarialis abiit, non posse venditorem tueri a praestatio-
nibus rerum, quibus ex natura contractus teneatur, nec ideo his verbis, ullam inesse vim majorem, quam venditor 
habeat, si onus celatum sit, dicendum videtur. Nam quae tacite sequuntur ea celata non praestant in id quod inte-
rest actionem, quasi ex evictione 1. pen. d. Eviction. Sed quanti minoris actio indistincte, ex reticentia, sive nihil dic-
tum, sive ejusmodi clausula generalis subjecta sit 1. 15 2 d. Aedil. Ed. Idem juris esse, quando ejusmodi clausula, 
cum respectu ad servitutes adjecta est, ex supradictis n. 7 intelligi potest. 
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nen dragen; en voor de koper maakt het geen verschil waardoor hij misleid wordt, door on-
wetendheid of door sluwheid van de verkoper." 

Het heeft er derhalve de schijn van dat Huber geen onderscheid wil maken tussen 
een wetende en een onwetende verkoper, althans dat hij het bewijs van wetenschap 
van de verkoper niet als voorwaarde stelt voor het slagen van de actie tot verminde-
ring van de koopprijs. Als dat echter het geval is dan moet een verkoper de hem be-
kende lasten stuk voor stuk aan de koper opgeven en draagt hij het risico van even-
tuele lasten die hem niet bekend waren en die op de zaak blijken te rusten. Of het zou 
al moeten zijn dat eén verkoper voor dat geval zich moet bedienen van een anders ge-
formuleerde clausule, bijvoorbeeld dat hem geen lasten bekend zijn en dat hij niet 
voor eventueel toch bestaande lasten aansprakelijk wil zijn. 

Een argument daarvoor kan worden ontleend aan Hubers bespreking in de direct vooraf-
gaande paragraaf van een casus waarin een verkoper zich had vrijgetekend voor het geval de 
verkochte zaak achteraf kleiner mocht blijken te zijn dan aangegeven. Daar merkt hij vervol-
gens op dat, zoals al aangehaald, een onwetende verkoper toch tot vermindering van de 
koopprijs kan worden aangesproken, maar dat in casu het vrijtekeningsbeding de verkoper 
van aansprakelijkheid bevrijdt, omdat er geen sprake is van boos opzet, maar de onwetend-
heid van de verkoper aannemelijk was geworden. 48  

De algemene clausule 'met alle lasten,' etc. biedt derhalve de verkoper geen soelaas. 
De verkoper moet de lasten stuk voor stuk opgeven, of, als dat niet mogelijk is, zich 
bedienen van een specifiek op dat geval toegesneden clausule. 

Huber bespreekt in zijn uiteenzettingen over de werking van genoemde algeme-
ne clausule nog een tweetal door het Hof van Friesland gewezen zaken, waarin bei-
de keren het beroep van de verkoper op genoemd beding werd afgewezen. Een van 
deze zaken werd door het Hof beslist op 20 oktober 1680 en betreft derhalve een 
zaak waarbij Huber zelf als raadsheer betrokken zal zijn geweest. 

Het betrof een zaak waarin de koper enige akkers had gekocht die bij een landgoed hoorden 
waarop een huis ter bewoning door een pachter was geplaatst. In de bedingen van het koop-
contract was niet bepaald of die woning in de koop was begrepen, of dat de grond met die op-
stal was belast. Er was volstaan met het opnemen van de reeds meermalen genoemde alge-
mene clausule en de vraag was, toen bleek dat de pachter aanspraak kon maken jegens de ko-
per op een niet onaanzienlijke vergoeding van de waarde van de opstal, of de verkoper een 
beroep toekwam op die algemene clausule, of dat hij uitdrukkelijk iets omtrent die opstal in 
het koopcontract had moeten opnemen. Het Hof besliste ten gunste van de koper met een 
beroep op het welbekende adagium 'dat een duistere of dubbelzinnige afspraak in het nadeel 
werkt van de verkoper of verhuurder; het heeft namelijk in hun macht gelegen de contracts-
voorwaarden duidelijker op schrift te stellen.'" 

47 0.21,1,1,2: Causa huius edicti proponendi est, ut occurratur fallaciis vendentium et emptoribus succurratur, 
quicumque decepti a venditoribus fuerint: dummodo sciamus venditorem, etiamsi ignoravit ea quae aediles prae-
stari iubent, tamen tenen i debere. nec est hoc iniquum: potuit enim ea nota habere venditor: neque enim interest 
emptoris, cur fallatur, ignorantia venditoris an calliditate. 
48 Huber, Praelectiones juris civilis, ad D. 21,2 nr 91.f. 
49 D. 2,14,39: Veteribus placet pactionem obscuram vel ambiguam venditori et qui locavit nocere, in quorum 
fuit potestate legem apertius conscribere. Zo bepaalde het OBW nog in art. 1509. Vgl. daarover recentelijk Jac. 
Hijma, 'Contra proferentem,' in: Groninger Opmerkingen en Mededelingen, Magazijn voor Leerstellige Rechts-
vergelijking op Historische Grondslag XV (1998), p. 18 -36. 
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De andere door Huber genoemde zaak betreft een beslissing van het Hof die Huber 
ontleende aan zijn afschriften (excerpta mea) van de pas in 1779 uitgegeven Decisien 
van, zoals Huber het zegt, `Nauta noster.' Deze zaak is vooral van belang vanwege de 
verwijzingen die Nauta daarbij geeft ter onderbouwing van de beslissing van het 
Hof. Wat precies de feiten van de zaak zelf waren wordt, zoals Huber ook opmerkt, 
uit de weergave van Nauta niet duidelijk. 

Nauta zegt niet meer dan het volgende: 'De verkopinge geschiedt zynde generaalyk met de 
laste daar op leggende en bevonden wordende, dat er zeekere eeuwige renthen gaan uit het 
verkochte goed, quaeritur, ofte de Koper de zelfde gehouden is het zelve tot zyn laste te nee-
men, en gedecideert dat de verkoper gehouden is hem het zelve te boeten.'" 

De kwestie die Nauta hier kennelijk meer in, het algemeen aan de orde wil stellen 
luidt volgens het opschrift van quaestio XXI: 'Of de verkoper is gehouden lasten 
stuk voor stuk uit te drukken?' 51  Onder de teksten die hij aanhaalt voor een bevesti-
gende beantwoording van die vraag bevindt zich de volgende aan de rechtspraak van 
het Reichskammergericht ontleende opmerking van Ioachim Mynsinger. 

Het volgende moet ook niet onvermeld blijven, dat telkens waar een wetende verkoper de 
koper niet op de hoogte heeft gebracht van de hoedanigheid van de zaak, waardoor de zaak 
minder waard is, hij jegens een onwetende koper aansprakelijk is tot volledige schadever-
goeding: D. 19,1,1,1; D. 19,1,13pr.; D. 19,1,39. Als echter de verkoper daarvan niet wist, is hij 
aansprakelijk voor hoeveel minder de koper de zaak zou hebben gekocht, als hij het had ge-
weten: D. 21,1,61; D. 19,1,13pr.; D. 18,1,45. Neem daarom uit voorzichtigheid in acht, dat de 
verkoper die niet aansprakelijk wil zijn voor de genoemde zaken, de koper in het bijzonder 
waarschuwt voor, en op de hoogte stelt van de voornoemde hoedanigheid: D. 19,1,39 en dat 
verklaart Cynus op C. 4,58,1; zie heel goed Alexander, Adviezen 63, nr 6, dl 6. 52  

In de zaak waarover Nauta bericht heeft het Hof van Friesland zich kennelijk vol-
gens hem aangesloten bij deze rechtspraak van het Reichskammergericht. 53  Hij kan 
het weten, want hij was als raadsheer erbij. Dat betekent dus dat volgens het Hof 
kennelijk ook een onwetende verkoper geen beroep toekomt op genoemde algeme-
ne clausule en tot vermindering van de koopprijs kan worden aangesproken. 

Opmerking verdient hierbij dat deze twee door Huber in zijn Praelectiones be-
sproken zaken niet een erfdienstbaarheid betreffen, maar andere lasten. Huber 
merkt echter, zoals aangehaald, in deze uiteenzetting uitdrukkelijk op dat hetzelfde 
rechtens is met betrekking tot erfdienstbaarheden. 

Het is dan ook opmerkelijk om in zijn Heedensdaegse Rechtsgeleertheyt te lezen 

50 Nauta, Decisien, quaestio XXI. 
51 Venditor an onera in specie exprimere tenetur? 
52 Singularium observationum Iudicii Imp. Camerae Centuriae VI, Helmstedt 1584, Centuria I, Obs. LVI: II-
lud quoque non omittendum, ubicunque venditor sciens non certiorem fecit emptorem de qualitate rei, propter 
quam res minoris valet, quod teneatur ignoranti ad omne interesse. 1. emptori [lees: venditorfl 151 & I. Iulianus 
Post princip. &I. quaero ff. de act. empt. Si autem venditor ignoravit, tenetur quanti minoris emptor fuisset emp-
turus, si scivisset. I. quot. de servi. ff. de aedil. edict. & dl. Iulianus in princ. &I. Labeo [lees: Labeo 2 ?] de contrah. 
emp. cum ibi not. Quare pro cautela serva, quod venditor nolens de praedictis tenen, specialiter moneat, & certi-
orem faciat emptorem de qualitate praedicta: dl. quaero & declarat Cyn. in 1.1 C. de aedil. edic. [lees: act.?] vide 
pulchre Alex. consil. 63 nu. 6 vol. 6. 
53 Nauta geeft geen datum bij deze zaak, maar het betreft sententie nr 18 van 5 april 1636, te vinden in het sen-
tentieboek van 1636, nr 16505. 
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dat er wat betreft erfdienstbaarheden een ander regime zou gelden dan ten aanzien 
van andere lasten. 

(65) Van servituten of erf-dienstbaerheden schijnt evenwel rechtens te zijn, dat ten dien aen-
zien een kooper [lees: verkoper] niet gehouden is, soo wanneer geen meldinge daer van is ge-
maeckt, veel minder als'er gezegt is, dat het goedt verkocht wordt, met servituten ende lasten 
daer toe van ouds behoorende, gelijk doorgaens in de koop -brieven wordt gestelt. Keysers 
Wetten geven hier van geen actie, als van't geene speciael is uitgedrukt, of als't goedt verkocht 
is vry van servituten..." 

Dit verschil tussen Hubers uiteenzettingen in de Praelectiones en de Heedensdaegse 
Rechtsgeleertheyt is des te opmerkelijker, omdat de opvatting die hij weergeeft in de 
Heedensdaegse Rechtsgeleertheyt niet kan worden verklaard door de opzet van dat 
werk, de weergave van de Friese rechtspraktijk, in tegenstelling tot de opzet van de Pra-
electiones, de weergave van het Romeinse recht. Huber motiveert zijn afwijkende op-
vatting in de Heedensdaegse Rechtsgeleertheyt betreffende erfdienstbaarheden uit-
drukkelijk met een verwijzing naar `Keysers Wetten.' Zijn betoog in de Praelectiones 
baseert hij mede op enige rechtspraak van het Hof, die weliswaar niet direct de kwestie 
met betrekking tot erfdienstbaarheden betreft, maar door hem wel uitdrukkelijk daar-
mee in verband wordt gebracht. Beide keren echter baseert hij zijn mening in de eerste 
plaats op het Romeinse recht. Is hij russen de uitgave van de Heedensdaegse Rechtsge-
leertheyt (1686) en die van het derde deel van zijn Praelectiones (1690) van opvatting 
veranderd ten aanzien van de juiste interpretatie van het Romeinse recht ter zake? 

Wat daarvan ook zij, het wordt tijd de beslissing van het Hof in de zaak tussen Nyncke 
Heinsius en haar mede-erfgenamen en de kerkvoogden van Akkerwoude te bezien. 
Het Hof wees de vordering af. Naar de redenen van 's Hofs beslissing moet, zoals altijd, 
gegist worden, maar we beschikken in casu over een meer dan betrouwbare gissing van 
één van de deelnemers, te weten Huber jr, oftewel de raadsheer Zacharias Huber. 

De kerkvoogden hadden, zoals gezegd, de akker verkocht 'met lasten, servituten 
ende gerechtigheden daartoe ende aan behorende.' De erfdienstbaarheid van reed en 
drift was weliswaar niet in het bijzonder bij de koop tot uitdrukking gebracht, maar 
genoemde 'generale clausule' was volgens hen voldoende 'tot bevrijdinge van de ver-
coper,"tensij hij enige particuliere servituten en niet uitgedruckt hadde.' Ten betoge 
van de werking van de 'generale clausule' verwezen zij naar D. 19,1,39 en voor de uit-
zondering naar D. 19,1,1,1. 

D. 19,1,39 luidt: 

Stel dat iemand een perceel grond heeft verkocht met de clausule dat datgene als verkocht 
wordt aangemerkt, wat hijzelf binnen de grenzen daarvan bezat, en dat hij, in de wetenschap 
dat hij een bepaald deel niet bezat, de koper daarover nochtans niet heeft ingelicht. Mijn 
vraag is of hij dan aansprakelijk is uit koop, aangezien deze algemene toevoeging niet be-
hoort te slaan op bijzonderheden waarmee de verkoper bekend was, maar die hij niet uitzon-
derde. Hiermee kan worden voorkomen dat de koper — die, als hij het geweten had, het per-
ceel niet of voor een lagere prijs zou hebben gekocht, indien hij over die bepaalde plek was 

54 Huber, Heedensdaegse Rechtsgeleertheyt, 111,5,65. 
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ingelicht — bedrogen wordt. Ook door de oude juristen is dit immers vermeld met betrekking 
tot het geval van een persoon die de volgende uitzondering had geformuleerd: 'mochten er 
enige erfdienstbaarheden verschuldigd zijn, dan zullen die verschuldigd blijven.' De rechts-
geleerde auteurs adviseerden toen namelijk dat, indien de verkoper ervan op de hoogte was 
dat aan sommige personen bepaalde erfdienstbaarheden verschuldigd waren en hij de koper 
daarop niet zou hebben geattendeerd, hij met de actie uit koop aansprakelijk moest worden 
gehouden, omdat die algemeen gestelde uitzondering niet betrokken moet worden op wat de 
verkoper weet en wat hij uitdrukkelijk had kunnen en moeten uitzonderen, maar op datgene 
wat hij niet wist en waarover hij de koper niet kón inlichten. Herennius Modestinus heeft als 
advies gegeven dat de verkoper, indien hij in het onderhavige geval iets heeft gedaan om de 
koper te misleiden, met de actie uit koop aangesproken kan worden." 

D. 19,1,1,1 bepaalt het volgende: 

Indien een verkoper wist dat een erfdienstbaarheid verschuldigd was, maar het bestaan ervan 
verzwegen heeft, ontkomt hij niet aan een actie uit koop, indien tenminste de koper met die 
zaak niet bekend was. Alles wat gedaan wordt in strijd met de goede trouw valt namelijk on-
der de actie uit koop. Onder het weten en verzwijgen door de verkoper verstaan wij niet al-
leen het niet waarschuwen, maar ook de ontkenning dat een erfdienstbaarheid verschuldigd 
is, toen hem daarnaar gevraagd werd. En als u het geval voorlegt dat hij gezegd heeft: 'Er is 
geen enkele erfdienstbaarheid verschuldigd; maar dat er geen onverwachte erfdienstbaarheid 
zal opduiken, daarvoor sta ik niet in,' moet hij naar mijn mening toch uit koop aansprakelijk 
worden gehouden op grond van het feit dat er een erfdienstbaarheid verschuldigd was en hij 
dat had moeten weten. Ook als hij het erop aanlegde te voorkomen dat de koper te weten zou 
komen dat er enige erfdienstbaarheid verschuldigd was, wordt hij naar mijn mening uit koop 
aansprakelijk gehouden. In het algemeen zou ik willen zeggen dat iemand aansprakelijk moet 
worden gehouden, als hij zich op laakbare wijze gedragen heeft inzake het verheimelijken 
van een erfdienstbaarheid, maar niet als hij alleen maar zijn eigen zekerheid op het oog heeft 
gehad. Dit alles geldt alleen, als de koper niet van de erfdienstbaarheden geweten heeft, want 
er wordt van verzwijging niet geacht sprake te zijn jegens iemand die al op de hoogte is; wie 
niet onkundig was behoefde niet te worden ingelicht." 

55 D. 19,1,39: Quaero, si quis ita fundum vendiderit, ut id venum datum esse videatur, quod intra terminus ipse 
possidit, sciens tamen aliquam partem certam se non possidere non certioraverit emptorem, an ex empto iudicio 
teneatur, cum haec generalis adiectio ad ea, quae specialiter novit qui vendidit nec excepit, pertinere non debeat, ne 
alioquin emptor capiatur, qui fortasse, si hoc cognovisset, vel empturus esset, si certioratus de loco certo fuisset: 
cum hoc et apud veteres sit relatum in eius persona, qui sic exceperat: `servitutes si quae debentur, debebuntur': 
etenim iuris auctores responderunt, si certus venditor quibusdam personis certas servitutes debere non admonuis-
set emptorem, ex empto eum tenen i debere, quando haec generalis exceptio non ad ea pertinere debeat, quae venditor 
novit quaeque specialiter excipere et potuit et debuit, sed ad ea, quae ignoravit et de quibus emptorem certiorare 
nequivit. Herennius Modestinus respondit, si quid circumveniendi emptoris causa venditor in specie de qua quae-
ritur fecit, ex empto actione conveniri posse. 

Een toepassing van deze bepaling is te vinden in de zaak van Hector van Glinstra 'Oud Grijtman over Tiet-
ziercksteradeel' tegen de weduwe Rixt Bennes, beslist door het Hof op 27 oktober 1701 ten gunste van de koper, 
ondanks een algemeen beding dat het landgoed werd verkocht 'alles met sijn lasten' en 'met sijn actien lasten en 
profijtten sampt gerechtigheden daar toe en aanbehoorende,' omdat de verkoper wist van de betreffende erf-
dienstbaarheid, die hij niet in het bijzonder aan de koper had gemeld. Nr. 7833; besproken door Beucker, Rerum 
judicatarum, cap. CIV. 
56 D. 19,1,1,1: Venditor si, cum sciret deberi, servitutem celavit, non evadet ex empto actionem, si modo eam 
rem venditor ignoravit: omnia enim quae contra bonam fidem fiunt veniunt in empti actionem. sed scire vendito-
rem et celare sic accipimus, non solum si non admonuit, sed et si negavit servitutem istam deberi, cum esset ab eo 
quaesitum. sed et si proponas eum ita dixisse: 'nulla quidem servitus debetur, verum ne emergat inopinata servi-
tus, non teneor', puto eum ex empto tenen, quia servitus debebatur et scisset. sed si id egit, ne cognosceret emp-
tor aliquam servitutem deberi, opinor eum ex empto tenen. et  generaliter dixerim, si improbato more versatus sit 
in celanda servitute, debere eum tenen, non si securitati suae prospectum voluit. haec ita vera sunt, si emptor ig-
noravit servitutes, quia non videtur esse celatus qui scit neque c'ertiorari debuit qui non ignoravit. 
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Een enigszins merkwaardig verweer meenden de kerkvoogden te kunnen ontlenen 
aan de aard van het ambt van kerkvoogd dat 'een ambulatoire bedieninge van korten 
duur' was, waaruit lightelijck te praesumeren' viel 'dat kerckvoogden ignorant sijn' 
en wel 'van de servituten op de kerklanden leggende.' Het is voor hen te hopen dat 
het Hof dat verweer niet heeft gehonoreerd. 

Een ander verweer wierp de stelling op dat Tiepkes c.s. wellicht zou kunnen aan-
tonen dat zijn (quasi-) bezit van de erfdienstbaarheid een aanvang had genomen bin-
nen twee jaar nadat Heinsius eigenaar was geworden en dat hij van die tijd af zonder 
enige onderbreking gedurende meer dan tien jaar 'daarin vreedigh en rustigh had ge-
continueerd.' D. 8,5,10 bepaalt namelijk: 

Indien iemand door langdurig gebruik en door langdurig oneigenlijk bezit een recht van wa-
terleiding heeft verkregen, is het voor hem niet nodig de rechtstitel te bewijzen op grond 
waarvan zijn servituut van waterleiding gevestigd is, bijv. krachtens een legaat of op een an-
dere wijze. Maar hij heeft een aangepaste actie om aan te tonen dat hij voor een x aantal jaren 
noch door geweld noch heimelijk noch ter bede het gebruiksrecht heeft bezeten. 57  

De erfgenamen Heinsius ontkenden dit vanzelfsprekend ten stelligste en beweerden 
zelf reeds de dam die toegang gaf tot het land waarover het recht van reed en drift zou 
moeten zijn uitgeoefend te hebben uitgegraven. Op grond van deze nog onbewezen 
stellingen kan echter de beslissing van het Hof niet zijn genomen. 

Ook het verweer dat Heinsius de akker aan Wij gers had verkocht vrij van iedere erf-
dienstbaarheid en hij daarmee het risico van het bestaan van erfdienstbaarheden tot het 
Zijne had gemaakt werd bestreden. Heinsius c.s. stelde dat zij de akker vrij van lasten 
had verkocht, 'omdat sij noit anders geweten hebben, off sij besaaten vrij goet.' Ook 
hierop zal het Hof niet zonder nadere vaststellingen hebben kunnen beslissen. 

Heinsius c.s. stelde vanzelfsprekend dat de kerkvoogden van deze specifieke erf-
dienstbaarheid op de hoogte waren geweest en een beroep op de 'generale clausule' 
hun derhalve niet kon baten. Er zou sprake zijn van verzwijging van een last door de 
verkopers 'om daar door een onwetende koper te misleijden.' Daarbij werd verwe-
zen naar de twee reeds vanwege de kerkvoogden aangehaalde Digestenteksten. Een 
en ander was echter, zoals Zacharias Huber bericht, niet komen vast te staan. 

De vordering tot vrijwaring werd, zoals gezegd, afgewezen." Over blijft de vraag 
of een eventuele vordering tot vermindering van de koopprijs wel zou zijn toegewe-
zen. 59  Naar de uiteenzettingen van vader Huber in de Heedensdaegse Rechtsgeleert-
heyt zou deze vraag ongetwijfeld ontkennend moeten worden beantwoord. Op 
grond van zijn Praelectiones moet die vraag echter bevestigend worden beantwoord. 

57 Si quis diuturno USLI et longa quasi possessione ius aquae ducendae nactus sit, non est ei necesse docere de 
iure, quo aqua constituta est, veluti ex legato vel alio modo, sed utilem habet actionem, ut ostendat per annos for-
te tot usum se non vi non chm non precario possedisse. 
58 Dat gaf Zacharias aanleiding een verwijzing naar deze zaak toe te voegen in de Heedensdaegse Rechtsge-
leertheyt, 111,5,65 i.f. 
59 Vgl. over de vraag of in dat geval ook de korte vervaltermijn van een jaar die geldt voor de verborgen gebre-
kenregeling van toepassing is W. Pauw, Observationes Tumultuariae Novae III, Haarlem 1972, nr. 1745, waar de 
raadsheren van de Hoge Raad, met uitzondering van één van hen, deze vraag ontkennend willen beantwoorden. 
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Het standpunt dat het Hof in deze zaak inneemt, volgt, het zal de lezer inmiddels 
niet meer verbazen, de meest strikte interpretatie van het Romeinse recht. Hoewel 
ook de, vanuit het standpunt van de koper bezien, ruimere opvatting terugging op 
datzelfde Romeinse recht, is het toch kenmerkend te noemen voor de jurisprudentie 
van het Hof dat juist deze strikte interpretatie werd gevolgd. Het Hof schaart zich 
daarbij in het debat zoals dat voor het Rooms-Hollandse recht werd gevoerd aan de 
zijde van Voet die in dit opzicht een minderheidsstandpunt innam. De praktijk in 
Holland koos voor het ruimere standpunt. Het Hof van Friesland hechtte hier ken-
nelijk de meeste waarde aan Hubers uiteenzettingen in zijn Heedensdaegse Rechts-
geleertheyt. 

Kort samengevat, zou de rechtstoestand met betrekking tot na de koop opdoe-
mende erfdienstbaarheden als volgt kunnen worden omschreven. Is de verkoper op 
de hoogte van het bestaan van erfdienstbaarheden dan is hij aansprakelijk als hij ze 
niet meldt, en wel tot volledige schadevergoeding. Als hij zich slechts heeft bediend 
van een algemene clausule om aan aansprakelijkheid te ontkomen, geldt hetzelfde. 
De enige juiste weg is de erfdienstbaarheden, en meer in het algemeen de lasten, stuk 
voor stuk te melden aan de koper. Kent de verkoper geen erfdienstbaarheden die op 
de verkochte zaak zouden rusten dan is hij naar Rooms-Fries recht in geen geval aan-
sprakelijk. Naar Rooms-Hollands recht kan hij gebruik maken van een algemene 
clausule om aan aansprakelijkheid te ontkomen. Doet hij dat niet dan kan de koper 
vermindering van de koopprijs vorderen. 

Voor de interpretatie van art. 7:15 BW kan derhalve worden teruggegrepen op een 
traditie waarvan het Hof van Friesland niet de minste vertegenwoordiger is. De ver-
koper doet er goed aan eventuele lasten stuk voor stuk te melden aan de koper. 



HOOFDSTUK XI 

Eigen gebruik van akkerland: 
Koop breekt geen huur?' 

De zaak Roels tegen Rispens 

Boer Louw Roels had in 1796 bij een openbare verkoop drie pondematen akkerland 
van de kerkvoogden van Buitenpost gekocht. 2  Hij wilde dit land graag zelf gaan be-
werken. De akker was in gebruik bij de erfgenamen van Tjeerd Klaas Rispens, de ge-
broeders Ebe Tjeerds en Simke Tjeerds Rispens. Tjeerd, die tot zijn dood kerkvoogd 
in Buitenpost was geweest, had in 1795 het akkerland gehuurd van de kerkvoogden 
tot petri' 1804 voor een jaarlijkse huurprijs van één goudgulden en 21 stuivers. Roels 
vorderde ontruiming van het land voor de nieuwjaarsdag van 1797. De gebroeders 
Rispens weigerden te voldoen aan zijn vordering. Zij kregen gelijk van het nederge-
recht van Achtkarspelen bij vonnis van 30 oktober 1797. Daarop ging Roels in be-
roep bij het Hof. 

In de procedures stond tussen partijen vast dat de kerkvoogden van Buitenpost in 
de koopovereenkomst met Roels een beding (een pactum) hadden laten opnemen dat 
de drie pondematen akkerland bezwaard waren met huurjaren tot 1804 ten gunste 
van Rispens. Dit beding dat de kerkvoogden van Buitenpost en Roels in hun koop-
overeenkomst hadden opgenomen, kan gekwalificeerd worden als een derdenbe-
ding. Het Romeinse recht kende als uitgangspunt dat een overeenkomst aan een der-
de geen recht kon verschaffen. Dit verbod was kernachtig uitgedrukt in het adagium: 
alteri stipulari non potest (niemand kan zich iets laten beloven ten behoeve van een 
ander). 4  Deze regel is in de 17e- en 18e-eeuwse Hollandse rechtsliteratuur zwaar on-
der vuur komen te liggen, met name van Hugo de Groot.' Huber had echter ge-
schreven — zoals wij nog uitvoerig zullen uiteenzetten — dat de nieuwe eigenaar en 
koper de huurder kon uitzetten, ondanks het feit dat de oorspronkelijke eigenaar, 
verhuurder en verkoper en de nieuwe eigenaar en koper een dergelijk beding hadden 
gemaakt. Dit maakte dat de advocaten in de ,processtukken nauwelijks spraken over 
de status van een derdenbeding, maar dat zij vooral redeneerden vanuit de klassieke 
tegenstelling van absolute en relatieve rechten. 

1 Nr. 15910. Uitspraak van 15 juli 1799. 
2 Over de vraag waar de drie pondematen precies lagen, heeft Roels moeten procederen tegen de verkopende 
kerkvoogden die weigerden de grenzen van het land aan te wijzen. In deze zaak werd eveneens op 15 juli 1799 uit-
spraak gedaan. Zie nr. 15911. 
3 Naar de feestdag van de apostel Petrus ter viering van zijn episcopaat te Antiochië: 22 februari. 
4 Gaius 2,95; D. 45,1,38,17. 
5 Lokin, Prota, V37; Zimmermann, The Law of Obligations, p. 42 e.v. 
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De gebroeders Rispens bestreden dat boer Roels het akkerland voor eigen gebuik nodig had. 
Volgens hen had Roels deze bestrijding ook niet weersproken en stond dus alleen daarom al 
vast dat hij geen belang had bij zijn vordering.' Huber eiste bovendien dat het 'nodig hebben' 
als grondslag voor de beëindiging van de huur op grond van eigen gebruik 'precies' genomen 
diende te worden: 'de eygenaer by andere weege niet soude konnen gerieft worden'. 7  De ge-
broeders Rispens betwijfelden of Roels een dwingende noodzaak voor eigen gebruik kon 
aanvoeren. Hij had het in de procedure nog niet gedaan. Roels op zijn beurt stelde dat de 
huurovereenkomst van Tjeerd Rispens met de kerkvoogden nietig was, omdat Tjeerd als 
kerkvoogd het land aan zichzelf had verhuurd. De huurprijs van één goudgulden en 21 stui-
vers per jaar was daarvoor een indicatie, omdat de waarde van de grond wel 303 goudguldens 
bedroeg. Wij laten deze kwesties rusten. 

Het Romeinse recht 

Naar Romeins recht roept een overeenkomst, zoals de huurovereenkomst tussen de 
kerkvoogden en Tjeerd Rispens, slechts relatieve rechten en plichten over en weer in 
het leven. De huurder is houder: hij krijgt niet de positie van beperkt zakelijk ge-
rechtigde. Hij bemerkt de juridische consequenties van het houderschap, als de ver-
huurder — die als eigenaar beschikkingsbevoegd is — het verhuurde aan een ander in 
eigendom overdraagt gedurende de huurtermijn. De huurder heeft dan namelijk 
geen actie tegen de verkrijger die tot uitwinning overgaat. Hij heeft slechts een vor-
dering uit overeenkomst tegen de verhuurder. Deze casus is te vangen onder het ada-
gium: emptio tollit locaturn (koop breekt huur). De rechtsgevolgen zijn logisch te 
noemen in een systeem dat onderscheid maakt tussen overeenkomstenrecht (relatie-
ve rechten en plichten) en zakenrecht (absolute rechten en plichten). Gaius heeft de 
positie van de huurder tegenover de verhuurder in D. 19,2,25,1 als volgt onder woor-
den gebracht. 

Wie een stuk grond heeft verpacht of een woning aan iemand heeft verhuurd, moet, als hij om 
de een of andere reden het stuk grond of het huis verkoopt, er voor zorgen dat het de pach-
ter of de huurder jegens de koper vrijstaat op dezelfde voorwaarden het genot van de grond 
te hebben of het huis te bewonen; anders zal hij, als hem dit belet wordt, de actie uit huur te-
gen hem kunnen aanspannen.' 

De huurder kon zich dus tegen de gevolgen van een vervreemding gedurende de 
looptijd van de huurovereenkomst indekken, doordat hij de verhuurder verplichtte 
om bij de verkrijger dezelfde rechten te bedingen als hij jegens de verhuurder had. 
Dat leverde de huurder in het Romeinsrechtelijke systeem uiteraard slechts een rela-
tieve bescherming op, omdat hij alleen een actie tegen de verhuurder verkreeg. Nog 
steeds kon de verkrijger de huurder uit het huis of van het land zetten, maar de ver-
huurder was bevoegd van de verkrijger de schade te eisen die hij als verhuurder leed 

6 Onder verwijzing naar art. 14, tit. 4, boek 3 van de Landsordonnantie van 1723. 
7 Huber, Heedensdaegse Rechtsgeleertheyt, 111,9,3. 
8 D. 19,2,25,1: Qui fundum fruendum vel habitationem alicui locavit, si aliqua ex causa fundum vel aedes ven-
dat, curare debet, ut apud emptorem quoque eadem pactione et colono frui et inquilino habitare liceat: alioquin 
prohibitus is aget cum eo ex conducto. 
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Prent uit 1723 van de kerk te Buitenpost. 

door de actie die de uitgezette huurder weer tegen hem had aangespannen. Op grond 
van het beding tussen de verhuurder/verkoper en de koper kan eerstgenoemde met 
de actio venditi van laatstgenoemde schadevergoeding eisen, indien deze tot uitzet-
ting van de huurder overgaat. Deze constructie is te vinden in de vermaarde Codex-
tekst 4,65,9. 

Een koper van een stuk grond behoeft niet te dulden dat de pachter aan wie de vorige eige-
naar heeft verhuurd, blijft zitten, tenzij hij met dat beding heeft gekocht. Wordt echter be-
wezen dat hij bij de een of andere afspraak erin heeft toegestemd dat de pachter de huur op 
dezelfde wijze voortzet, dan wordt hij, ook al is die afspraak niet op schrift vastgelegd, met 
een actio bonae fidei tot naleving van het overeengekomene gedwongen. 9  

In het middeleeuwse geleerde recht is — zoals Schrage heeft laten zien — de hoofdre-
gel 'koop breekt huur' onder meer aan de hand van allerlei rechtsfiguren die terug-
gingen op D. 19,2,25,1 en C. 4,65,9 bijna tot een uitzondering geworden. Naar het 
voorbeeld van de emphyteusis (erfpacht) werd bijvoorbeeld een nieuw zakelijk recht 

9 Vertaling ontleend aan E.J.H. Schrage, Koop breekt geen huur. Enkele grepen uit de geschiedenis van het ge-
leerde recht inzake de gevolgen van de vervreemding van een verhuurde zaak, Deventer 1984, p. 13. C. 4,65,9: 
Emptorem quidem fundi necesse non est stare colono, cui prior dominus locavit, nisi ea lege emit. Verum si pro-
betur aliquo pacto consensisse ut in eadem conductione maneat, quamvis sine scripto, bonae fidei iudicio ei quod 
placuit parere cogitur. Voor het Romeinse recht: Schrage, Koop breekt geen huur, p. 5-12, p. 18; Lokin, Prota, V53 
(p. 297-298). 
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bedacht, de locatio ad longum tempus (de huur voor langere tijd), op grond waarvan 
de huurder bescherming genoot tegen de derde-verkrijger. In de middeleeuwse prak-
tijk ontwikkelde de regel 'koop breekt huur' zich dus eigenlijk tot zijn tegendeel 
'koop breekt geen huur'.'° 

Het Rooms-Friese recht 

Huber schoeide zijn opvatting geheel op Romeinsrechtelijke leest. Hij onderstreep-
te dat uit huur en verhuur slechts persoonlijke rechten en verplichtingen voortvloei-
den." Hij verdedigde ook de regel koop breekt huur. De verkrijger was in zijn visie 
dan ook bevoegd de huurder uit te zetten, ook al had de verhuurder/verkoper in de 
koopovereenkomst een derdenbeding van 'de beswaernisse van de huir-j aren' (ofwel 
dat de huurder in het genot van het gehuurde bleef) opgenomen. 

'En daerom wordt huir ook geëyndigt door verkoopinge van het goedt, niet alleenlijk aan 
den huirder, maer ook aen een vreemde (...); (...) als het aen een vreemde verkocht is; dan is 
de verkooper gehouden aen den huirder sijn kosten ende den interest dien te nevens te boe-
ten, welke dese kan weder eyschen van de kooper, indien hy in de conditien van de koop 
heeft uitgedrukt gehadt de beswaernisse van de huir-jaren, ende de kooper eevenwel de huir-
der uitgedreeven hadde, gelijk hij heeft konnen doen, want koop gaat voor huir, ende de 
huirder heeft zich niet konnen verdeedigen met het accoort tusschen de kooper en de ver-
kooper gemaekt, ten ware de verkooper hem sijn recht uit dat bedingst hadde gecedeert ende 
overgedragen.'' 2  

Uit deze woorden van Huber is nauwelijks een begin van bescherming van de huur-
der af te leiden. Cannegieter wees er eveneens op dat de huurder mocht worden uit-
gezet en dat hij zich niet kon verdedigen met het `accoord tusschen den koper en ver-
koper gemaakt'. De Friezen volgden — zoals steeds — het zekere Romeinse recht.' 3  In 
de overige provincies van de Republiek was de situatie een enigszins andere. Voet 
schreef dat het Romeinse recht dat door de Friezen en enkele anderen nog wordt ge-
volgd, allang is afgeschaft door de Brabanders, Vlamingen, Overijsselaren en Hol-
landers. In Utrecht hadden de Staten in art. 19 van de Ordonnantie Decisoir uit 1659 
zelfs expliciet laten neerleggen dat huur voor koop gaat. Deze bepaling ging volgens 
Verdam in Utrecht terug op inheems recht, evenals de vergelijkbare opvattingen in 
de andere gewesten van de Republiek." Voor het Rooms-Hollandse recht heeft 
Hugo de Groot het recht dat de huurder tegen een derde-verkrijger geldend kon ma-
ken, als volgt geformuleerd: 

10 Schrage, Koop breekt geen huur, p. 19-20; E.J.H. Schrage, Sale breaks hire-or does it? Medieval foundations 
of the Roman-Dutch concept, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 54 (1986), p. 294 e.v.; E.J.H. Schrage, Loca-
tio conductio, in: Feenstra-Zimmermann, Das riimisch-hoandische Recht, p. 258 e.v. 

. 11 Huber, Heedensdaegse Rechtsgeleertheyt, 111,8,21-22. 
12 Huber, Heedensdaegse Rechtsgeleertheyt, 111,9,8; Huber, Praelectiones juris civilis, ad Inst. Lib. III, Tit. 
XXV, nr. 11. 
13 H. Cannegieter, Dictata de differentiis juris Romani et Frisici secundum ordinem pandectarum auctore Wes-
tenbergio, ad. D. 19,2 (p. 67); (PBL, Hs 1085). 
14 J. Voet, Commentarius ad Pandectas, ad D. 19,2 nr. 17; P.J. Verdam, Romeins-Utrechts privaatrecht (1997), p. 
85-88. 



Het Rooms-Friese recht 	 167 

`Maer die huir heeft aen land ofte huis, werd nae beschreven rechten niet gehouden eenig 
eigen recht ofte aentael te hebben op de verhuirde zaeck, dan alleen opspraeck op den ver-
huirder. Dan by ons gheeft alle huir eenig eigen recht, als zijnde een bruick van korten tijd: 't 
welck daer uit blij ckt, dat het verhuirde land ofte huis zijnde verkocht, den huirman evenwel 
sijn huir moet volghen (...). ,I5 

De argumenten in de zaak Roels tegen Rispens 

Roels liet zich volledig leiden door de woorden van Huber in zijn Heedensdaegse 
Rechtsgeleertheyt. De huur eindigde wanneer de eigenaar, in het onderhavige geval 
de nieuwe, het goed tot zijn gebruik nodig had. De verkoper/verhuurder boette aan 
zijn huurder de kosten en interessen. De verkoper kon deze schade weer verhalen op 
de koper, indien hij het bezwaar van huurjaren in de koopovereenkomst had opge-
nomen. Maar koop gaat voor huur. Huber constateerde dan ook onverbiddelijk dat 
de koper het recht had de huurder te verdrijven. De verkopers (de kerkvoogden van 
Buitenpost) hadden in casu dit beding opgenomen, dus Roels wachtte hun eventuele 
vordering af. In de zaak tegen de gebroeders Rispens leefde hij echter 'in de zeekere 
verwagting dat hij een triumphante sententie zal bekomen'. 

'Want anders hebben de woorden, gelijk [Huber] heeft kunnen doen, volstrekt geen slot 
noch stijl. En dat deze geroemde Regtsgeleerde ongegronde stellingen zoude aanvoeren, en 
daarbij Wetten aanhalen, even als of hij die niet begreepen, of verstaan had, is niet te ge-
boven.' 

Roels voegde hieraan toe dat uit de woorden van Huber eveneens bleek dat het be-
ding 'bezwaard met huurjaren' niet sterk genoeg' was om te beletten dat de koper de 
huurder verdreef. De huurder kon dit alleen voorkomen, indien hij in de huurover-
eenkomst een hypotheekrecht op het gehuurde goed of het gehele vermogen van de 
verhuurder had bedongen tot zekerheid van het feit dat de verhuurder zijn verplich-
tingen uit de huurovereenkomst zou nakomen. Daarmee verwierf de huurder een jus 
in re. 16  Volgens Roels verwees Voet in zijn Pandectencommentaar ook naar dit ne-
venbeding van hypotheekrecht omdat hij zijns inziens niet sprak van een pactum 
zonder meer, maar hij een voldoende sterk pactum (scilicet sufficiens) bedoelde. 17  Een 
nieuwe eigenaar zou het wel uit zijn hoofd laten om de huurder van het land af te zet-
ten, omdat hij dan een executoriale verkoop kon verwachten. Het is wel de vraag, of 
Roels' lezing van Voet de juiste was. 

De gebroeders Rispens zetten onvervaard de aanval op de autoriteit van Huber in. 
Die was weliswaar van mening dat de koper de huurder mocht verdrijven, maar 'de- 

15 De Groot, Inleidinge, 11,44,9 (zie eveneens Inleidinge, 111,19,16). Volgens Zimmermann, The Law of Obliga-
tions, p. 381 was het 17e- en 18e-eeuwse Rooms-Hollandse recht als één van de drie verzetshaarden te beschou-
wen tegen de regel emptio tollit locatum. 
16 Een constructie die terugging op Bartolus. Zie Schrage, Koop breekt geen huur, p. 20. Zie Huber, Praelectio-
nes juris civilis, ad Inst. Lib. III, Tit. XXV, nr. 11. 
17 Voet, Commentarius ad Pandectas, ad D. 19,2, nr. 17. Roels verwees eveneens naar S. Binckes, Beginselen der 
Regtskunde, 3e boek, 6e hoofdstuk, par. 36. 
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zelve is in deezen zeer zeeker geabuseerd'. De wetten (D. 19,2,25,1 en C. 4,65,9) leer-
den immers het tegendeel. De koper, Roels, had uitdrukkelijk op de voorwaarde ge-
kocht dat hij de huur gestand zou doen, namelijk onder het bezwaar van huur. De 
huurders, de gebroeders Rispens, waren dus veilig en konden niet door Roels wor-
den uitgedreven. Doordat hij akkoord was gegaan met de opneming van het bezwaar 
van huurjaren in de koopovereenkomst, moest hij de gebroeders Rispens het vrije 
gebruik van het akkerland tot 22 februari 1804 laten. Terzijde zij opgemerkt dat het 
betoog van de gebroeders Rispens inhoudelijk erop neer kwam dat in casu sprake 
was van een derdenbeding dat Roels tegen zich moest laten gelden omdat hij met dit 
beding akkoord was gegaan. Huber zag het in ieder geval geheel verkeerd. 

'Kan men ooit sterker bewijs van de ongegrondheid van Hubers stelling verlangen? Het is 
dan ook geenzins te verwonderen, dat alle andere Rechtsgeleerden hier in van den Raadsheer 
Huber verschillen.' 

Hierna volgde een verwijzing naar het Commentaar op de Pandecten van Voet die 
blijkbaar exemplarisch was voor al die andere rechtsgeleerden die een andere mening 
dan Huber erop nahielden.' 8  Ook een beroep op Voet achtten zij overigens eigenlijk 
overbodig, omdat het naar hun mening niet nodig was 'zijne toevlugt te neemen tot 
de Commentatores over het recht, in dien de Wetten, dat recht uitmakende, in zich 
zelve klaar genoeg zijn zo als in deezen het geval is'. 

De gebroeders Rispens bestreden de zienswijze van Roels dat de voorwaarde 'be-
zwaard met huurjaren' niet sterk genoeg was om de koper te dwingen dat hij het ge-
kochte aan de huurders in gebruik liet en dat dus eigenlijk een zakelijk recht moest 
zijn bedongen. Zij konden dat noch in de woorden van Huber noch in de aangehaal-
de passages bij Voet lezen. Wat betekenden de woorden bezwaard met huurjaren nu 
eigenlijk? 

'Is de eenvoudige beteekenis daarvan niet dat het verkogte, als het waare, geaffecteerd [be-
last] is met huurjaaren, zonder dat dezelve daarvan afgescheiden kunnen worden? Eeven als 
men land verkoopt, beswaard met grondpagt, floreen 19  of iets anders. Zoo min nu een koo-
per zich kan onttrekken aan de verpligting van de laatstgenoemden te voldoen aan den geen-
en, welke het voordeel van het bezwaar trekt, eeven zoo min kan hij een huurder verdrijven, 
die het voordeel van het bezwaar genieten moet.' 2° 

De conclusie van de gebroeders Rispens kon geen andere zijn dan dat `de woorden 
bezwaard met huurjaaren sterk genoek(g) zijn om een pactum sufficiens te weeg te 
brengen'. Ter onderbouwing van hun standpunt dat de koper de huurder niet kon 
verdrijven, verwezen zij naar Vinnius die had geschreven dat overeenkomstig 'onze' 
gewoonten (moribus nostris) het merendeel van de 'Belgen' van het Romeinse recht 

18 Voet, Commentarius ad Pandectas, ad D. 19,2, nr. 17. 
19 Grondbelasting, in Friesland geheven van 1511 tot 1833. Daarna voortgezet als een belasting tot onderhoud 
van dijken. 
20 De gebroeders Rispens hadden gelijk dat Huber in zijn Heedensdaegse Rechtsgeleertheyt niets naders over 
het nevenbeding had opgemerkt; hij had dit echter wel gedaan in zijn Praelectiones. Exceptio est, si conductor pro 
hoc contractu hypothecam saltem generalem habeat; haec enim ei tribuit retentionem, donec ei satisfactum sit de 
eo, quod sua intersit. 
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was afgeweken. 2 ' Zij haalden tot slot nog De Groot aan die naar het gebruik in Hol-
land verwees 'dat oock den kooper de huire by sijnen verkooper gemaeckt moet la-
ten volghed. 22  

Het laatste verweermiddel dat de gebroeders Rispens aanvoerden, kende een na-
tuurrechtelijk (én modernrechtelijk) tintje. Zij stelden dat de kerkvoogden op grond 
van de huurovereenkomst het recht om de huurders te verdrijven niet langer hadden. 
De kerkvoogden behielden een eigendomsrecht verminderd met het genotsrecht dat 
aan de huurders toekwam. Bij de koopovereenkomst met Roels droegen de kerk-
voogden slechts dit door het genotsrecht beperkte eigendomsrecht over. Dit volgde 
uit de regel dat niemand meer rechten of bevoegdheden kon overdragen dan hij zelf 
had (nemo plus juris ad alium transferre potest quam zpse haberet).23  Roels ontbeer-
de daarom de bevoegdheid om de huurders vn het akkerland te verdrijven. 24  

De gebroeders Rispens legden vol zelfvertrouwen hun lot in handen van het Hof. 
Het gezag van Huber mocht naar hun mening Roels niet baten: het nevenbeding 'be-
zwaard met huurjaren' in de koopovereenkomst tussen de kerkvoogden en Roels 
werkte als een lex voor koper Roels. Die kon in dit geval niet om de regel heen dat 
huur voor koop ging. 

Koop breekt geen huur? 

Het Hof van Friesland, rechtsprekend in naam en vanwege het Bataafse volk, beves-
tigde de uitspraak van het nedergerecht van Achtkarspelen d.d. 30 oktober 1797 en 
stelde de gebroeders Rispens in het gelijk. Op het eerste gezicht lijkt het dus dat ook in 
Friesland huur voor koop gaat. Het college week met zijn uitspraak af van de duidelij-
ke bewoordingen in Hubers Heedensdaegse Rechtsgeleertheyt. Daarmee verdween 
een verschil tussen het toepasselijke recht in Friesland en bijna alle overige provincies 
in de Republiek. De huurder kon zijn recht uit de huurovereenkomst handhaven tegen 
een opvolger onder bijzondere titel van de verhuurder. De vraag rijst wel, of in de 
overwegingen van het Hof het beding dat verkoper (de kerkvoogden) en koper (Roels) 
ten behoeve van de gebroeders Rispens hebben gemaakt, een rol heeft gespeeld. 25  

Deze vraag is aan de hand van het procesdossier moeilijk te beantwoorden. Het 
antwoord wordt evenmin gevonden in de stukken die door de advocaten gewisseld 
werden in een vergelijkbaar geval waarin het Hof op dezelfde dag als in het conflict 
tussen Roels en de gebroeders Rispens uitspraak deed. 26  

Jan Geerts en zijn vrouw Janke Sybrandts kochten in de herfst van 1797 bij een openbare ver- 
koop van de kerkvoogden te Steggerda een huis, schuur, hof, hooi- en weideland voor 500 ca- 
roli guldens en een stuk akkerland voor 250 caroli guldens. Op het moment van de verkoop 

21 Vgl. Schrage, Locatio conductio, p. 260. 
22 De Groot, Inleidinge, 111,19,16. 
23 D. 50,17,54. 
24 Zie voor deze natuurrechtelijke visie K. Luig, Der Einfluss des Naturrechts auf das positive Privatrecht im 18. 
Jahrhundert, in: ZSS 1979 (GA), p. 43-47; Zimmermann, The Law of Obligations, p. 381. 
25 Door de aanvaarding van het beding wordt naar huidig recht (art. 6:254 BW) de derde partij bij de overeen-
komst. 
26 Nr. 15907. Uitspraak van 15 juli 1799. 
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waren het huis, de schuur, de hof, etc. verhuurd tot mei 1798 aan Pieter Durks. De kerk-
voogden hadden vanaf mei 1798 hetzelfde onroerend goed verhuurd aan dominee Jan Pauw 
tot mei 1804. Het akkerland was tot mei 1804 aan dominee Pauw verhuurd. De Raad van de 
gemeente Weststellingwerf gelastte op 11 mei 1798 de ontruiming van het huis en de weilan-
den ten gunste van Geerts en zijn vrouw. Pauw en Durks gingen in beroep bij het Hof. Zij 
voerden als formeel verweer aan dat de Raad van de gemeente Weststellingwerf het funda-
mentele procesrechtelijke beginsel van hoor en wederhoor (audi et alteram partem) had ge-
schonden. Durks stelde bovendien dat Geerts niet voor nieuwjaarsdag 1798 de huur aan hem 
had opgezegd." Dit had zijns inziens tot gevolg dat de huur met een jaar verlengd was." 

Pauw en Durks stelden onweersproken dat Geerts de stukken onroerend goed had ge-
kocht 'op de conditie van dat bezwaar van huur'. Geerts stelde eigenlijk alleen dat de 
huur ophield, zodra de eigenaar de onroerende goederen zelf moest gebruiken en zich 
buiten deze zaken niet kon redden. Het geval was 'gewis van dien aard dat de huiring 
in deezen moet wijken voor het noodzakelijk gebruik van de eigenaar' die op geen en-
kele andere wijze 'gerieft' kon worden. 29  Hij was een eigenaar in nood. Om die reden 
kon het beding gewoonweg niet tegen hem werken en Huber sprak in zijn voordeel." 

Met een beroep op D. 19,2,25,1 en C. 4,65,9 betoogden Pauw en Durks dat Geerts in strijd 
met het recht de ontruiming van de onroerende goederen had gevorderd. Hij was verplicht 
de huur gestand te doen, 'ziende het recht van een verhuurder om een huurder te kunnen ver-
drijven, indien hij het goed zelve moet gebruiken, alleen op het geval wanneer hij zelf de ver-
huuringe gedaan heeft. Terwijl zulks in 't geheel niet geëxtendeert kan worden tot het geval, 
als hij het op Conditie van bezwaar met huur gekogt heeft. Veel minder nog in het tegens-
woordige geval, daar de Apelleerde de quaestieuse percheelen niet noodig heeft te gebruiken. 
En hij dier halven buiten dien in 't geheel niet in 't geval is, om van dat recht, al zoude het hem 
andersins kunnen compteeren, gebruik te kunnen maken.' 

Het Hof van Friesland vernietigde de uitspraak van de Raad van de Gemeente West-
stellingwerf. Voorts besliste het Hof dat op het verzoek van Geerts tot ontruiming 
van de onroerende zaken negatief moest worden beschikt. Pauw en Durks wonnen 
de procedure. Koop breekt geen huur (?!). De vraag rijst, of het standpunt van het 
Hof van Friesland ten aanzien van het probleem of koop al dan niet huur breekt sa-
menhangt met het tijdstip waarop de beide in dit hoofdstuk behandelde procedures 
aanhangig zijn gemaakt, namelijk na 1795, of dat hier slechts sprake is van toeval. 
Het antwoord op deze vraag moeten wij vooralsnog schuldig blijven. 

27 Art. 1, tit. 14, boek 1 van de Landsordonnantie van 1723. Hamerster schreef in zijn commentaar dat opzeg-
ging ook verplicht was voor degene die op grond van een eigendomsverkrijging onder bijzondere titel (zoals koop 
of schenking) een verhuurd onroerend goed had verkregen, ook al was de nieuwe eigenaar niet verplicht de ver-
huur van de oude eigenaar gestand te doen. 
28 Hamerster, Statuten, Ordonnantien, 1,14,4. Het Romeinsrechtelijke onderscheid tussen opzegging bij prae-
dia rustica en praedia urbana was weggevallen (zie D. 19,2,13,11). 
29 Huber, Heedensdaegse Rechtsgeleertheyt, 111,9,3. 
30 Uiteraard verschilden partijen van mening over de vraag, of Geerts en zijn vrouw het onroerend goed echt 
voor eigen gebruik nodig hadden. 
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Conclusie 

De regel dat koop geen huur breekt, is terug te vinden in verschillende Europese co-
dificaties. 31  Art. (7A:)1612 lid 1 BW bepaalt bij ons als volgt: 

Door verkoop van het verhuurde wordt eene te voren aangegane huur niet verbroken, ten 
ware dit bij de verhuring mogt voorbehouden zijn. 32  

Volgens de Hoge Raad in de eerste decennia ván onze eeuw behelsde art. 1612 OBW 
een weerslag van het oudvaderlandse recht en moest deze bepaling ook in het licht van 
het oude inheemse recht uitgelegd worden." Kamphuisen heeft deze opvatting van de 
hand gewezen. Hij was van mening dat de Nederlandse wetgever niets anders wilde dan 
de Franse bepaling overnemen. Het kwam toevalligerwijze zo uit dat het Franse artikel 
overeenkwam met hetgeen in het oudvaderlandse recht gold. Hij zag het artikel als 'een 
zuiver uit opportuniteitsoverwegingen opgenomen bepaling, die dus hoofdzakelijker-
wijs teleologisch moet worden uitgelegd'. 34  De Hoge Raad zou later niet meer op de 
eventuele oudvaderlandse achtergrond van art. (7A:)1612 BW terugkomen. Het is de 
vraag, of de visie van de Hoge Raad kan standhouden. Uit de ontwikkelingen in de 18e 
eeuw blijkt slechts dat de regel huur gaat voor koop in steeds meer provincies van de 
Republiek over sterkere papieren beschikte dan de regel koop breekt huur. Zelfs in het 
meest aan het Romeinse recht getrouwe gewest Friesland lijkt dit het geval. 

Op grond van art. (7A):1612 (0)BW is de koper verplicht de huur gestand te doen. 
De huurder heeft geen zakelijk recht op het gehuurde goed, ook al lijkt in het verle-
den een jurist als Opzoomer het recht van de huurder min of meer gelijk te hebben 
gesteld met een zakelijk recht." Molengraaff en Suyling spraken over een kwalitatie-
ve verbintenis: een verbintenis die door de wet aan een bepaalde eigenschap is vast-
geknoopt. Met de overdracht van de eigenschap gaat ook de verbintenis over. Die ei-
genschap was in het geval van art. 1612 OBW de hoedanigheid van eigenaar. De ko-
per van het huis treedt als nieuwe eigenaar tegenover de huurder in de plaats van de 
verkoper/verhuurder. 36  

Tegenwoordig wordt aangenomen dat het persoonlijk recht van de huurder abso-
lute werking heeft in die zin dat zaaksgevolg eraan verbonden is. Het werkt tegen-
over een ieder die eigenaar is van het gehuurde goed en wel in diens kwaliteit als ei-
genaar. Het recht van de huurder volgt met andere woorden het gehuurde object 
naar een verkrijger daarvan onder bijzondere titel. Met de verkrijging van de kwali-
teit van huiseigenaar gingen de verhuurdersverplichtingen ook over op de koper. Een 
dergelijke constructie waarin een persoonlijk recht als dat van de huurder absolute 
werking kent, een tussenvorm dus tussen zuiver absolute en zuiver persoonlijke ver- 

31 Bijvoorbeeld art. 1743 Code civil; 5 571 BGB. 
32 Vgl. de vergelijkbare bepaling voor huurkoop in art. 7A:15761 lid 2 BW. 
33 Bijv. HR 9 november 1906, W. 8453; HR 9 december 1922, NJ 1923, 149. 
34 Asser-Kamphuisen, Handleiding tot de beoefening van het Nederlandsch burgerlijk recht, derde deel-Ver-
bintenissenrecht, derde stuk-Bijzondere overeenkomsten, tweede druk, Zwolle 1950, p. 283-286. 
35 C.W. Opzoomer, Het Burgerlijk Wetboek, verklaard, zevende deel, 's-Gravenhage 1891, p. 349 e.v. (p. 366). 
36 W.L.P.A. Molengraaff, Leidraad bij de beoefening vah het Nederlandsche handelsrecht, vierde, herziene 
druk, Haarlem 1919, p. 287-288; J.Ph. Suyling, Inleiding tot het burgerlijk recht, le stuk-le gedeelte, tweede druk, 
Haarlem 1927, p. 88-89. Zij waren sterk beïnvloed door het Duitse recht. 



172 	 XL Eigen gebruik van akkerland 

mogensrechten, wordt volgens Reehuis een kwalitatief recht genoemd en de verbin-
tenisrechtelijke verhouding tussen hem en de verhuurder een kwalitatieve verbinte-
nis.37  Art. 7.4.4.1 NBW drukt het als volgt uit dat de eigendomsoverdracht van (...) 
het verhuurde goed door de verhuurder (ook) de rechten en verplichtingen uit de 
huurovereenkomst doet overgaan op de verkrijger. 38  

37 W.H.M. Reehuis-O.K. Brahn, Zwaartepunten van het vermogensrecht, vijfde herziene druk, Arnhem 1993, 
p. 35-36. 
38 Art. 7.4.4.1 is nog niet in werking getreden. 



HOOFDSTUK XII 

Van boetes, schade en smertloon: 
De acties uit onrechtmatige daad 

Zachaeus Abbema had het huis van Henricus ;Hasius in Kollum in brand gestoken. 
Nadat Abbema onder tortuur de brandstichting had bekend, was hij ter dood ge-
bracht. De gelaedeerde had zich in de strafzaak kunnen voegen, maar had dit nagela-
ten, omdat hij niet zeker was van het bewijs. Door de bekentenis van Abbema echter 
voelde hij zich gesterkt om de weduwe Wypkjen Bauckes Wiersma aan te spreken 
met de actie ex lege Aquilia, de actie uit zaaksbeschadiging. De schade, zo was bere-
kend, beliep de som van 37 goudguldens. Mevr. Wiersma was de erfgename en daar-
om moest zij de schade betalen ofwel voor het geheel of in ieder geval voor zoveel als 
haar uit de erfenis van haar man was toegevallen. Had deze actie kans van slagen? Dat 
was de vraag die beslist werd op 29 mei 1677 waarin Gaius van Broersema cum soci-
is als eiser optrad wegens 'uitlandigheid' van Hasius. 1  

Poenaal of reipersecutoir 

De eisers lieten zich niet afschrikken door de duidelijke uitspraak in de Instituten 
van Justinianus die luidde dat de actie uit de lex Aquilia niet werd gegeven tegen de 
erfgenaam: 

Om deze reden heeft men aangenomen dat de actie op grond van deze wet een op boete ge-
richte actie is, omdat men niet slechts verbonden wordt voor zoveel als de schade die men 
heeft toegebracht, maar soms voor veel meer. Het staat daarom vast dat deze actie niet op de 
erfgenaam overgaat, hetgeen zij wel zou hebben gedaan als het voorwerp van het proces 
nooit hoger dan de schade zou worden getaxeerd. 2  

De reden die Justinianus geeft voor deze bepérking was gelegen in het poenale ka-
rakter van de actie. Dat nu was één van de voornaamste argumenten van de eisers om 
de actie wèl in te stellen. In het ius commune en met name in Holland was namelijk 
aan de actie haar poenale aard ontnomen. Die poenale aard was gelegen in de bere-
kening der schade die in geval van doodslag de hoogste waarde van het afgelopen 

1 Nr. 16546. Uitspraak van 29 mei 1677; cf. Beucker, Rerum judicatarum, caput LXII, p. 70. 
2 Inst. 4,3,9 in fine: qua ratione creditum est poenalem esse buius legis actionem, quia non solum tanti quisque 
obligatur, quantum damni dederit, sed aliquando longe pluris: ideoque constat in heredem eam actionem non 
transire, quae transitura fuisset, si ultra damnum numquam lis aestimaretur. 
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jaar, in geval van 'corruptie' die van de afgelopen maand bedroeg. Nostris ac aliorum 
mori bus, zegt Voet, wordt met de actie slechts de werkelijke waarde verkregen en is 
zij dus een gewone reipersecutoire actie geworden. Daarom kan zij ook tegen de erf-
genamen van de onrechtmatige dader worden ingesteld.' 

De eisers vroegen het gehele schadebedrag en baseerden die eis op het canonieke 
recht en wel op drie teksten, 4  waarin wordt betoogd dat de gehele schade door de erf-
genaam moet worden vergoed. Het canonieke recht had zo zijn eigen redenen om 
vóór de passieve overerfbaarheid van de onrechtmatige daadsactie te zijn. Een on-
rechtmatige daad was immers een zonde en die kon niet alleen in de biecht worden 
vergeven, maar moest ook daadwerkelijk worden hersteld. Indien de pleger daartoe 
door zijn dood niet meer in staat was, dan moest de erfgenaam dat herstel in plaats 
van de erflater bewerkstelligen. Daarom moest een actie van de gelaedeerde tegen de 
erfgenaam mogelijk zijn.' Hoewel de strikt theologische redenen geen gelding 
(meer) hadden in de ogen van de civielrechtelijke schrijvers was het billijkheidsargu-
ment toch voldoende voor iemand als Vinnius om de passieve overerfelijkheid van de 
actie aan te nemen. 'Wat in het canonieke recht als eerste is bepaald, dat wordt ook in 
de civiele rechtspraak geacht aanvaard te zijn wegens de billijkheid.' 6  Mocht het Hof, 
zo betoogden de eisers verder, onverhoopt de actie in solidum (voor het gehele be-
drag van de schade) afwijzen, dan waren er nog altijd argumenten voor toewijzing 
van het bedrag, dat uit de erfenis van de dader aan de erfgenaam was toegevallen. Die 
argumenten werden gehaald uit het Corpus luns Civilis. Ulpianus achtte de erfge-
naam aansprakelijk voorzover deze van de onrechtmatige daad had geprofiteerd en 
er dus rijker door was geworden: 

Het staat vast dat deze actie (i.e. ex lege Aquilia) ook aan de erfgenaam en aan alle andere 
rechtsopvolgers gegeven wordt; tegen de erfgenaam en alle andere rechtsopvolgers wordt zij 

3 Voet, Commentarius ad Pandectas, ad D. 9,2 nr. 12: Caeterum ex quo nostris ac aliorum moribus obtinuit, non 
poenalem amplius, sed rei persecutoriam esse, etiam post incitationem, hanc legi Aquiliae actionum ... sic ut solam 
damni vere illati et ejus quod interest aestimationem actor consequatur. consequens fuit, heredes quoque ad integri 
damni reparationem hodie obligatos esse. Vert. Maar sindsdien heeft volgens onze en andere gewoonten de op-
vatting gelding gekregen dat deze actie uit de Aquiliaanse wet niet langer een poenale maar een schadevergoe-
dingsactie is, direct na de dagvaarding ... zo dat de eiser enkel het geschatte bedrag van de werkelijk opgelopen 
schade en het positieve belang verkrijgt. De consequentie daarvan is geweest dat ook de erfgenamen heden ten 
dage verbonden zijn tot vergoeding van de gehele schade; cf. De Groot, Inleidinge, 111,32,10: Tot weder- evening 
zijn oock des misdaders erfghenamen ghehouden, voor zoo veel de weder-evening by hun kan gheschieden: maer 
de straffe gaet niet op de erfghenamen dan soo wanneer met den overleden rechtspleging is begonnen; cf. ten slot-
te Groenewegen van der Made, De legibus abrogatis, ad Inst. 4,3,9 in fine: actio legis Aquiliae hodie non poenalis 
est. sed rei persecutoria; ideoque qui culpa damnum dedit, moribus hodiernis ultra veram damni dati estimatio-
nem non tenetur. Vert. De actie uit de Aquiliaanse wet is heden ten dage niet poenaal, maar is gericht op schade-
vergoeding en daarom is degene die schade heeft veroorzaakt door schuld volgens de huidige gewoonte niet tot 
meer aansprakelijk dan tot het geschatte bedrag van de werkelijke schade. 
4 Gratianus, Decretum, C.1q.6 c.3: Si enim, ut dicunt, Comitiolus defunctus est, ab herede eius quae injuste ab 
illo ablata sunt, sine excusatione reddantur. Vert. Want als Comitiolus (die kerkelijke goederen had gestolen) over-
leden is, moet alles wat door hem is weggenomen door zijn erfgenaam zonder pardon worden teruggegeven. De 
andere twee zijn afkomstig uit het Liber Extra (1234): X. 5,19,9: Heres usurarii filius, vel extraneus usuras extor-
tas per defunctum, restituere compellitur. Vert. De erfgenaam van een woekeraar of het nu zijn zoon is of een der-
de, moet de woekerrente die door de overledene is afgeperst, terugstorten. X. 3,28,14 gaat over een excommunica-
tus die op zijn sterfbed heeft gebiecht. Hij mag in gewijde aarde worden begraven, maar zijn erfgenamen moeten 
alle door hem aangerichte schade vergoeden. 
5 Cf. Zimmermann, The Law of Obligations, p. 1020 e.v. 
6 Vinnius, In quatuor libros Institutionum Commentarius, ad Inst. 4,12,1 nr. 8: quod cum jure canonico primum 
cautum esset propter aequitatem etiam foro civili receptum videtur. 
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echter niet gegeven, omdat zij op boete gericht is, of het moest zijn dat de erfgenaam ten ge-
volge van de schade verrijkt is. 7  

Dat ging zelfs zo ver dat ook al was de nalatenschap per saldo insolvent, bijvoorbeeld 
omdat de verrijking uit de onrechtmatige daad wegviel tegen de schulden van de er-
flater, dan nog kon de erfgenaam voor de verrijking worden aangesproken. 

Het Hof veegde alle argumenten van tafel en stelde de weduwe in het gelijk. De be-
palingen uit het canonieke recht konden al dadelijk opzij worden gezet vanwege het 
feit dat het canonieke recht in Friesland zijn gezag had verloren.' Volgens het zuive-
re wereldlijke Romeinse recht werd de actio ex'lege Aquilia niet tegen de erfgenamen 
gegeven en daar hield men in Friesland aan vast. Dat de Hollandse juristen daar an-
ders over dachten deerde de Friezen niet. Het beroep op D. 9,2,23,8 ging niet op om-
dat deze tekst alleen maar sprak over de verrijking uit de onrechtmatige daad. Wel-
nu, de weduwe Wiersma was in geen enkel opzicht door de brandstichting van haar 
man verrijkt en hoefde daarom niets af te staan. Het argument van de reipersecutoi-
re aard van de Aquiliaanse actie tenslotte vond ook geen genade in de ogen van het 
Hof. Weliswaar was het juist dat ook in Friesland de actie uit zaaksbeschadiging haar 
poenale karakter had afgelegd, 9  maar mocht men aan dit feit de conclusie verbinden 
dat zij tegen de erfgenamen van de dader kon worden ingesteld? Minime, aldus Hu-
ber. De beperking van de actie tot alleen de dader lag niet in het feit dat de actie poe-
naal was, maar dat zij uit een onrechtmatige daad was ontstaan." Gaius van Broerse-
ma c.s. haalde dus bakzeil. 

De litis contestatio 

In zijn commentaar op het vonnis vraagt Bavius Voorda zich af waarom de eisers 
zich niet in de strafprocedure hebben gemengd en het niet tenminste op een litis con-
testatio hadden laten aankomen. Dan immers was hun actie wèl overerfelijk geweest 
en hadden zij het hele bedrag kunnen opeisen.' 2  

7 D. 9,2,23,8: Hanc actionem et heredi ceterisque successoribus dan i constat; sed in heredem vel ceteros haec ac-
tio non dabitur, cum sit poenales, nisi forte ex damno locupletior heres factus sit. 
8 Cf. J.H.A. Lokin, De grondslag van de gelding van canoniekrechtelijke regels na de reformatie, in: Kerk, Recht 
en Samenleving, Oldenhuis-bundel, Deventer 1997, p. 11-30; zie echter hoofdstuk VIII waarin het canonieke 
recht wèl zijn gelding behoudt. 
9 Huber, Heedensdaegse Rechtsgeleertheyt, VI,4,23 en 24: Nae Keyserlijke Rechten moeste de beschuldiger be-
talen de waerdije van het goedt ten hoogsten prijse als 't weerdig was, in het geheele voorgaende jaer, te weeten, als 
een beest gedoodt was, maer in andere schaden moest hy betalen de hoogste prijs van de dertig voorgaende dagen. 
Maar dit heeft heedensdaegs geen plaetse, gemeenlijk wordt de schade blootelijk geboetet 
10 U. Huber, Praelectiones juris civilis, ad Inst. 4,3 nr. 4: Sed an igitur, si contingat exitum hujus judicii esse rei 
persecutorium, ut saepe fit, in heredem actio datur? Minime Sufficit enim generaliter ut ne in heredem detur; 
mutatio in hypothesi non infert juris diversitatem; praeter quod ex delicto nihilominus datur haec actio, cujus odi-
um in haeredem non transmittinir. Vert. Maar als blijkt dat de uitkomst van dit proces van reipersecutoire aard is, 
zoals dikwijls gebeurt, wordt de actie dan ook tegen de erfgenaam gegeven? Allerminst. Voldoende immers is in 
het algemeen dat zij niet tegen de erfgenaam gegeven wordt; de verandering van grondslag brengt geen verschil van 
recht teweeg, behalve dan dat deze delictsactie niettemin gegeven wordt, maar wegens het hatelijke ervan niet op 
de erfgenaam wordt overgedragen. 
11 Beucker, Rerum judicatarum, caput LXII, p. 70: non in eo sit, quod sit poenalis, sed quia ex delicto est. Vert. 
... niet daarom, omdat zij poenaal is, maar omdat zij uit een delict is ontstaan. 
12 Beucker, Rerum judicatarum, caput LXII, p. 71 noot a: Sed cur actores cum incendiario ipso, antequam ad 
supplicium duceretur, non saltem litem contestati sunt? Sic enim contra heredes actio, judicio inclusa, transiisset 
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Inderdaad bewerkstelligde de litis contestatio een ommekeer in de aard der rechts-
vordering. De actie werd dan een gewone civiele actie die tegen de erfgenamen kon 
worden ingesteld 13  en die daarom werd geacht pas dan, dat wil zeggen na de litis con-
testatio tot het vermogen van de gelaedeerde te behoren." Wat was dan wel deze litis 
contestatio? Oorspronkelijk, in het formulaproces, was zij de procesovereenkomst 
die tussen eiser en gedaagde ten overstaan van de praetor werd afgesloten. Dat ge-
beurde nadat de eiser zijn eis had gesteld, de gedaagde verweer had gevoerd en beide 
partijen in de gelegenheid waren geweest daarop weer te reageren. De oude litis con-
testatio kwam op een nauwkeurig omschreven moment tot stand, namelijk op het 
ogenblik waarop de praetor door een machtswoord de overeenkomst bezegelde en 
de zaak verwees naar de rechter. Door de verandering van procesvorm tijdens keizer 
Diocletianus verviel de rol van de praetor. Het proces werd voortaan niet langer in 
twee fasen, maar voor één beroepsrechter gevoerd. De litis contestatio bleef bestaan 
en dus ook de rechtsgevolgen die aan haar waren verbonden — onder andere het 
rechtsgevolg dat poenale acties na de litis contestatio overerfelijk waren — maar het 
nauwkeurige tijdstip waarop zij plaatsvond was voorwerp van twijfel. De plechtige 
woorden van de praetor werden immers niet meer gesproken. Deze twijfel omtrent 
het precieze tijdstip van de litis contestatio leidde in Friesland tot enige rechtszaken. 
Zo werd de eiser pas toegelaten tot het bewijs van zijn stelling na de litis contestatio, 
dat wil zeggen nadat de gedaagde zijn verweer had gegeven of kunnen geven en niet 
eerder. Wierp bijvoorbeeld de gedaagde de exceptio fori op, dat wil zeggen, trok hij 
de competentie van de rechtbank in twijfel, dan had de litis contestatio nog niet plaats 
indien deze exceptie werd verworpen, maar pas indien de gedaagde na de verwerping 
zijn antwoord op de eis had geformuleerd. Op die grond wees het Hof op 14 no-
vember 1677 de toelating tot het bewijs van Jacob Wiltjes af. De gedaagde, Sixtus 
Bruinsvelt, had nog geen gelegenheid gehad zijn antwoord te formuleren. 15  

Iets dergelijks speelde in een zaak met betrekking tot de actio iniuriarum, dat was 
de actie uit kwetsing en belediging. Zij was namelijk noch actief noch passief overer-
felijk.' 6  Ook niet actief omdat volgens Paulus zij meer het verkrijgen van genoeg-
doening dan van geld op het oog had.' 7  Had echter eenmaal de litis contestatio plaats-
gehad dan was zij wèl overerfelijk. Huber stelde: 18  

in solidum. I. 87 D. de reg. jur. Vert. Maar waarom heeft de eiser niet tenminste met de brandstichter zelf een litis 
contestatio bewerkstelligd, voordat deze zijn straf onderging? Dan immers zou de actie voor het geheel, met ver-
oordeling en al zijn overgegaan en tegen de erfgenamen gelden. Zie D. 50,17,87. 
13 D. 47,10,13 pr.: Iniuriarum actio neque heredi neque in heredem datur. idem est et si in servum meum iniuria 
facta sit: nam nec hic heredi meo iniuriarum actio datur. semel autem lite contestata hanc actionem etiam ad suc-
cessores pertinere. Vert. De actie uit kwetsing wordt noch aan de erfgenaam noch tegen de erfgenaam gegeven en 
dat geldt ook als mijn slaaf onrechtmatig is beschadigd; want ook in dit geval wordt aan mijn erfgenaam geen ac-
tie uit kwetsing gegeven. Wanneer echter eenmaal de fitis contestatio heeft plaatsgehad, dan heeft deze actie ook be-
trekking op de rechtsopvolgers; cf. D. 50,17,87. 
14 D. 47,10,28: Iniuriarum actio in bonis nostris non computatur, antequam litem contestemur. Vert. De actie uit 
kwetsing wordt vóór de litis contestatio niet tot ons vermogen gerekend. 
15 Huber, Heedensdaegse Rechtsgeleertheyt, V,21,6. 
16 Zie noot 13. 
17 D. 37,6,2,4: Emancipatus filius si iniuriarum habet actionem, nihil conferre debet: magis enim vindictae quam pe-
cuniae habet persecutionem: sed si furti habeat actionem, conferre debebit. Vert. Als een geëmancipeerde zoon een ac-
tie uit kwetsing heeft, hoeft hij daarvan niets in te brengen; zij beoogt immers meer de verkrijging van genoegdoening 
dan van geld; maar als hij de actie uit diefstal heeft, zal hij het daaruit verkregene moeten inbrengen (in de nalatenschap). 
18 Heedensdaegse Rechtsgeleertheyt, VI,10,14. 
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dat actie van injurie met versterf ophout, ende sulks niet alleen met de doodt des geenen, die 
beleedigt is maer ook met de doodt van den hooner; want ook sijn erf genaem niet kan aen-
gesprooken worden, als in gevalle by sijn leeven rechtelijken eysch genoomen mochte zijn, 
ende litis contestatie gevallen. 

De vraag spitste zich dus toe op die naar het exacte moment van de litis contestatio en 
over die vraag speelde zich een rechtszaak af tussen Janke Annes die procedeerde uit 
naam van haar kinderen en Bauck Jans. 19  

De echtgenoot van Janke Annes was gedaagd in een beledigingsproces door Bauck Jans. De 
actie was ingesteld en de echtgenoot had opgeworpen de exceptio fori, waarmee hij de com-
petentie van de lagere rechtbank wilde betwisten. In deze fase van de procedure stierf hij. De 
exceptie werd afgewezen en bovendien werden de kinderen en erfgenamen van de overlede-
ne veroordeeld het proces als gedaagde partij voort te zetten. De moeder van de kinderen, 
Janke Annes, ging in beroep bij het Hof en vroeg vernietiging van het vonnis tot voortzet-
ting, reassumptio, van het proces. De verweerder Bauck Jans beriep zich op twee Digesten-
teksten. In D. 44,7,26 20  schrijft Ulpianus: 'alle poenale acties gaan ook op de erfgenamen over 
nadat de rechtsstrijd is begonnen'. En Paulus zegt in D. 44,7,33 21 : 'In de constituties waarin 
wordt aangetoond dat de erfgenamen niet aansprakelijk zijn uit boete, staat ook, dat de ver-
krijging van de boete wordt geacht overgegaan te zijn als de persoon bij zijn leven in rechte 
was aangesproken alsof er een litis contestatie had plaatsgehad met een overledene'. Door het 
instellen en de verwerping van de exceptio fori had de litis contestatio plaatsgevonden. Aldus 
Bauck Jans. Janke Annes beweerde natuurlijk dat de litis contestatio nog niet had plaatsge-
vonden en dat de actio iniuriarum dus was geëindigd. Het Hof gaf haar op 27 mei 1721 gelijk 
en ontsloeg de kinderen dus van de reassumptio van het proces dat hun in het vonnis van de 
lagere rechter was opgelegd. 

In zijn Observatio X LII gaat Zacharias Huber uitvoerig in op de twee teksten die de 
verdediging naar voren heeft gebracht. Met name de tekst van Paulus is aanleiding 
geweest tot het maken van veel pogingen tot tekstveranderingen en verbeteringen. 
Zo wilde Haloander het woordje non invoegen en lezen: etiam poenae persecutionem 
transmissam non videri. Daarop heeft Voet opgemerkt dat in die lezing het woordje 
etiam niet paste. Vinnius wilde vóór het woord constitutionibus het woordje postea 
aanvullen en ook Voet meende dat de constituties op een later tijdstip de overerfe-
lijkheid van de poenale acties hadden toegestaan zoals de constituties ook de stuiting 
der verjaring door de enkele dagvaarding sola conventione, mogelijk maakten." Hu-
ber filius moest er niets van weten. Voor de definitie van litis contestatio nam hij zijn 
toevlucht tot het canonieke Liber Extra, waarin wordt gezegd dat de litis contestatio 
ontstaat na de in het proces ingebrachte en geformuleerde eis en het daarop gevolg-
de verweer." Met behulp van deze omschrijving toonde Huber aan dat uitdrukkin- 

19 Nr. 16589. Uitspraak van 27 mei 1721; cf. Z. Huber, Observationes rerum judicatarum, caput XLII, p. 153. 
20 D. 44,7,26: Omnes poenales actiones post litem inchoatam et ad heredes transeunt. 
21 D. 44,7,33: Constitutionibus, quibus ostenditur heredes poena non tenen, placuit, si vivus conventus fuerat, 
etiam poenae persecutionem transmissam videri, quasi lite contestata cum mortuo. 
22 Zie C.7,39,3,4 en 7. 
23 X. 2,5, cap. un.: non per positiones et responsiones, sed per petitionem in iure propositam et responsionem 
secutam sit litis contestatio, qua omissa nullus est processus. Vert. Niet door stellingen en antwoorden, maar door 
een rechtens geformuleerde eis en het daarop gevolgde antwoord heeft de litis contestatio plaats, zonder welke 
geen proces kan bestaan. 
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gen als lis inchoata,24  actiones semel judicio inclusae, 25  poenalia judicia semel accepta26  
niets anders betekenen dan lite contestata. Ook de betekenis van de Paulustekst" 
waarin de woorden si vivus conventus fuerat voorkomen dient volgens hem aldus ge-
lezen te worden: heredes poenali actione tenen, quando lis vere contestata fuit cum 
defuncto, dum viveret, jam convento ofwel: de erfgenamen zijn met een poenale ac-
tie aansprakelijk wanneer met de overledene, die toen hij nog leefde in het proces was 
betrokken, waarlijk een procesovereenkomst, litis contestatio, was gesloten. Er is dan 
ook geen tegenstelling meer tussen wat de keizerlijke constituties en de particuliere 
juristen zeggen; het komt wel vaker voor, aldus Huber, en het is beslist niet onge-
woon dat de constituties de responsa van de juristen bevestigen." Hier verwijst hij 
naar Van de Sande V,8, definitio 4, 29  waarin onder verwijzing naar een vonnis van 22 
mei 1604 de hoofdregel wordt herhaald dat de actie van injurie den 'den Erf -genaam
niet werd verleenight, ten waer saecke Lis met den aflyvinghe ware ghecontesteert.' 
De reden is wederom dezelfde, de actie heeft meer ten doel de 'wraakgierigheid' te 
bevredigen dan geldelijke vergoeding te verkrijgen. De rechtszaak die Van de Sande 
aanhaalt is een ingewikkelde. Zij is niet alleen van belang voor de vraag waar het ons 
om gaat, maar is tevens illustratief voor de verhouding tussen het statutaire en het ge-
mene recht. 

De rechtsstrijd ging over de verdeling van een erfenis en speelde zich af tussen de erfgenamen 
van Anne Tjerk Solkema, die tweemaal gehuwd was geweest. De kleinkinderen uit zijn ver-
bintenis met Sjouk Gralda stonden tegenover een dochter Frouck uit zijn huwelijk met Si-
brich Claasdochter. Frouck Annedochter liet zich vertegenwoordigen door haar echtgenoot 
Walter Reins. Na de dood van Anne Tjerk maar vóór de verdeling was er reeds een grote ru-
zie ontstaan. Walter Reins had vergezeld van zijn vrouw en schoonmoeder 'drye schone ko-
yen' uit de boedel meegenomen waarbij een vechtpartij was ontstaan. Daarbij had onder an-
dere Eek Solkema, een kleindochter, 'in haer hooft een sware wonde geïnfligeerd gehadt'. Zij 
was daardoor gekwetst en wilde genoegdoening. Daarbij beriep zij zich op de Saksische Or-
donnantie van 1504, die in zulke gevallen een boete van 60 'golden gulden' toekende. Voor de 
litis contestatio stierf Eek Solkema en namens de kinderen zette haar man Ulcke Gerryts de 
procedure voort. De ordonnantie repte namelijk niet van overerfelijkheid en Gerryts meen-
de dus een sterke zaak te hebben. Toch wees het Hof de eis af. Waarom? `Hieromme dan, na-
edemael de Statuten moeten uytgheleght werden uyt het gemeyn recht'. Omdat de statutai-
re boete in de plaats kwam van de door de rechter opgelegde geldsom, `soo is het by 't Hoff 
raetsaem bevonden dat de statuaire poena dewelcke yemant op-geleght wert weghen de reale 
Iniurie, tot den Erf-genaem niet behoort uyt-gestreckt te werden. 3 ° 

Aan de uitspraak van het Hof kan een algemene regel ontleend worden, een regel die 
overigens ook in de andere provincies gold. Leemten in de Landsordonnantie en an- 

24 D. 44,7,26. Zie noot 20. 
25 D. 50,17,139 pr. 
26 D. 50,17,4. 
27 D. 44,7,33. Zie noot 21. 
28 Z. Huber, Observationes rerum judicatarum, caput XLII, p. 56: quia minime novum neque insolens est, doc-
trinam e Jurisconsultorum responsis traditam, confirmari per constitutiones. 
29 Van de Sande, Gewijsder Saecken, V,8,4; uit de Quaclap, sententie 22 mei 1604 nr. 37, archief Hof van Fries-
land mv. nr. 16706 blijkt dat Van de Sande (Sandius) één der rechters was. 
30 Nr 16484. Uitspraak van 22 mei 1604. 
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dere lokale rechten (het statutaire recht) werden aangevuld en uitgelegd volgens de 
analoge regels van het ius commune . 3 ' 

Boetes en schadeberekening bij kwetsing 

In het laatst beschreven proces vorderde de eiser een boete van zestig goudguldens 
wegens het toebrengen van een hoofdwond. De hoogte van het bedrag was geba-
seerd op de Saksische Ordonnantie van 1504 en niet op het Romeinse recht. Boete-
en schadeberekening bij kwetsing op grond van het Romeinse recht bracht namelijk 
een dogmatische moeilijkheid met zich mee. In de ogen van de klassieke Romeinse 
juristen was het lichaam van een vrij man niet op geld waardeerbaar. Gaius had deze 
regel pregnant verwoord: 'van lidtekens of misvorming kan geen schade berekend 
worden, omdat het lichaam van een vrij mens geen waardering op geld verdraagt.'" 
Ulpianus had de reden van deze regel gegeven toen hij schreef dat niemand geacht 
wordt eigenaar van zijn eigen ledematen te zijn." Was dit de regel bij vrije personen, 
de kwetsing van een slaaf werd daarentegen als `zaaksbeschadiging' aangemerkt, zo-
dat in zo'n geval de schade nauwkeurig kon worden berekend. Maakte de slaaf deel 
uit van een groepje toneelspelers dan werd daarmee bij de schadeberekening reke-
ning gehouden. Was hij geen simpele slaaf, maar een bekwame timmerman, dan was 
dat te merken aan de hoogte van de schade. Was de schade gedeeltelijk ontstaan door 
schuld van de slaaf zelf, dan werd dat aandeel van de schade 'afgetrokken' enz. enz. 
Enerzijds dus een gedetailleerde regeling bij de toepassing van de actio ex lege Aqui-
lia uit zaaksbeschadiging, anderzijds afwezigheid van regeling bij de actio iniuriarum 
uit kwetsing van een vrij persoon. Nu trad er in de loop der tijd wel enige versoepe-
ling op en was bijvoorbeeld enige geldelijke compensatie mogelijk geworden voor 
kwetsing van zoons die onder de patria potestas van hun vader stonden. Met name 
het gederfde loon en de medische kosten konden op de laedens worden verhaald met 
een aangepaste actie uit de lex Aquilia. Deze verruiming deed echter geen afbreuk 
aan de hoofdregel die met name bij het instellen van de actio iniuriarum streng werd 
gehandhaafd. Daarom werden de boetes die op elke kwetsing stonden in de periode 
van het ius commune steeds bij landsverordening vastgesteld» Zij weerspiegelden 

31 Zie daarover ook J.H.A. Lokin, SPEIP 96a ofwel Bartolus en het Ommelander landrecht, in: Tekst en Uitleg, 
Groningen 1994, p. 63 e.v. 
32 D. 9,3,7: cicatricium autem aut deformitatis nulla fit aestimatio, quia liberum corpus nullam recipit aestima-
tionem. Vert. Maar littekens of verminking worden niet op geld gewaardeerd, omdat het lichaam van een vrij per-
soon geen waardering op geld verdraagt. Cf. P. Pauw, Persoonlikheidskrenking en skuld in die Suid-Afrikaanse 
privaatreg. 'n regshistoriese en regsverglykende onderzoek. Leiden, 1976. 
33 D. 9,2,13 pr.: Liber homo suo nomine utilem Aquiliae habet actionem: directam enim non habet, quoniam 
dominus membrorum suorum nemo videtur. Vert. Een vrij persoon heeft een fictieve Aquiliaanse actie te eigen 
bate: de rechtstreekse actie heeft hij niet omdat niemand geacht wordt eigenaar van zijn ledematen te zijn. 
34 De klassieke actio ex lege Aquilia, handelende over slaven, bevatte een poenaal element, dat echter gerelateerd was 
aan de berekening van de materiële schade. Van een gedode slaaf werd de hoogste waarde genomen die de slaaf een jaar 
voor zijn dood had gehad. Bij een gewonde slaaf bedroeg de termijn dertig dagen. Maar, zoals gezegd, handelde de lex 
Aquilia over zaken en niet over vrije mensen en was bovendien in het ius commune de Aquiliaanse actie door het be-
staan van de afzonderlijke boetes tot een louter reipersecutoire actie teruggebracht. Cf. Huber, Praelectiones juris ci-
vilis, ad Inst. 4,3,6: Moribus hodiernis enim particula legis, quanti res plurimi Pilt, non observatur, sed in verum pre-
tium et id quod interest, agendum. Vert. Volgens de hedendaagse gewoonte wordt het zinsonderdeel 'voor de hoog-
ste waarde van de zaak' niet in acht genomen, maar er wordt geprocedeerd op de ware schade en het positief belang. 
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het inheemse recht, dat immers van ouds dergelijke 'composities' kende. Zo geeft 
Huber in zijn Heedensdaegse Rechtsgeleertheyt" een zeer uitgebreide opsomming 
van de boetes die op .elke kwetsing staan en de verschillen in hoogte naar gelang van 
de kwaliteit en stand der personen. Eén voorbeeld: 36  

Twee oogen, twee voeten, twee handen, uit of afgeslagen of verlamt, wordt met een volle 
mans boete tot duisent Gout-guldens als een doodtslag gebreukt; een oog, een handt, een 
voet, is half soo veel, gelijk mede van de tonge. Een Mans gemachte, of Vrouwen borst, wordt 
geboetet met 1000 Gout-guldens; de neus en lippe 250 gelijke guldens. 

Werd nu het schadevraagstuk bij kwetsing en verwonding geheel door het inheemse 
lokale recht geregeld? Neen, zegt Huber, zelfs in deze materie blijft het `Keyserlijke' 
recht uitgangspunt en beheerst het de uitlegging. De bepalingen van de Landsordon-
nantie blijven gezien worden als uitzonderingen die dan ook strikt moeten worden 
uitgelegd. De passage waarin Huber dit onder woorden brengt is verhelderend en 
exemplarisch voor de algehele verhouding tussen lokaal en gemeen recht. Bij kwet-
sing van sommige personen worden de boetes ofwel 'breuken' verdubbeld. Volgens 
art. 22, titel 2, boek 2 van de Landsordonnantie is dat het geval bij 'Edellieden, pre-
dicanten, Rechters, Gerechts-booden, vrouwen ofte matronen en jonge dochters, 
swangbare vrouwen driedubbele. Huber vraagt zich naar aanleiding hiervan af of 
deze opsomming zo strikt moet worden genomen dat er geen uitbreiding tot perso-
nen van gelijke staat en waarde plaats zou mogen hebben. Als antwoord op deze spe-
cifieke vraag geeft hij de algemene uitleggingsregel weer die hij bij verschillende an-
dere onderwerpen ook al ter sprake heeft gebracht. 

't Is wel een gemeen zeggen, dat Landts Ordonnantien nooyt moeten uitgestrekt worden als 
zijnde van enge uitlegginge, selfs niet daer de reeden gelijk of meerder mochte zijn; maer dit 
is te verstaen van Ordonnantien die 't Keyserlijke Recht veranderden, maer Ordonnantien 
die of conform met de selve of gantsch nieuw zijn, moeten worden uitgelecht in gelijkheyt 
van alle de Wetten, nae de gesonde reeden, en alsoo dat er geen absurde stellingen uit vol-
gen." 

Aangezien artikel 22 een geheel nieuwe, aan het Romeinse recht vreemde bepaling 
geeft, is volgens Huber enige extensieve uitlegging geoorloofd. Zo worden Profes-
soren en Doctoren aan de Predicanten gelijkgesteld. Ook een onrechtmatig verwon-
de professor mag dus een dubbele boete eisen." 

Uit de zojuist geformuleerde hoofdregel volgt dat het Romeinse recht ook in deze 
materie een rol bleef spelen en wel in de bepaling van de materiële schade. Want boe-
tes mochten door de Romeinen dan niet geregeld zijn, de schadevergoeding maakte 
wel een onderdeel uit van het keizerlijke recht, zij het ook bij het leerstuk van de 
zaaksbeschadiging zoals wij zojuist hebben gezien, en niet zozeer bij dat van de in-
iuria. Hoe dan te handelen? Huber loste dit probleem eenvoudig op door op dit punt 

35 Huber, Heedensdaegse Rechtsgeleertheyt, VI,9,11-46. 
36 Huber, Heedensdaegse Rechtsgeleertheyt, VI,9,12. 
37 Huber, Heedensdaegse Rechtsgeleertheyt, VI,9,27. 
38 Huber, Heedensdaegse Rechtsgeleertheyt, VI,9,29. 
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de acties samen te voegen en dus bij de iniuria gebruik te maken van de bepalingen 
die voor de lex Aquilia golden. 

De aanspraken van dadelijke (bedoeld is: daadwerkelijke, dat wil zeggen niet-verbale) inju-
rie wordt ook tweederley genomen; ten eersten, om boeten by de Ordonnantie op yder feit 
van injurien gestelt: ten tweeden, om betalinge van alle de kosten, schaden en interessen, soo 
van meesterloon als versuimenisse, by verwondinge, verminkinge, of verzeeringe gehadt, 
ende geleeden, 't welk eygentlijk moet koomen uit de Wet Aquilia van schade, welke tot dien 
eynde verstaen wordt met de actie van injurie t' samen gevoegt te worden. 

De samenvoeging had tot gevolg dat de berekening van de materiële schade, zoals die 
reeds lang gebruikelijk was bij gedode of verwonde slaven, op vrije mensen van toe-
passing werd. In feite kwam dit neer op de vergoeding van de medische kosten en van 
het gederfde loon of inkomen. Alzo werd bij wijze van voorbeeld beslist in de zaak 
Claes Pieters tegen Frans van Eysinga." 

Op december 23 tussen 2 en 3 uur 's middags reed Frans van Eysinga, grietman van Tietjerk-
steradeel, Leeuwarden binnen, met paard en slede. Hoe hard hij gereden heeft, weten wij 
niet, maar vast staat dat het paard Claes Pieters, kuiper te Leeuwarden, 'ter aarde gestoten' 
heeft en hem zozeer heeft bezeerd dat Pieters het bed heeft moeten houden, `sonder dat hij 
enige voet ofte been kan toesetten om te gaan'. Pieters vreesde nooit weer 'fris ende gesondt' 
te worden en eiste derhalve van Van Eysinga vergoeding van alle kosten, schaden en interes-
sen gedaan, gehad en geleden, nog te doen, hebben en lijden'. Daaronder waren begrepen de 
medische kosten, zijnde het 'meester-loon ofte barbierssalaris'. 4° 

Van Eysinga beweerde dat hij zeer voorzichtig had gereden, dat zijn knecht het paard bij 
de teugel had gehouden en had geroepen dat iedereen uit de weg moest gaan; dat het paard de 
eiser dan ook niet had `aengeraect, veel min ommegestooten'. Pieters was waarschijnlijk door 
angst of natuurlijke zwakheid van zijn leden of door een beroerte getroffen. Indien hij toch 
was geraakt, dan was dat zijn eigen schuld, omdat hij niet op het roepen van de knecht acht 
had geslagen. Het Hof hechtte kennelijk geen geloof aan het verweer van Van Eysinga, want 
veroordeelde hem tot het betalen van het meester-loon en daarboven van alle schade en inte-
ressen 'door 't overrijden ende verseringe daaruit gevolcht'. 

Was de materiële schade bij verwonding en kwetsing niet al te moeilijk te berekenen, 
lastiger werd het als de iniuria een belediging of valse beschuldiging betrof. In zulk 
een geval van 'woordelijke injurie' bestond de eis uit twee onderdelen, namelijk dat 
de gedaagde de begane injurie moest herstellen eerlijk en profijtelijk, aldus Huber: 41  
'eerlijk midts doende revocatie in forma (dat wil zeggen een openbare herroeping), 
profijtelijk, midts betalende soo ofte soo veel nae gelegentheyt der sake'. Daarnaast 
kon bij een ernstige belediging de `honer' ook strafrechtelijk worden vervolgd. Dat 
gebeurde in een zaak waarin Johannes van de Sande zelf betrokken was, een zaak die 
destijds veel stof deed opwaaien." Wat was er gebeurd? 

39 Nr. 16496. Uitspraak van 14 februari 1626. 
40 De barbier trad vroeger op als chirurg. 
41 Huber, Heedensdaegse Rechtsgeleertheyt, VI,10,5. 
42 De zaak wordt vermeld bij Nauta, Decisien 36 en bij Huber, Heedensdaegse Rechtsgeleertheyt, VI,10,6 en 7. 
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Johan Bootsma, ontvanger-generaal van Friesland, had een grote schuld van meer dan 
600.000 gulden opgelopen. Over dat bedrag liep een rechtszaak. Een zeker Hesselus Domi-
nici Wringer, secretaris van Barradeel, had naar aanleiding van deze zaak in het openbaar, na-
melijk in de herberg van Mayke Martens in Harlingen, op 12 augustus 1634 beweerd dat een 
vergadering van een groepje vrienden van Bootsma, voorgezeten door 'onze' Johannes van 
de Sande, had besloten 10.000 gulden aan te bieden aan een getuige die dan valselijk ten fa-
veure van Bootsma moest getuigen. Dit was een zware beschuldiging van omkoping, waar-
aan men niet zomaar kon voorbijgaan. Was het waar, dan moest deze daad van omkoping 
worden gestraft, was het niet waar, dan moest de beschuldiger Wringer wegens laster, calum-
nia, worden veroordeeld. Men achtte de zaak van zo'n groot algemeen belang dat de procu-
reur-generaal optrad als eiser en Hessel Wringer opriep bewijs van zijn bewering te leveren. 
In een interlocutoir vonnis van 24 november 1635 concludeerde het Hof reeds dat het bewijs 
onvoldoende was, waarna Wringer wegens iniuria en wel wegens laster in een strafproces 
werd aangeklaagd. Zijn verweer werd nog steeds onvoldoende bevonden en op 14 februari 
1637 is hij veroordeeld tot ontzetting uit zijn ambt van secretaris van Barradeel. Een forse 
straf. Na de sententie in het sententieboek 43  staat te lezen: 'Aantekening. De ontvanger gene-
raal van Friesland Johan Bootsma is aangeklaagd wegens verduistering.' Wringer werd niet 
veroordeeld tot openbare herroeping. Revocatie had de gekwetste, in casu Van de Sande na-
melijk zelf moeten vragen en dat heeft hij wijselijk nagelaten. 

Niet alleen uit wijsheid heeft Van de Sande de herroeping ofwel deftig gezegd de ac-
tio ad palinodiam achterwege gelaten. De slapheid van de rechtspraktijk, aldus Hu-
ber, heeft de openbare herroeping bijna geheel doen verdwijnen. Ook al wordt zij als 
eis gesteld, zij wordt door de rechter altoos met stilzwijgen voorbijgegaan." Dat 
deed de rechter inderdaad toen Huber zelf een openbare herroeping in forma eiste in 
een beledigingsproces tegen zijn vroegere vriend en collega in de welsprekendheid, 
de hoogleraar Jacobus Perizonius. 45  Wij zullen bij dit proces, of liever: bij de twee 
processen, want Perizonius spande op zijn beurt een geding aan tegen Ulriks zoon, 
Herman Huber, iets uitvoeriger stilstaan, omdat de ongetwijfeld knapste jurist van 
Friesland nu eens niet als gezaghebbend schrijver optrad, maar als partij. 

De processen waren de treurige uitkomst van een typische geleerdenruzie waarop de uni- 
versitaire academie het patent schijnt te hebben. Het begon allemaal met een meningsver- 
schil over de juiste betekenis van het woord npatuopiov in de brief van de apostel Paulus 
aan de Philippenzen 1:13, Maar al spoedig zaten de hooggeleerde heren elkaar ook op an- 
dere terreinen in de haren. Het voorlopig hoogtepunt was een boekje van Perizonius, waar- 
in hij tenminste 130 fouten aantoonde in het eerste deel van Hubers Institutiones historiae 

Toch was het niet dit boekje dat de aanleiding tot de actio iniuriarum vormde, maar 
een ander geschrift, een 'infaam pasquil' dat Perizonius in handen was gevallen en dat 
hoogst denigrerende opmerkingen bevatte over de lage afkomst van de familie Huber. Het 
was waarschijnlijk geschreven door Hubers eigen zwager Johannes van der Ley en bij de 
boekverkoper Strick achtergelaten en meegenomen door de toen nog bevriende Perizoni- 
us. Toen de verhouding met Huber verslechterde begon Perizonius de inhoud van het li- 
bel te verspreiden en dat maakte de familie Huber razend. Ulrik, toch al een heetgebakerd 

43 Nr. 16506. Uitspraak van 14 februari 1637. 
44 Huber, Heedensdaegse Rechtsgeleertheyt, VI,10,9. 
45 Over leven en werk van Perizonius zie Th.J. Meijer, Kritiek als herwaardering: het levenswerk van Jacob Pe-
rizonius (1651-1715), Leiden 1971. De ruzie wordt beschreven op p. 81-83. 
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man,46  begon een beledigingsproces, dat op 27 maart 1694 eindigde. Perizonius, die on-
dertussen een benoeming in Leiden had aanvaard, stelde op zijn beurt de actio iniuriarum 
in tegen zoon Herman Huber, die 'met een toornich gemoede ende rasende ijver' een schot-
schrift tegen hem had gefabriceerd. Ook van dit proces werd uitspraak gedaan op 27 maart 
1694.47  De processen zijn vermakelijk door de kinderachtigheid der partijen en interessant 
door enkele reeds besproken juridische aspecten. 

Ulrik, die als eiser optrad, mede namens zijn acht kinderen" bracht maar liefst 36 punten 
van belediging naar voren, waarvan de voornaamste de opmerkingen waren uit het 'fameuze 
libel' en uit een brief die Perizonius ter begeleiding van dat libel had geschreven. Zij kwamen 
hierop neer: de vader van Ulrik was claviger (een soort van concierge) geweest van de La-
tijnse school in Dokkum, voordat hij door toedoen van de heer Douwe van Aylva `uyt een 
seer geringe fortuin en conditie tot een fatsoenlijk man was overgebracht'. Dat stond in het 
libel en Perizonius had daarop als commentaar gegeven dat hij 'liever van zijn overgrootva-
der af de erfgenaam wilde zijn van een geleerd geslacht dan een knecht of concierge van een 
school te Dokkum of de zoon van een dergelijke concierge'. 49  De familie Huber zou afstam-
men `uyt de allergeringste soorte van mensen', ex infima prorsus fortuna en een tante van Ul-
rik, tante Sophia, zou getrouwd geweest zijn met een Italiaan, ene Braccio die een kwakzal-
ver was en in de Friese steden zijn zalven uitventte. Perizonius had daarbij geschreven, aldus 
Huber, dat hij verwant, affinis was aan kwakzalvers en dat was een 'boosaardige insulte'." 

Dit waren de voornaamste aantijgingen, die de familie Huber uitvoerig poogde te weer-
leggen. Zij hoefde zich over haar afkomst niet te schamen, want Ulriks moeder stamde van 
oude Friese eigenerfden Jensma en Rheen. Van vaderskant was de familie weliswaar van uit-
heemse oorsprong, maar geenszins 'van verachtelijke natie noch geslachte of naem'. Zij stond 
in allerhande eerlijke emplooien bekend in Zwitserland, Augsburg, Ulm en Straatsburg. 
Grootvader was uit Zürich als miles Helvetius gekomen om te vechten voor de Nederlandse 
vrijheid en de gereformeerde religie tegen de Spaanse tirannie. De familie Huber had haar ge-
hele fortuin" in Friesland op eerlijke wijze verkregen en kon op geen enkele wijze vergele-
ken worden met kwakzalvers. Ulrik vatte tenslotte zijn 36 beledigingen — het hadden er ook 
48 kunnen zijn, zei hij — samen. Belangrijkste punt was het feit dat Perizonius het infame 
boekje niet dadelijk had vernietigd, maar onder zich had gehouden en de inhoud later had 
verspreid, hetgeen uitdrukkelijk strafbaar was gesteld in een constitutie uit het jaar 365 van 
de keizers Valentinianus en Valens." Eigenlijk stond op dit crimen extraordinarium de dood-
straf, maar die was voor dit misdrijf in Friesland niet meer in gebruik. Huber eiste daarom 
een boete maar — en dat is interessant voor de verhouding tussen het statutaire en het geme-
ne recht — aangezien in de Landsordonnantie 'op 't faict van divulgeren van fameuse libellen 

46 Dat Huber een lastig en opvliegend karakter had, blijkt nog uit een voorval dat zich in 1686 afspeelde en veel 
stof deed opwaaien. Tijdens een promotieplechtigheid ging Huber zo te keer tegen de promovendus — gelukkig 
was het niet zijn eigen promovendus — dat de rector rnagnificus hem het woord ontnam. Zie T.J. Veen, in: Zestig 
juristen, Bijdragen tot een beeld van de geschiedenis der Nederlandse rechtswetenschap, onder redactie van T.J. 
Veen en P.G. Kop met medewerking van C.H.N. Kwanten, Zwolle 1987, p. 125. Voor de verhouding van Huber 
tot Gerard Noodt zie G.C.H. van den Bergh, The life and work of Gerard Noodt (1647- 1725), Oxford, 1988, pas-
sim, met name p. 300-304. 
47 Nr. 16563. Uitspraken van 27 maart 1694, sententie nr. 35 en 36. 
48 Namens zijn zoons Harmannus, secretaris van de Staten der Landschappen, Zacharias, advocaat bij het Hof 
van Friesland, Georgius, juris studiosus, en Renatus, en namens zijn dochters Suffrida, Agnes, Titia en Sjouckje. 
49 Ego mallem usque a proavo esse vetus haeres ordinis eruditi quam famulus seu claviger scholae Doccumanae, 
talisve clavigeri filius, ne quid amplius dicam. Ook de laatste vier woorden: 'om er maar niets meer van te zeggen' 
werden als een afzonderlijke belediging opgevat. 
50 Atque adeo imprudens ostendit quam sit affinis hujusmodi cicheis et circumforaeis hominibus 
51 Huber spreekt van de voor- en achtersteven van haar fortuin, prora et puppis suae fortunae. Cf. T.J. Veen, 
Recht en Nut, Studiën over en naar aanleiding van Ulrik Huber (1636-1694), Zwolle 1976, p. 2 noot 4; zie ook de-
zelfde, Twee brieven van Perizonius, in: Hermeneus, 38, 1996, p. 6 -23. 
52 C. 9,36,2. 
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geen seeckere boeten waren gestelt', moest men te rade gaan bij het gemene recht. Op grond 
van Instituten 4,4,7 moest er een schatting, aestimatio iniuriae, plaatsvinden en die vroeg Hu-
ber dan ook, wegens het achterhouden van het libel, wegens 'het prostitueren van de afcom-
ste der familie' en wegens het 'verwijten der houwelicken ende affiniteiten'. Perizonius 
moest `eerlijck ende profijtelijck' boeten, eerlijck, mits doende revocatie van de geschrevene 
calumnies in forma, profijtelijck door het betalen van een som die Huber zelf had begroot op 
2000 goudguldens. 

Perizonius had in zijn verweer vrij spel omdat de meeste feiten over de familie Huber vast-
stonden en uit andere boekjes al bekend waren, hetgeen hij niet naliet te vermelden. Het wa-
ren schoten voor open doel. Allereerst mocht Huber hem dankbaar zijn dat hij het fameuze 
boekje onder zich had gehouden. Toen hij het kreeg waren zij nog vrienden en hij had het 
juist bewaard om Huber te beschermen. Ook aan Hubers notoire vijanden had hij het nooit 
afgegeven. Daaruit bleek zonneklaar dat hij het niet malicieus had achtergehouden. Pas toen 
later een juffrouw in Haarlem die 'van de secretaris Huber gevrijt wierde' de familie en het 
geslacht Huber wilde leren kennen, had hij een brief naar Haarlem gezonden. Daarin had 
niets verkeerds gestaan, maar omdat de eiser de brief geheel uit zijn verband had gerukt — en 
als hoogleraar zou hij toch moeten weten dat dat niet kon — leek het net of van het geslacht 
Huber abominanda et infanda, dat wil zeggen afschuwelijke en ongehoorde zaken waren 
verteld. Niets was minder waar. Perizonius wilde onder ede wel verklaren dat hij niets anders 
had gezegd dan dat de eiser uit geringe voorouders tot het 'bezit' van een hoge digniteit was 
gekomen en wat was daar nu mis mee? Ook keizer Vespasianus was van geringe komaf, zo-
als bij Suetonius te lezen viel en had paus AdrianUs de zesde het 'tot oneere of schande' gere-
kend dat hij een schuitenmakerszoon uit Utrecht was? Perizonius was nu goed op dreef en 
trok alle registers los. Achter de woorden dat hij liever uit een geleerd geslacht stamde dan de 
zoon van een claviger was, moest men niets zoeken. Hij had ook tamboer kunnen zeggen of 
schoenlapper of iets dergelijks, maar hij had claviger gezegd. De toespeling op de afkomst uit 
de laagste mensensoort, ex infima prorsus fortuna, was ook al verkeerd opgevat. Fortuna be-
tekende gewoon geldelijk fortuin en het was algemeen bekend dat de familie van de eiser van 
`gansch geringe fortuin door de familie van de Heeren Aylva tot een fatsoenlijcke staet was 
gevordert'. Daarin kon men toch niets oneervols ontdekken. Er waren zoveel aanzienlijke 
families met niets begonnen, ja er waren aanzienlijke families die in armoede waren vervallen 
en dus ook nu `uyt een seer gansch geringe fortuin' waren. 

Het meeste plezier verschafte Perizonius de weerlegging van de beschuldiging dat Huber 
aan kwakzalvers verwant, affinis, was. Dat woord sloeg op geheel iets anders. Wat was het ge-
val geweest? Zoals Perizonius een geschrift met 130 fouten van Huber had uitgegeven, zo 
had Huber daarvoor een boekje tegen Perizonius geschreven onder de titel Specimen Episto-
licum. In enige verzen uit dat boekje had Huber Perizonius vergeleken met een 'markt-
schreeuwer' of kwakzalver 'die op marckten sijn salven uitriep'. Huber had de vergelijking 
met een kwakzalver dus als eerste gebezigd en Perizonius had niet meer willen zeggen dan 
dat Hubers gedrag meer affiniteit in de zin van meer overeenkomst vertoonde met kwakzal-
vers, omdat hij allereerst de lezer 'kwade en vitieuze' verzen voor goede gaf, omdat hij in zijn 
historie vele onware geschiedenissen voor ware debiteerde en tenslotte omdat hij van zich-
zelf en zijn digniteit telkens 'seer breed' opgaf. Dat was de betekenis van het woordje affini-
teit en niet familieverwantschap, zoals eiser meende. Wist Huber dat niet? Dat zou hij toch 
moeten weten, nu hij hoogleraar in de eloquentia was geweest." Perizonius wilde Huber 
graag de `so notoire' betekenis van de woorde affinis en affiniteit nog eens uitleggen en haal-
de daartoe passages aan van Livius, Cicero, Terentius, Plautus en de Noctes atticae van Aulus 
Gellius. Als men de eis van Huber in zijn geheel beschouwde dan bleek zonneklaar, aldus Pe- 

53 Inderdaad is Huber zijn academische loopbaan in Franeker begonnen als professor eloquentiae van 1657 tot 1666. 
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rizonius, dat eiser slechts animo vexandi, met de bedoeling om te treiteren, en uit `pleyt-
sucht' was gaan procederen. Dat de kinderen als mede-eisers optraden was volgens Perizo-
nius geheel ongepast omdat hij in zijn geschriften nergens met ook maar één woord van de 
kinderen Huber had gerept. Hij wist niet eens dat hij er acht had. Neen, aldus Perizonius aan 
het slot van zijn verweer, hij had zich slechts verdedigd tegen de odieuze lasteringen in het 
boekje van Huber en hem viel dus eigenlijk niets te verwijten. Het was de eiser die zich schul-
dig had gemaakt aan het misdrijf van lichtvaardig procederen, temerarium litigium. 

Hiermee was Perizonius als gedaagde uitgepraat, maar niet als eiser. Van Harmannus Hu-
ber, die werd bijgestaan door advocaat en broer: Zacharias, eiste Perizonius, op grond van 
twee beledigingen de som van tweemaal 50 goudguldens en een openbare herroeping in for-
ma wegens een geschrift waarin Herman Huber hem, Perizonius, had uitgemaakt voor een 
'infame lasteraer, eervergeten leugenaer ende verloren faemrover', verder voor 'schender 
ende een dolle hond' en dat de gedaagde bovendien had gedreigd de eiser 'met extremiteiten 
ende gevoelige ressentimenten' te beledigen. Herinan beriep zich in zijn verweer op de bele-
digingen die Perizonius zijn familie had aangedaán door middel van de verspreiding van het 
befaamde boekje. Daarom meende hij het recht té hebben zich te verdedigen zoals hij had ge-
daan en hij beriep zich daarbij — 'om 't Hoff niet te ennujeren' met het opsommen van tallo-
ze autoriteiten — op de Observaties van Andreas Gaill, die had geschreven dat ieder die was 
beledigd het recht had zich te verdedigen. 54  

Wat de raadsheren van het Hof van dit alles hebben gedacht, weten wij niet. Wij kennen 
slechts hun beslissing. Beide heren werden veroordeeld, Herman Huber tot het betalen van 
tweemaal 16 goudguldens op grond van twee béledigingen, Perizonius tot het betalen van 
tweeëndertig maal 16 goudguldens, zijnde 512 goudguldens. Op vier punten van belediging 
sprak het Hof hem vrij, maar 32 beledigingen achtte het bewezen. Van een openbare herroe-
ping over en weer wordt in de sententie niet gerept. 55  

Smertloon 56  

In het bovenstaande hebben wij gezien dat uit de samengevoegde acties, de Aquili-
aanse en de iniuria-actie, vergoeding van alle materiële schade, voortvloeiende uit 
verwonding, verminking of `verzering' kon worden geëist. Kon nu ook de geleden 
pijn, de smart die uit die verwonding en uit de voortdurend zichtbare verminking 
werd geleden, in rekening worden gebracht? Was met andere woorden ook de imma-
teriële schade opeisbaar? Het Romeinse recht was op dit punt duidelijk in zijn afwij- 
zing. In de reeds aangehaalde tekst van Gaius werd ondubbelzinnig gesteld dat line- 

, 

54 Andreas Gaill, Practicarum Observationum, tam ad proCessum judiciarum, praesertim Imperialis Camerae, 
quam causarum decisiones pertinentium, libri duo, ed. 34, lib! 2 caput 100, nr. 3 en 4. 
55 De ruzie werd nog voortgezet na de dood van Ulrik enkele maanden na de uitspraak (8 november 1694) door 
Zacharias Huber. Deze verdedigde zijn vader in zijn Dissertationes Juridicae et Philologicae uit 1706. Perizonius 
reageerde daarop weer in 1710. In 1739 verscheen een Nederlandse vertaling van een Latijns geschrift over de ru-
zies van de hand van de Duitse hoogleraar J.B. Mencken. De titel luidde: De Quakzalvery der Geleerden. 
56 Zie onder andere R. Feenstra, Das Deliktsrecht bei Grotius, insbesondere der Schadenersatz bei Tiitung und 
Kiirperverletzung, in: Feenstra-Zimmermann, Das riimisch-honndische Recht, p. 429-454, met name 454 noot 
124; en recentelijk R. Feenstra, Réparation du dommage et prix de la douleur chez les auteurs du droit savant, du 
droit naturel et du droit romano-hollandais, in La douleur et le droit, Textes remis et présentés par Bernard 
Durand, Jean Poirier, Jean Pierre Royer, Paris 1997, p. 411-42 .1, met name 419 noot 3. Voor het moderne recht zie 
het recente proefschrift van S.D. Lindenbergh, Smartengeld, Leiden 1998 en Erwin Deutsch, Unerlaubte Hande-
lungen, Schadenersatz und Schmerzensgeld, 3e Auflage, Keulen 1995. 
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kens, cicatrices, en misvorming, deformitas, niet geldelijk konden worden gecom-
penseerd." Toch hebben de Hollandse schrijvers al betrekkelijk snel de vergoeding 
van smartengeld toegelaten, echter niet van rechtswege, maar enkel in het geval waar-
in de gelaedeerde erom verzocht. Zo staat bij De Groot in zijn Inleidinge te lezen:" 

De smert ende ontciering van 't lichaem, hoewel (van rechtswege) eighentlick niet en zijn 
vergoedelick, werden op geld geschat, soo wanneer sulcks versocht word. 

Ook Vinnius erkent dat vergoeding van geleden pijn aan de Romeinse juristen onbe-
kend was, maar dat zij moribus harum regionum werd toegekend, indien zij werd ge-
vraagd. 

Volgens de gewoonten van deze streken heeft er ook een schatting plaats van de smerten en 
de verminking van het lichaam, wanneer dit wordt gevraagd, hoewel dit eigenlijk niet met 
geld kan worden hersteld en ook niet past in het Romeinse recht." 

Holland mocht dan smartengeld als schadepost hebben toegelaten, Friesland voer 
zijn eigen strikt Romeinse koers. Huber is op dit punt duidelijk en hoewel hij in een 
bijzonder geval, namelijk in dat van kwetsing van een dochter zodanig dat daardoor 
haar huwelijkskansen verminderen, vergoeding niet onredelijk acht, buigt hij toch 
voor het gezag van het Romeinse recht. Na de algemene regel gesteld te hebben 'dat 
van smert-loon of verergeringe van lichaam qualijk yets geëyscht kan worden' ver-
volgt hij : 60 

Hoewel by veelen verstaen wordt, dat een dochter aen het lichaem, voornamelijk aen 't aen-
gezichte beschadigt zijnde, dien te nevens vergoedinge kan eyschen, om in haer houwelijk 
door geit gevordert te worden, in welkers hoope sy door de quetsinge verachtert is; het wel-
ke niet soo zeer buiten reeden als buiten authoriteit van Wetten is, soo in Keysers Recht, als 
ook in onse Pracktijke. 

Ook in zijn Praelectiones legt Huber het verschil op dit punt met de Hollandse ge-
woonten nog eens uit. 'Het is een constante door ons Hof gehuldigde overweging,' 
zegt hij, 'dat er geen geldelijke compensatie is voor smart of misvorming, zelfs niet 
als zij dat vragen, hoewel Grotius met betrekking tot zijn Holland daar anders over 
schrijft. En dat moge niet onbillijk lijken, als men in aanmerking neemt dat zij niet 
om een reële schatting vragen, maar om iets te krijgen bij wijze van troost. Maar zo'n 
troostprijs is meer een zaak van toedelende dan van vereffenende rechtvaardigheid 
en kan daarom niet vallen onder de competentie van de rechtbanken: 6 ' 

57 D. 9,3,7; zie noot 32. 
58 De Groot, Inleidinge, 111,34,2. 
59 Vinnius, Commentarius ad Institutiones, 4,3,13, n. 2: Moribus harum regionum etiam dolorum et deforma-
tionis corporis, si quando id petitur, aestimatio fit; quamvis proprie haec pecunia sarciri non possunt, neque juri 
Romano id conveniat. Cf. Voet, Commentarius ad Pandectas, ad D. 9,2 nr. 11. 
60 Huber, Heedensdaegse Rechtsgeleertheyt, VI,4,21. 
61 Huber, Praelectiones juris civilis, ad D. 9,2 nr. 3. Alioqui constans in nostra curia servatur ratio, propter do-
lorem et deformitatem, nequidem si petantur, admittere aestimationem, etsi de Hollandia sua testetur aliter Gro-
tius lib. 3. Jurisp. Holl. tit. 34. n. 5. et 6. nec iniquum videatur, si non aestimationem, saltem aliquid solatii loco in-
dulgere querentibus. Sed tale solatium magis est Adtributricis quam Expletricis Justitiae, nec adeo ad Judiciorum 
vigorem referri potest. Vgl. ook Band 1 ad Inst. 4,3 nr. 6 en Band II ad D. 9,2 nr. 18. 
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Bij de behandeling van de actio iniuriarum komt Huber nog eens op de Romeinse 
regel terug en haalt daarbij een vonnis aan dat voor de Hondsdagen van 1681 is ge-
wezen. 62  In dit proces trad een zekere Trijntje Jacobs, weduwe van Jelle Simons, op 
tegen de burgemeester van Workum, Jelle Pytters Bruninga. Wat er met haar gebeurd 
was, verhaalt het strafproces, waarin de procureur-generaal ambtshalve als aanklager 
optrad.° 

Op 15 juni 1680 's avonds om 9 uur reed een gezelschap waaronder zich burgemeester Bru-
ninga bevond langs de zeedijk van Stavoren naai= Workum. Schuin tegenover Molkwerum, 
bij het veld van Swelen, passeerden zij enige vrouwen die moesten uitwijken. Onder haar be-
vond zich Trijntje Jacobs, die wegens de engte van de weg kennelijk niet ver genoeg opzij-
ging. Bruninga legde toen zijn zweep over haar heen, zodat de streng om haar keel kwam. Zo 
werd zij 'wel de lengte van een huisstede', abtorto collo, voortgesleept en toen Bruninga ein-
delijk losliet, viel zij plotseling ter aarde. Haar schouderblad was gebroken en als zij niet de 
vingers tussen de streng en haar keel had kunnen krijgen, was zij zeker gewurgd. Na even te 
zijn doorgereden, gaf Bruninga aan een zekere Joucke Douwes opdracht de zweep terug te 
halen. Toen hij bij de vrouwen kwam, riepen deze dat zij er werk van zouden maken: lae, vo-
gels, wij sullen U wel vinden.' Daarop zei Joucke: limme kenne ons doch niet.' De vrouwen 
deden aangifte en de autoriteiten namen de zaak hoog op. 64 De procureur-generaal vond een 
toepasselijke tekst in D. 48,6,7: 

Op grond van de Julische wet met betrekking tot openlijk geweld is aansprakelijk hij die, 
terwijl hij met macht en gezag is bekleed, een Romeins burger heeft gedood, gegeseld of 
heeft bevolen dit te doen of iets op zijn nek heeft gelegd, zodat hij onder tortuur kan wor-
den verhoord." 

Het Hof sloeg geen acht op het verweer van Bruninga, die beweerde niets te hebben gemerkt, 
en veroordeelde hem tot betaling van vijftig gouden Friese rijders 'aan 't comptoir der do- 
meinen tot profijt van de heerlyckheit der landschappe van Friesland'. Aldus op 15 juli 1681. 

Op dezelfde dag werd ook uitspraak gedaan in het schadevergoedingsgeding dat 
Trijntje Jacobs had aangespannen. Zij eiste terzake van 'reale injurie' zeshonderd 
gulden als vergoeding van de schade, waarin waren begrepen het meesterloon (dok-
terskosten), 'versuimenis en andere ongelegentheden' en smertloon. Het Hof ver-
oordeelde Bruninga tot betaling van een som van vijfenzeventig gulden bestaande uit 
de kosten van het meesterloon en de 'versuimenis'. Smertloon werd niet toegekend. 
Daarmee toonde het Hof aan dat Friesland voor de zoveelste maal zijn eigen 'key-
serlijke' dat wil zeggen Romeinsrechtelijke weg ging. 

62 Huber, Heedensdaegse Rechtsgeleertheyt, VI,10,10: maei smert-loon wordt by den Hove niet goedtgedaan, 
om reeden hier vooren (VI,4,20 en 21) verhaelt en is soo noch jongst geweesen, in de meededachte sake van ... te-
gen J.P.B. voor de Hondtsdagen 1681. 
63 Nr. 16550. Uitspraak van 15 juli 1681. 
64 Het Hof wees de procureur-generaal als aanklager aan met een beroep op D. 1,18,6,2: Het behoort tot de 
plicht van de goeverneur van de provincie erop toe te zien dat de notabelen geen onrecht doen aan lieden van ne-
derige stand. D. 1,18,6,2: Ne potentiores viri humiliores iniuriis adficiant ... ad religionem praesidis provinciae per-
tinet. 
65 D. 48,6,7: Lege Iulia de vi publica tenetur, qui, cum imperium potestatemve haberet, civem Romanum adver-
sus provocationem necaverit verberaverit iusseritve quid fieri aut quid in collum iniecerit, ut torqueatur. De tekst 
is hier bijzonder toepasselijk omdat men in de laatste woorden ook kan lezen: 'of iets om zijn nek heeft geslingerd 
zodat deze wordt verdraaid'. 
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Conclusie 

Met de regeling van de schadevergoeding ten gevolge van de onrechtmatige daad kon 
men in Friesland dankzij twee vernuftige ingrepen goed uit de voeten. In de eerste 
plaats had men de oude actie uit de lex Aquilia ontdaan van haar poenale aard. Het 
waren geen punitive damages die men ermee opeiste, maar de werkelijk geleden 
schade, id quod interest. Door de boetes afzonderlijk te regelen in de Landsordon-
nantie bleef de Aquiliaanse actie als een louter reipersecutoire actie over. In de twee-
de plaats combineerde men deze Aquiliaanse actie, die eigenlijk alleen betrekking 
had op zaaksbeschadiging, met de actio iniuriarum, welke niet alleen de belediging, 
maar ook de kwetsing van een vrij persoon omvatte. Daardoor konden de uitge-
werkte en verfijnde beschadigingsberekeningen worden toegepast op de schade die 
was ontstaan ten gevolge van onrechtmatig veroorzaakt letsel. Dit lichamelijk letsel 
kwam bij de Romeinen niet voor vergoeding in aanmerking, omdat het eigen lichaam 
niet werd gezien als een 'zaak' waarvan men de eigendom kon hebben, zoals men die 
wel kon hebben van het lichaam van een slaaf. De samenvoeging van deze twee acties 
gaf de juristen een bruikbare regeling, die in de rechtspraktijk goed voldeed. 

Op twee belangrijke onderdelen week de Friese regeling van de Hollandse af en 
het is niet verwonderlijk dat op deze beide onderdelen Friesland vasthield aan het 
Romeinse recht. Allereerst stond men niet toe dat de Aquiliaanse actie kon worden 
ingesteld tegen de erfgenamen van de onrechtmatige daadpleger, met andere woor-
den passief overerfelijk was. In Holland had men deze stap wèl gezet met het argu-
ment dat de actie haar poenale aard had afgelegd en als loutere schadevergoedingsac-
tie overerfde als alle andere normale acties. In Friesland erkende men weliswaar dat 
het poenale element was verdwenen, maar daarmee hield de actie niet op een delicts-
actie te zijn. De actio ex lege Aquilia was een actio ex delicto en dat bleef zij, ook al 
was uit deze actio mixta" het poenale onderdeel operatief verwijderd en apart gezet. 
Daarom bleef zij althans tot aan de litis contestatio passief onovererfelij k. 

In de tweede plaats wilde men, in navolging van de Romeinse juristen, geen ruim-
te geven voor de mogelijkheid van het verkrijgen van smartengeld. In Holland werd 
dat toegekend als men daarom vroeg, in Friesland achtte men zo'n toekenning, zoals 
Huber het uitdrukte, 'buiten de autoriteit van Wetten, soo in Keysers Recht, als ook 
in onse Pracktijke'. Met dit gezagsargument was de vraag over de toekenning van 
smertloon in Friesland beslist. 

De verdere geschiedenis van het smartengeld laat zien dat de Rooms-Friese opvat-
ting pas recentelijk is verlaten. Weliswaar bevatte het ontwerp van Joannes van der 
Linden een artikel dat de toekenning van smartengeld volgens de Hollandse traditie 
regelde, 67  maar dat ontwerp is nimmer wet geworden. Keizer Napoleon wilde niet 
dat een klein land als het onze een eigen van de Code Napoléon afwijkend wetboek 
zou krijgen. Nu bevatte die Code Napoléon geen enkele regeling over de toekenning 
van smartengeld. De Fransen moesten er evenals de Friezen niets van hebben. De 

66 Een gemengde actie, namelijk een mengsel van een poenaal en een reipersecutoir onderdeel. 
67 J.Th. de Smidt, [Heruitgave van:] Joannes van der Linden, Ontwerp Burgerlijk Wetboek van Joannes van der 
Linden, 1807/1808; Amsterdam 1967; art. 3,13,4: De pijn en smart, alsmede de ontsiering van het ligchaam, wor-
den door de regter op eene geldsomme in billijkheid gewaardeert. 
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keizer drukte zijn wetboek door, maar stond aan zijn broer Lodewijk, koning van 
Holland, enige concessies toe, die de eigen volksaard in het wetboek tot uitdrukking 
konden brengen. Eén van die concessies was nu juist de toekenning van smartengeld 
en zij werd dan ook in het Wetboek Napoleori ingerigt voor het Koningrijk Holland 
in art. 1320 ingevoegd." Op 1 mei 1809 werd, zo zou men kunnen zeggen, de Hol-
landse zienswijze wet voor ons hele land, maar zoals iedereen weet heeft dat niet lang 
geduurd. Minder dan twee jaar later, op 1 maart 1811, werd de Franse Code civil in 
ons land ingevoerd en kreeg, om in de termen van dit hoofdstuk te blijven, de Friese 
zienswijze de overhand: géén smartengeld. Dat veranderde niet in 1838, toen wij ons 
Nederlandse Burgerlijk Wetboek kregen, inmiddels het OBW. Pas in 1943 zette de 
Hoge Raad de deur naar de toekenning van  op een kier. 69  Sindsdien 
heeft zij zich ontwikkeld tot één van de belangrijkste onderdelen van het onrecht-
matige daadsrecht. 7° In de codificatie van 1992 is de mogelijkheid van het verkrijgen 
van smartengeld uitdrukkelijk neergelegd in twee artikelen, art. 6:95 71  en art. 6:106 
BW. 72  Tegenwoordig is er zelfs een afzonderlijke Vereniging van Letselschade Advo-
caten, LSA, die zich speciaal op dit onderdeel richt. 73  Wij kunnen uit deze recente 
ontwikkeling concluderen dat de hoogstaande Rooms-Friese opvatting, dat in geld 
uitgedrukte smart niets met echte smart, maar alles met geld heeft te maken, haar 
aanhang heeft verloren. 

68 Wetboek Napoleon ingerigt voor het Koningrijk Holland, art. 1320: De pijn en smart, alsmeede de ontsiering 
van het ligchaam, worden door den regter op eene geldsomme naar gelang van den persoon en de omstandigheden 
gewaardeert. 
69 HR 21 mei 1943, NJ 1943, 455 (Van Kruiningen/Bessem). 
70 Zie het proefschrift van S.D. Lindenbergh, Smartengeld, Leiden 1998. 
71 Art. 6:95: De schade die op grond van een wettelijke verplichting tot schadevergoeding moet worden ver- 
goed, bestaat in vermogensschade en ander nadeel, dit laatste voor zover de wet op vergoeding hiervan recht geeft. 
72 Art. 6:106 lid 1: Voor nadeel dat niet in vermogensschade bestaat, heeft de benadeelde recht op een naar bil-
lijkheid vast te stellen schadevergoeding ... b. indien de benadeelde lichamelijk letsel heeft opgelopen, in zijn eer of 
goede naam is geschaad of op andere wijze in zijn persoon is aangetast ... 
73 Zie het opstellenbundeltje, De Beleedigde Molmvaarde, annotaties bij een uitspraak uit 1850, uitgegeven ter 
gelegenheid van het tiende symposion van de Vereniging van Letselschade Advocaten, LSA, 1999. 
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De onbekwame advocaat: 
Salariëring en beroepsaansprakelijkheid 

Mejuffrouw Ibella Ida van Tiara had de procureur-fiscaal van het nedergerecht van 
Baarderadeel, de heer Ids Jans als advocaat in de arm genomen in een schadever-
goedingskwestie. Van die beslissing kreeg zij spijt, want Jans behartigde haar za-
ken zo slecht — zo had hij de schuldenaar in het geheel niet in gebreke gesteld maar 
de schade rauwelijks, per declarationem, ingevorderd — dat zij vol verontwaardi-
ging weigerde het salaris van de advocaat te betalen. In een procedure in eerste aan-
leg kreeg zij in zoverre gelijk dat het nedergerecht haar veroordeelde tot betaling 
van slechts een deel van de door Jans ingediende declaratie. Jans moest genoegen 
nemen met een minder, bij taxatie door de rechtbank vast te stellen bedrag. Zelfs 
dat was Ida van Tiara te veel. Zij ging in hoger beroep en vroeg niet gehouden te 
zijn aan dat mindere bedrag; zij wilde helemaal niets betalen. Het stond immers 
vast dat een advocaat opdraaide voor zijn eigen onkunde, quod advocatus imperi-
tia advocationis reus teneatur. Ook de Landsordonnantie van Friesland' bepaalde 
dat de kosten die veroorzaakt waren door het verzuim van de advocaat uit diens 
eigen buidel dienden te worden vergoed. Het verweer van Jans was niet sterk. Hij 
vond het 'onbeleefd en onbetamelijk' indien een abuis van de advocaat aan deze 
terstond ten laste werd gelegd. Zoiets had zich nog nooit eerder voorgedaan, ten-
zij in geval van een 'enorm abuis' of van `malitie' van de advocaat. Dat was hier 
niet het geval. Bovendien ging het om geringe kosten en: minima non curat prae-
tor enz. enz. Het Hof hoorde het verweer aan en gaf op 3 juni 1690 Mej. Van Tia-
ra gelijk. Zij hoefde haar advocaat niets te betalen.' 

Wat zou er gebeurd zijn indien Mej. Van Tiara na het eerste vonnis had betaald? Had 
zij het betaalde als onverschuldigd kunnen terugvorderen met de condictio indebiti? 
Had de onbekwame advocaat contractbreuk gepleegd? Hoe zat het eigenlijk met de 
salariëring en met de aansprakelijkheid van advocaten, medici, hoogleraren, notaris-
sen en andere beoefenaars van de zogenaamde vrije beroepen? Allemaal vragen 
waartoe de bovenvermelde casus aanleiding geeft. 

1 Hamerster, Statuten, Ordonnantien, 111,2,54: Ende indien het Gerechte in 't visiteren van den Processe bevindt 
dat de Procureurs Partijen verzuimt ofte anders gemaligneert'hebben, zal 't Gerechte of Visitateur daar op reguard 
nemen ende den Procureur condemneren in de kosten uit zijn eigen buidel. 
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De juridische betrekking tussen de advocaat en zijn cliënt in het Romeinse recht 

De om salaris vragende advocaat zag zich voor een moeilijkheid geplaatst die stam-
de uit de vroeg-Romeinse tijd. Zij kan onder woorden worden gebracht in deze een-
voudige vraag: welke is de juridische betrekking tussen de advocaat, de medicus, de 
professor, enz. — wij zullen in ons betoog voornamelijk de advocaat als voorbeeld ne-
men — en zijn cliënt? Op het eerste gezicht lijkt deze vraag nogal kinderachtig. Het 
ligt immers in het Romeinse recht voor de hand deze betrekking te zien als een man-
daatsverhouding, waarbij de cliënt aan zijn advocaat volmacht of last geeft zijn juri-
dische belangen waar te nemen. Niet voor niets werd de advocaat dikwijls procura-
tor genoemd, waarmee werd aangegeven dat hij de cliënt in diens opdracht in het 
proces vertegenwoordigde. De aansprakelijkheid wegens fouten van de advocaat 
was dan ook gebaseerd op deze contractuele verhouding. Fouten die gemaakt wer-
den door de schuld van de advocaat werden derhalve gezien als wanprestatie en ga-
ven dus aanleiding tot een actie tot schadevergoeding uit het mandaatscontract, de 
actio mandati directa. Een constitutie uit 290 na Chr. van keizer Diocletianus stelde 
dit met zoveel woorden: 

Wanneer gij stelt dat Uw zaak is verprutst door Uw vertegenwoordiger, komt aan U tegen 
hem de actie uit lastgeving toe.' 

De mandaatsverhouding lijkt derhalve de geëigende verhouding tussen de advocaat 
en zijn cliënt en op de zojuist aangehaalde Codextekst werd dan ook een beroep ge-
daan door Douwe Eisses Hoffman in het proces tegen Dr Theodorus Arents, dat 
zich afspeelde in 1686.4  

De zaak was een eenvoudige. Hoffman had Arents als advocaat in de arm genomen in een zaak 
tegen Jolle Jans en Pieter Sierx. Arents had, toen hij in beroep wilde gaan, de door de Landsor-
donnantie voorgeschreven termijnen niet in acht genomen, waardoor Hoffman aanzienlijke 
schade had geleden. Deze schade wilde Hoffman op Arents verhalen, cum procurator teneatur 
ex mandato de culpa sua. In dit verband haalde Hoffman de bovenvermelde Codextekst aan 
(C. 4,35,9) en nog twee andere teksten uit dezelfde titel (C. 4,35,13 en 21). Hoffman werd in het 
gelijk gesteld en Arents werd veroordeeld te boeten en te betalen alle kosten, schaden en inte-
ressen die Hoffman had gehad en geleden en nog zou hebben te lijden. 

Zoals gezegd leidde Hoffman de aansprakelijkheid van de advocaat af uit de man-
daatsverhouding en op het eerste gezicht lijkt zij goed te werken. Toch doet zich een 
moeilijkheid voor en die is gelegen in de verplichting van de cliënt om aan zijn advo-
caat een salaris te betalen. Die gehoudenheid vloeit namelijk niet voort uit het man-
daat, want van oudsher is de overeenkomst van lastgeving gratis. Krijgt men voor de 
uitvoering van de last een vergoeding, dan spreken de Romeinse juristen niet langer 
van mandaat, maar van huur. Men huurt dan iemand tot het verrichten van een enke-
le dienst, locatio-conductio operis faciendi of in een min of meer vaste relatie tot het 

2 Nr. 16559. Uitspraak van 3 juni 1690: cf. Beucker, Rerum judicatarum, caput LXIII. 
3 C. 4,35,9: Cum per procuratorem causam tuam laesam esse dicas, mandati actio adversus cum tibi competit. 
4 Nr. 16555. Uitspraak van 23 maart 1686; cf. Beucker, Rerum judicatarum, caput LXIII. 
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verrichten van werkzaamheden, locatio-conductio operarum. Het contract van huur 
nu was voor de advocaten een gevoelige zaak. Zij wilden hun verhouding tot de 
cliënt liever niet gekwalificeerd zien als een huurrelatie, omdat zij die als iets min-
derwaardigs beschouwden. Vrije burgers die zich verhuurden deden namelijk teveel 
aan slaven denken, die in de Romeinse samenleving het meeste werk opknapten. Dan 
toch maar gratis? Helaas was de tijd waarin de rechtsbijstand inderdaad gratis werd 
gegeven voorbij. De advocaat was, anders dan in de vroege Romeinse tijd, van zijn 
salaris afhankelijk. Oudtijds immers werd het als een schande beschouwd dat men 
voor welke vorm van rechtshulp ook geschenken of geld aannam. Dat zei nog Taci-
tus.5  En Ovidius dichtte: 

Het is schandelijk arme verdachten te verdedigd met een gekochte tong, schandelijk dat de 
rechtspraak grote winsten maakt. 6  

Honorarium 

De oude mores raakten in onbruik. Werd door Augustus het aannemen van een gift 
door een advocaat nog bestraft met een bode gaande op het viervoudige van de 
waarde van de gift, 7  in de vroege keizertijd, volgens Tacitus onder het bewind van 
keizer Claudius, werd een bescheiden onkostenvergoeding voor de werkzaamheden 
van de advocaat toelaatbaar geacht. Deze vergoeding viel niet onder de benaming 
loon, onera, hetgeen immers geduid zou hebben op een arbeidsverhouding, maar 
werd aangeduid met de chiquere naam honorarium, eregeld. 8  De ijdele Plinius, die 
zich erop beroemt nooit een gift in geld of goed te hebben aangenomen, zegt dat een 
geldelijke vergoeding van 10 duizend (nummi) in zijn tijd, de tijd van keizer Traja-
nus, gebruikelijk was. 

Toen echter de zaak was afgedaan werd het toegestaan een bedrag van tienduizend te geven. 9  

De klassieke juristen, die ongeveer een eeuw na Plinius leefden, waren het erover 
eens dat voor de inspanningen van de advocaat een 'redelijke' vergoeding mocht 
worden gevraagd. Over die redelijke vergoeding schrijft Ulpianus naar aanleiding 
van een rescript van de keizers Severus en Antoninus: 

Inzake honoraria van advocaten moet de rechter aldus te werk gaan, dat hij een geschat be- 
drag toekent naar gelang de aard van de rechtsstrijd, de welsprekendheid van de advocaat en 

5 Cornelius Tacitus, Annales, XI,5,3: consurgunt patres legemque Cinciam flagitant, qua cavetur antiquitus, ne 
quis ob causam orandam pecuniam donumve accipiat. Vert. ... de senatoren rijzen op en vragen dringend om de 
lex Cincia waarin van oudsher al was bepaald dat niemand geld of gift mocht aannemen voor het pleiten. De aan-
leiding van deze roep om de lex Cincia was een schandaal waaruit volgens Tacitus bleek dat geen enkele openbare 
beroepsgroep zo corrupt was als de onbetrouwbare advocatenstand: ne quicquam publicae mercis tam venale fuit 
quam advocatorum perfidia. 
6 Publius Ovidius Naso, Amores 1,10,39 en 40: turpe reos empta miseros defendere lingua; quod faciat magnas, 
turpe tribunal, opes. 
7 Cassius Dio, Historia Romana, LIV,18,2. 
8 Cf. Zimmermann, The Law of Obligations, p. 390, p. 415, p. 482 noot 271. 
9 Plinius, Lib. 5, ep. 14. Peractis tamen negotiis permittebatur pecuniam dumtaxat decem milium dare. 
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de procedureregels van de rechtbank en van het geschil, waarin hij een rol zal spelen, als de 
hoogte van het bedrag een fatsoenlijk honorarium maar niet overstijgt: zo immers is het be-
paald in een rescript van onze keizer en zijn vader. De woorden van het rescript luiden: Als 
Iulius Maternus die gij als advocaat van Uw zaak hebt gekozen, bereid is de zaak naar eer en 
geweten op zich te nemen, dan moet gij slechts die geldsom terugeisen die de wettelijke maat 
te boven is gegaan.'° 

De keizers Severus en Antoninus hebben in een ander rescript het 'redelijke honora-
rium' bepaald tot een bedrag van honderd goudstukken per afzonderlijke zaak. Al-
leen in grote strafzaken waarin de eer en goede naam van hoge personen op het spel 
stonden en bij zeer lastige rechtszaken die grote inspanning vergden was het toege-
staan deze som te overschrijden. 

Laten wij eens bekijken of iemand, als hem een honorarium is beloofd of als hij over de pro-
ceskosten een beding heeft gesloten, dit geld kan opeisen. En over deze bedingen nu is door 
onze keizer en wijlen zijn vader als volgt gerescribeerd: Ook zelf geeft gij toe dat het een 
slechte gewoonte is omwille van een proces geld aan U te laten beloven. Maar dat is zo (dat 
wil zeggen: die gewoonte is inderdaad slecht) als die belofte terwijl de zaak nog hangende is, 
een deelgenootschap in de toekomstige opbrengst in het vooruitzicht stelt. Als echter na af-
loop van het proces een geldsom als honorarium is beloofd, kan die worden opgeëist tot een 
redelijke hoeveelheid, ook al is het een overwinningspremie die bedongen is; zo toch, dat het 
gegeven bedrag wordt verrekend met het verschuldigde bedrag en zo, dat geen enkele uit-
komst de geoorloofde hoeveelheid overschrijdt. Onder geoorloofde hoeveelheid wordt ver-
staan het maximum van 100 goudstukken per zaak. 1 ' 

Het 'redelijke salaris' werd niet door middel van een gewone, maar met een buiten-
gewone procedure, cognitio extraordinaria, opgeëist. Deze buitengewone procedure 
gold nog steeds in Friesland. Huber zegt met zoveel woorden dat de advocaten en 
procureurs in een publieke bediening staan waarvan zij (helaas) moeten leven en 
waarvan zij de salariëring kunnen opeisen, echter niet met een actie van lastgeving; 
zij kunnen extraordinaris een verzoek indienen bij de rechter, hetgeen, zegt Huber, 
op hetzelfde neerkomt.' 2  Deze procesrechtelijke uitzonderingspositie werkte nog op 
een ander vlak door. De beoefenaren van de vrije beroepen konden zich dadelijk, dat 
wil zeggen in eerste instantie wenden tot het Hof van Friesland en hoefden dus niet 
eerst de gang naar de lagere rechter af te leggen. Dit voorrecht was eigenlijk voorbe- 

10 D. 50,13,1,10: In honorariis advocatorum ita versari iudex debet, ut pro modo litis proque advocati facundia 
et fori consuetudine et iudicii, in quo erat acturus, aestimationem adhibeat, dummodo licitum honorarium quan-
titas non egrediatur: ita enim rescripto imperatoris nostri et patris eius continetur. verba rescripti ita se habent: `Si 
Iulius Maternus, quem patronum causae tuae esse voluisti, fidem susceptam exhibere paratus est, eam dumtaxat 
pecuniam, quae modum legitimum egressa est, repetere debes.' 
11 D. 50,13,1,12: Si cui cautum est honorarium vel si quis de lite pactus est, videamus, an petere possit. et  quidem 
de pactis ita est rescriptum ab imperatore nostro et divo patre eius: This causa malo more pecuniam tibi promis-
sam ipse quoque profiteris. sed hoc ita est, si suspensa lite societatem futuri emolumenti cautio pollicetur. si  vero 
Post causam actam cauta est honoraria summa, peti poterit usque ad probabilem quantitatem, etsi nomine palma-
rii cautum sit: sic tamen, ut computetur id quod datum est cum eo quod debetur neutrumque compositum licitam 
quantitatem excedat. licita autem quantitas intellegitur pro singulis causis usque ad centrum 'aureos'. 
12 Huber, Heedensdaegse Rechtsgeleertheyt, 111,12,35: Is er salaris bedongen, soo kan het ook worden geëyscht, 
mits het selve tot een seekere summa bedongen zy, want anders kan het niet worden geëyscht, als van persoonen, 
die den last hebben ontfangen in een publijke bedieninge, daer sy van leeven moeten, gelijk heedensdaegs de Ad-
vocaten, Procureurs, Notarien, Schoolmeesters en diergelijke, die daer van wel geen actie van last-gevinge hebben, 
maer sy konnen extraordinaris versoek dien te nevens by de Rechter doen, het welke doch even die selve kracht en 
uitkomste is hebbende. 
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houden aan de adel, dus aan burgers en huismannen (boeren) niet toegestaan zoals in 
de Landsordonnantie werd bepaald." Toch werd het aan advocaten, medici en soms 
aan predikanten verleend, waarbij zich steevát het dispuut ontwikkelde of deze lie-
den enkel van het voorrecht konden genieten of in dit opzicht aan de adel werden ge-
lijkgesteld. Het Hof boog zich op 17 december 1744 over deze kwestie die zich 
voordeed in een rechtszaak tussen twee gedoctoreerde medici Sytse Sybrands en Pe-
trus B oltema.' 4  

Sytze Sybrands daagde Petrus Boltema voor het Hof van Friesland te Leeuwarden inzake 
een testamentaire kwestie. Boltema wierp de ex'ceptio fori op, omdat hij inwoner was van 
Sneek en dus in Sneek berecht wilde worden. Sybrands bracht daartegen in dat hij medicinae 
doctor was en krachtens deze waardigheid gelijkgesteld kon worden aan edellieden. Dezen 
genoten het voorrecht met voorbijgaan van de lagere rechter dadelijk gehoor te vragen bij het 
Hof en van dat voorrecht maakte Sybrands nu gébruik. Sybrands beriep zich daarbij op het 
canonieke recht, waar in de zogenaamde Clementinen werd bepaald dat al degenen die een 
doctors- of meestersgraad hadden behaald, met 'eer, honor, waren bekleed." Er volgde een 
dispuut over de vraag of medische doctoren inderdaad voor edellieden gehouden mochten 
worden. Bronckhorst beaamde dat, Antonius Faber ontkende het, maar voegde daaraan toe 
dat de doctoren wel verscheidene voorrechten genoten, de juridische doctoren meer dan de 
medische. Eén van die voorrechten was de keuze Ivan een hogere rechter. Kon nu de ene doc-
tor afstand doen van het privilege, waarop de anaere zich beriep en daardoor het voorrecht 
ontkrachten? Neen, aldus Faber, die daarop de fraaie regel formuleerde: 'tegen zijn wil moet 
hij (de gedaagde) die rechter hebben, die hijzelf Zou hebben kunnen kiezen tegen de zin van 
zijn tegenpartij." Het Hof nam de overweging van Faber over. Het bepaalde dat aan de me-
dische doctoren inderdaad verschillende voorrechten toekwamen omwille van hun waardig-
heid, ratione dignitatis, en verwierp op die grond de exceptio fori. Aldus het Hof op 17 de-
cember 1744. 

Het redelijke honorarium 'in het ius commune 

De ideale advocaat wordt door Huber in zijn' Heedensdaegse Rechtsgeleertheyt be-
schreven. 17  Hij moet over vele goede eigenschappen beschikken en kennis van het 
recht hebben, in de eerste plaats kennis van de Roomsche Rechten: 

De Roomsche Rechten moet een Advocaet mede brengen van de Academie, alwaer hy in sijn 
memorie moet gevestigt hebben den omtrek van het geheele Roomsche Recht, soo wel dat op 
heeden in het gebruik is, als ook dat in onbruik is geraekt, om dat het een sonder het ander 
niet ten vollen kan worden verstaen ..." 

13 Hamerster, Statuten, Ordonnantiën, 111,8,1: Voor den Hove zal geen Borger of Huisman ter eerster Instantie 
geroepen mogen worden ten ware hem bij den Rechter waar onder hij gezeten is Recht geweigert ofte onbekwa-
melijk vertogen worde. 
14 Nr. 16612. Uitspraak van 17 december 1744; cf. Nauta, Decisien, quaestio 173, p. 374. 
15 Clementinen V,1,2. 
16 Antonius Faber, in C. lib. 3 tit. 17, defin. 2: Invitus enim judicem illum habere debet, quem invito quoque ad-
versario posset eligere. 
17 Huber, Heedensdaegse Rechtsgeleertheyt, IV,18. 
18 Huber, Heedensdaegse Rechtsgeleertheyt, IV,18,14. 
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Advocaten worden, aldus Huber,' 9  niet gesteld door lastgeving, maar door enkel ver-
zoek. Daarom mag hij salaris vragen mits hij 'in het eyschen van sijn salarien toont 
reedelijkheyt en geen loon boven de proportie van sijn arbeidt begeere'." Ook Van 
de Sande schrijft dat het niet alleen aan de advocaten is toegestaan om salaris te ont-
vangen, maar ook om over de prijs te onderhandelen." De advocaat mag zijn iustum 
patrocinium te koop aanbieden. Toch is hij daarin niet geheel vrij. Sommige afspra-
ken waren geoorloofd, andere niet. Zo was het toegestaan om bij een overwinning 
een extra bedrag boven het overeengekomen salaris te bedingen. Zulk een palmari-
um ofwel praemium victoriae kon door middel van een actio ex stipulatu ofwel met 
een certi condictio iorden opgeëist. Beslist verboden was echter de afspraak die te-
genwoordig bekend staat onder de naam no cure no pay. Van de Sande zegt dat zo'n 
beding de advocaten een 'handvat' verschaft voor chicaneuze procedures omdat zij 
immers, ten einde hun inspanningen niet verloren te laten gaan, alles in het werk zul-
len stellen om te winnen, goedschiks of kwaadschiks." Om dezelfde reden was het 
beding verboden waarin de advocaten onder het mom van honorarium als het ware . 
de rechtszaak opkochten of voor zichzelf een percentage van de te verwachten op-
brengst reserveerden." Soms geschiedde dat in de vorm van een cessie vooraf van een 
percentage van de vordering die de eiser tegen de gedaagde had; de advocaat werd 
dan voor bijvoorbeeld één derde, één vierde of de helft medeschuldeiser — dat wil 
zeggen procurator in rem suarn. Zulke bedingen waren nietig, omdat zij in strijd wa-
ren met de goede zeden, contra bonos mores, aldus Van de Sande, die hier instem-
mend de woorden van de grote Cujas aanhaalde. Deze had beweerd, dat advocaten 
die er zulke praktijken op na hielden geen rechtshulp te koop aanboden, maar truc-
jes en chicanes, calumnias et vexationes, en gelijkgesteld moesten worden aan rovers 
en plunderaars, praedatores. Hadden de keizers Valentinianus en Valens het niet uit-
drukkelijk gezegd? 

Want als zij (i.e. de advocaten) gegrepen worden door winstbejag en het (grote) geld, dan zul-
len zij gerekend worden tot de verachtelijke en ontaarde sujetten onder het laagste volk» 

Ook als de advocaten zich niet als roofvogels gedroegen en een prijs voor hun in- 
spanningen hadden bedongen, was er aan de hoogte ervan steeds een limiet gesteld 
die door een plaatselijke wettelijke bepaling of bij gebreke daarvan door de redelijk- 

19 Huber, Heedensdaegse Rechtsgeleertheyt, IV,18,2. 
20 Huber, Heedensdaegse Rechtsgeleertheyt, IV,18,8. Cf. Hamerster, Statuten, Ordonnantien, 111,4,22: Die gene 
dien van eenig Advocaat bij voorgaande stipulatie meer afgenomen is dan na vermogen der Ordonnantie moge 
hetzelve met Justitie repeteeren ende niet te min word verboden allen Advocaten en Procureurs Voorwaarden met 
Partijen te maken om meerder Salaris te hebben dan na de Ordonnantie hun geoorloft is bij arbitraire Correctie. 
21 Van de Sande, De actionum cessione, cap. IV,18. 
22 Van de Sande, De actionum cessione, IV, 21: Improbata conventio est, quando Advocatus hoc modo pacisci-
tur, ut si superior evadat diens, ipsi dat centum, sin sucumbat nihil largiatur. Haec enim pactio etiam ansam calum-
niandi praebet advocatis, satagentibus per fas nefasque vincere, ne perdant labores suos. Vert. Ongeoorloofd is de 
overeenkomst, waarin een advocaat zulk een beding maakt dat zijn cliënt hem honderd (goudstukken) zal geven 
als hij als overwinnaar uit de bus komt, maar dat hij niets krijgt als hij verliest. Want zo'n afspraak verschaft de ad-
vocaten een handvat voor chicaneuze procedures aangezien zij alles zullen doen om te winnen, goedschiks of 
kwaadschiks omdat anders hun inspanningen verloren gaan. 
23 Zie over dit zogenaamde pactum de quota litis en zijn ontwikkeling Zimmermann, The Law of Obligations, 
p. 713 e.v. 
24 C. 2,6,6,5 in fine.: nam si lucro pecuniaque capiantur, veluti abiecti atque degeneres inter vilissimos numera-
buntur. 
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heid werd bepaald. Dat over de vraag wat een 'redelijk' honorarium was verschillen 
van inzicht bestonden, ligt voor de hand. In 1641 werd zo'n verschil van inzicht uit-
gevochten voor het Hof van Friesland. In deze zaak waren geen advocaten betrok-
ken, maar medici, die echter tot hun patiënt in dezelfde rechtsverhouding stonden als 
de advocaten tot hun cliënt." 

Foeckien Ornia was de vrouw van Willem Staeckmans. Toen deze laatste ernstig ziek was, 
riep zij de hulp in van Sibrandus Franck, medicus en Johannes Lautenbach, chirurgus, prak-
tizerende in Leeuwarden. Zij kwam een salaris overeen van 12 Car. guldens per etmaal voor 
hen gezamenlijk. Toen de ziekte zich verergerde, was de vrouw ten einde raad. De artsen be-
weerden echter beterschap te kunnen bewerkstelligen, maar vroegen voor hun verhoogde in-
spanningen een verhoging van hun salaris. Door middel van stipulaties lieten zij zich deze 
vermeerdering door de zieke beloven: 16 guldenvoor dokter Franck, 12 gulden en 5 stuivers 
voor Lautenbach. Willem Staeckmans stierf, ondanks de pretenties van de medici. De wedu-
we voelde zich verplicht tot betaling van niet meer dan van het oorspronkelijk overeengeko-
men honorarium, dat zij had berekend op 348 Car. guldens. De medici weigerden dit in ont-
vangst te nemen, omdat zij meer van haar verlangden, namelijk 496 guldens. Toen partijen 
niet tot overeenstemming konden komen, begon de weduwe Ornia een procedure waarin zij 
vroeg 'met de praesentatie, reale oblatie ende consignatie (van de 348 gulden) te mogen vol-
staan ende dat zij daerteboven niet solde worden beswaert'. Daarop dienden de artsen een eis 
in reconventie in tot betaling van de 496 gulden en daarbij legden zij de schriftelijke bewijzen 
over van de stipulatie die de zieke in extremis had afgelegd. In haar verweer tegen de recon-
ventionele eis deed Mevr. Ornia een beroep op een constitutie van de keizers Valentinianus, 
Valens en Gratianus, opgenomen in de titel De professoribus et medicis: 'Wij dulden dat zij 
(i.e. de medici) slechts dat als loon ontvangen, *at gezonde mensen voor hun diensten aan-
bieden, niet dat wat zieken ten behoeve van huri heil beloven: 26  

De weduwe achtte zich derhalve aan de stipulatie van haar man niet gebonden en beriep 
zich daarbij nog op een andere tekst, uit de Digesten. In deze tekst laat iemand met een oog-
ziekte zich door de arts overhalen om zijn bezit aan hem te verkopen om het gevaar van het 
verlies van zijn ogen te bezweren; de provinciegoeverneur straft dit gedrag af en beveelt res-
titutie. 27  Iemand die leed aan zijn ogen had zich ter genezing ervan -  toevertrouwd aan een 
dokter. Wanneer het zo is dat deze dokter door middel van verkeerde medicijnen het gevaar 
van het verlies ervan had bewerkstelligd en de patiënt had gedwongen om aan hem in strijd 
met de goede trouw zijn bezittingen te verkopen, dan moet de provinciegoeverneur deze on-
ethische daad bestraffen en herstel in de oude toestand bevelen. 

Het Friese Hof liet zich overtuigen door het verweer van de weduwe Ornia. Het achtte het 
door haar gestorte bedrag voldoende en wees de eis van de twee medici in reconventie af. Het 
beroep op de Romeinsrechtelijke teksten gaf de doorslag. 

25 Nr. 16510. Uitspraak van 15 juli 1641; cf. Nauta, Decisien, quaestio 104, p. 232 en Huber, Heedensdaegse 
Rechtsgeleertheyt, 111,21,51. 
26 C. 10,53,9,1: Quos etiam es patimur accipere, quae sani offerunt pro obsequiis, non ea quae periclitantes pro 
salute promittunt. 
27 D. 50,13,3: Si medicus, cui curandos suos oculos qui eis laborabat commiserat, periculum amittendorum eo-
rum per adversa medicamenta inferendo compulit, ut ei possessiones suas contra fidem bonam aeger venderet: in-
civile factum praeses provinciae coerceat remque restitui iubeat. 
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Onjuist gewezen vonnissen 

In de tot nu toe behandelde gevallen weigerden de partijen betaling van het honora-
rium ofwel omdat de advocaat grove fouten had gemaakt of omdat de medici mis-
bruik hadden gemaakt van de omstandigheden en een te hoge vergoeding van hun in-
spanningen hadden afgedwongen. 

Hoe zat het nu met de onbekwame rechter die een onjuist vonnis wees? Want ook 
aan de rechter werden hoge eisen gesteld waaraan niet iedereen voldeed. Hij moest 
zijn 'een eerlijk man, ervaren in de Wetten, ende van een goedt oordeel', aldus Hu-
ber. 28  Evenals de advocaat moest hij zich `eerstelyk' bekwamen in het 'Rooms-recht' 
en wel in zijn twee geledingen waarin het was te onderscheiden: 

't eene heeft opsicht op de geleegenheyt van de oude Republiek van Romen, ende 't ander is 
algemeen, ook passende op onsen tijdt. Dit laeste gedeelte was eygentlijk genoeg voor een 
Rechter te weeten, maer om dat het geheele Roomse Recht aen malkander geschakelt is, ende 
't eene dient tot verklaringe van het ander, soo kan een Rechter geen vaste kennisse van 't 
laeste gedeelte krijgen, of hy moet zich ook het eerste ende alsoo de geheele wetenschap der 
rechten eygen maken. 

Het oordeel des Rechters mag niet 

aenlopen tegen het gemeen gevoelen van andere menschen; want particuliere humeuren, die 
het begrijp der dingen anders vatten, als de lieden gemeenelijk doen, zijn tot het Rechters-
ampt niet bequaem. 29  

Hoe te handelen indien zo'n onbekwame rechter een onjuist vonnis had gewezen? 
Moest men daaraan voldoen? Of om de vraag nog breder te stellen: wat te doen in-
dien een vonnis was gewezen waarin gedaagde werd veroordeeld tot betaling van een 
geldsom en achteraf kwam zonneklaar aan het licht dat hij het geld niet verschuldigd 
was? Was met andere woorden gedaagde verplicht aan dit foutief gewezen vonnis te 
voldoen of kon hij net als in de gevallen van de advocaten en de medici weigeren te 
betalen? Deze vraag kwam aan de orde in de rechtsstrijd tussen Vrouwe Juliana Do-
rothea van Aylva, Baronesse Douairière van Schraetenbach die procedeerde uit naam 
van haar kinderen, en Judith de Gies. De kwestie deed zich voor in 1725. 3° 

Frederick, Baron Van Schraetenbach was Generaal-majoor over de militie der Verenigde 
Nederlanden en verbleef wegens krijgsdienst in Spanje. Als vermogensbeheerder had hij 
aangesteld Johan ten Post, 'als luitenant en gelddrager'. Deze behartigde zijn zaken in de 
Nederlanden en met name in Friesland, waarin de familie woonachtig was. Toen Frederick 
in Spanje was gesneuveld, vroeg zijn weduwe Vrouwe Juliana D. van Aylva rekening en 

28 Huber, Heedensdaegse Rechtsgeleertheyt, IV,15,6. 
29 Huber, Heedensdaegse Rechtsgeleertheyt, 1V 15,20. Huber vervolgt in 21: Geleertheyt sonder een goedt na-
tuirlijk en burgerlijk oordeel, is eigentlijk het geene men noemt pedanterie; waer aen schuldig zijn de Rechters en 
Advocaten, die veel Wetten en Autheuren daer 't niet te passe koomt, of onnoodig is aentrecken, en haer Advisen 
ende schriftuiren mede vervullen; en in 't algemeen is seeker, dat als er in een Rechter moet gebrek zijn van ge-
leertheyt ofte van een net oordeel, dat het laeste gebrek veel schadelijker is als het eerste, meerendeels ook onge-
neeslijk, daer het andere kan geholpen worden. 
30 Nr. 16593. Uitspraak van 20 maart 1725. Cf. Z. Huber, Observationes rerum judicatarum, Obs. XXXVI, p. 
134. 
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verantwoording van de gelddrager Ten Post. Deze legde de boeken over, maar kon twee-
duizend Car. guldens niet verantwoorden. Ten Post beweerde bij hoog en bij laag dat hij 
deze som ten behoeve van zijn lastgever had besteed, maar kon dit niet bewijzen. Dien-
tengevolge werd hij in 1722 3 ' tot betaling van deze 2000 gulden veroordeeld. Voordat hij 
echter tot voldoening werd gedwongen stierf hij. Vrouwe Juliana stelde daarom de actie 
uit het vonnis, actio rei judicatae, in tegen Judith de Gies, de weduwe van Johan ten Post, 
die het vruchtgebruik had gekregen en de belangen van de kinderen en erfgenamen behar-
tigde. Tijdens dit proces slaagde de weduwe er alsnog in met behulp van nieuwe stukken 
het bewijs te leveren dat de omstreden 2000 gtilden wel degelijk ten behoeve van Baron 
Van Schraetenbach waren aangewend. Vrouwe Juliana stelde zich echter op het standpunt 
dat dit bewijs niet ter zake deed. Er was immers 'een veroordelend vonnis gewezen en daar-
aan diende te worden voldaan. Zij beriep zich daarbij op twee teksten die dit standpunt 
met zoveel woorden vertolkten. Een was genornen uit de Digesten en stamde uit het twee-
de boek der constituties van Papirius Iustus. 32  Deze haalt een rescript aan van de keizers 
Antoninus en Verus waarin wordt gesteld dat naderhand gevonden bewijsstukken niet kun-
nen leiden tot het terugdraaien van een eenmaal gewezen vonnis, tenzij het een zaak van 
publiek recht, negotium publicum, betrof. Een constitutie van keizer Gordianus" beves-
tigde nog eens dat het geen pas geeft eenmaal gevonniste kwesties te herzien in het licht 
van nieuwe, later opgedoken bewijsstukken. 

De weduwe Judith de Gies beriep zich op de 'redelijkheid en billijkheid. Hoewel het op 
zichzelf juist is dat hetgeen uit een vonnis wordt betaald nooit onverschuldigd betaald kan 
zijn, is het toch redelijk en billijk dat geld dat zonder reden bij een ander is terechtgekomen, 
moet worden teruggegeven. Dat staat te lezen bij ,  Celsus in een uitspraak die weliswaar over 
een geheel ander geval gaat, maar toch ook geldend is voor de onderhavige kwestie." Welnu, 
als het redelijk en billijk is dit geld in de Celsustekst terug te vragen met een condictio sine 
causa, dan is het zeker geoorloofd om een exceptie op te werpen tegen een actie van iemand 
die contra aequum et bonum geld opeist. Want zegt niet een regula iuris dat aan hem die een 
actie heeft zeker een exceptie ten dienste staat? ",Het Hof zoals steeds 'op alles rijpelyck ge-
let en geconsidereert hebbende 't geen men in dezen behoorde te considereren' wees de eis 
van Vrouwe Van Aylva af en maakte de argumenten van de gedaagde tot de zijne. 

31 Nr. 11562. 
32 D. 42,1,35: Imperatores Antoninus et Verus rescripserunt, quamquam sub obtentu novorum instrumento-
rum restitui negotia minime oporteat, tamen in negotio publico ex causa permittere se huiusmodi instrumentis uti. 
Vert. De keizers Antoninus en Verus hebben in een rescript bepaald dat hoewel gedane zaken in geen geval moe-
ten worden teruggedraaid onder het mom van nieuwe bewijsstukken, het toch toegestaan is van deze bewijsstuk-
ken gebruik te maken in een zaak van openbaar belang en wel om die reden. 
33 C. 7,52,4: Sub specie novorum instrumentorum postea repertorum res iudicatas restaurari exemplo grave est. 
Vert. Het levert een verkeerd voorbeeld op wanneer eenmaal,gevonniste zaken worden heropend in het licht van 
later gevonden nieuwe bewijsstukken. 
34 D. 12,1,32: Si et me et Titium mutuam pecuniam rogaveris et ego meum debitorem tibi promittere iusserim, 
tu stipulatus sis, cum putares eum Titii debitorem esse, an obligaris? subsisto, si quidem nullum negotium 
mecum contraxisti: sed propius est, ut obligari te existimem, 'non quia pecuniam tibi credidi (hoc enim nisi inter 
consentientes fieri non potest): sed quia pecunia mea quae ad te pervenn, eam mihi a te reddi bonum et aequum 
est. Vert. Als u zowel van mij als van Titius geld te leen hebt gevraagd en ik mijn schuldenaar opgedragen heb dat 
hij u het geld bij stipulatie moet beloven en u het van hem gestipuleerd hebt, terwijl u meende dat hij de schulde-
naar van Titius was, bent u dan jegens mij verbonden? Ik heb mijn twijfels, voorzover u tenminste geen overeen-
komst rechtstreeks met mij hebt gesloten. Maar ik ben er toch eerder toe geneigd te menen dat u wel verbonden 
wordt; niet omdat ik u geld geleend heb (dat is immers alleen Mogelijk tussen mensen die het met elkaar eens zijn), 
maar omdat mijn geld bij u terecht is gekomen en het dan redelijk en billijk is dat dit door u aan mij wordt terug-
gegeven. 
35 D. 50,17,156,1: Cui damus actiones, eidem et exceptionein competere multo magis quis dixerit. Vert. Veeleer 
zou iemand kunnen zeggen dat aan degene aan wie wij acties 'toestaan, ook een exceptie toekomt. 
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De uitspraak is in zoverre opmerkelijk, omdat de eiseres sterke troeven in handen 
had. De teksten die voor haar standpunt pleiten zijn ondubbelzinniger van betekenis 
dan de enkele tekst (D. 12,1,32) waarop het beroep op de redelijkheid en billijkheid 
steunde. Dat erkende ook Ulrik Huber, die een soortgelijke kwestie behandelde in 
zijn Praelectiones.36  

De condictio indebiti op grond van een onjuist gewezen vonnis 

Toch werd in deze en soortgelijke kwesties een grens getrokken. De gedaagde kon 
niet gedwongen worden te betalen, nu zij zoals in de bovenstaande zaak nog niet be-
taald had; er was nog niets geschied, ofwel in het Latijn: res adhuc integra, de zaak 
was nog intact. Anders lag het wanneer de gedaagde al wel zou hebben betaald en na-
derhand met de condictio indebiti het volgens haar onverschuldigde zou hebben op-
geëist. Het was immers veel lastiger een vonnis waaraan voldaan was te vernietigen 
op grond van nieuw gevonden bewijsmateriaal dan de voldoening op te schorten en 
tegen te houden. In het laatste geval kende het Romeinse recht immers dolus prae-
sens, die de gedaagde in de vorm van een exceptie ten dienste stond telkens wanneer 
het onfatsoenlijk was een actie in te stellen, ook al was er voor het bestaan van de ac-
tie een goede grond aanwezig. Niet de actie zelf, maar het instellen ervan leverde do-
lus op en dat was nu juist wat het Hof aan Vrouwe Van Aylva verweet. In het geval 
waarin reeds betaald was, moest een in gewijsde gegaan vonnis ongedaan worden ge-
maakt. Dat bracht de gehele rechtsorde in gevaar en daarom stond het Romeinse 
recht en dientengevolge ook Friesland zeer huiverig tegenover zo'n ingreep. Ulrik 
Huber heeft in zijn Eunomia Romana 37  en ook in zijn Praelectiones" stelling geno-
men tegen met name Carpzovius en Struvius, die een condictio toelieten ter vorde-
ring van hetgeen uit een onterecht gewezen vonnis was betaald en derhalve de excep-
tio rei iudicatae van de gedaagde terzijde schoven. Zij beriepen zich erop dat er geen 
sprake was van 'dezelfde partijen' omdat de gedaagde nu optrad in de kwaliteit van 
eiser. Daarom ging de regel ne bis in idem niet op. Huber is het daarmee niet eens. De 
partijen zijn dezelfde, ook al wisselen zij van positie. Dit argument is alleen maar uit-
gevonden om de procesorde te ondermijnen. Zelfs,een vonnis gewezen door een on-
bekwame, domme of partijdige rechter, moet als waar worden aangenomen, aldus 
Ulrik Huber, immers: res iudicata pro veritate accipitur." De reden van deze 'waar- 

36 Huber, Praelectiones juris civilis, ad D. 42,1 nrs 47 en 48. Zie over de zaak die daarin behandeld wordt (Bot-
nia versus Vermeer) p.... 
37 Huber, Eunomia Romana sive censura censurae iuris Iustinianaei, Franeker 1700, ad D. 10,2,36. 
38 Huber, Praelectiones juris civilis, ad D. 44,2 nr. 5. Sunt qui docent reum condemnatum, postquam solvit, de-
nuo audiendum esse, quando condictione indebiti solutum repetit, sine metu hujus exceptionis (i.e. exceptionis rei 
judicatae) eo quod alia sit conditio personarum, qui modo Reus nunc actor Sed tu noli credere, rem enervandis 
judiciis repertam: neque textus id docent, et ratio optimum publicum vetant, nec apud nos toleratur, si res, perso-
nae causaeque sint eaedem. Vert. Er zijn er die leren dat een veroordeelde gedaagde nadat hij heeft betaald, op-
nieuw moet worden gehoord wanneer hij het betaalde met de actie uit onverschuldigde betaling terugeist, zonder 
angst voor deze exceptie (van gewezen vonnis) met het argument dat de positie van de personen een andere is, de 
voormalige gedaagde is nu eiser ... Maar geloof maar niet dat er nu een zaak gevonden is om de processen te on-
dermijnen; de teksten leren het niet; de rede en het algemeen belang verbieden het en bij ons wordt dit niet geto-
lereerd als de zaken, personen en geschillen dezelfde zijn. 
39 D. 50, 17, 207: Het in het vonnis bepaalde wordt als waarheid aanvaard. 
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heid' is gelegen in het algemeen belang. Dat eist dat het gezag van gewezen vonnis-
sen onaantastbaar is. Huber verwijst hier naar D. 36,1,67,2 waarin dit naar aanleiding 
van een verkeerde beslissing van de praetor wordt gezegd. 

Hoewel de praetor, na kennis genomen te hebben van de zaak, uit dwaling of zelfs uit partij-
digheid bevolen heeft dat een nalatenschap wordt gerestitueerd op grond van een fideïcom-
mis, dan is het uiteraard een zaak van openbaar belang dat zij gerestitueerd wordt, wegens 
het gezag van gewijsde zaken." 

Op grond van dit algemeen belang kon al hetgeen krachtens een vonnis was betaald 
niet worden teruggevorderd. Dat stond nog eens in een lang fragment van Paulus 
over de verdeling van een erfenis. Iemand die algeheel erfgenaam was verkeerde in de 
onjuiste mening dat hij een mede-erfgenaam had; alwat hij op grond van het vonnis 
van boedelscheiding aan deze vermeende mede-erfgenaam had betaald kon hij niet 
terugvorderen: quoniam ex causa iudicata solvit, repetere non potest.41  Huber tekent 

40 D. 36,1,67,2: Cum praetor cognita causa per errorem vel etiam ambitiose iuberet hereditatem ut ex fideicom-
misso restitui, etiam publice interest restitui propter rerum iudicatarum auctoritatem. 
41 D. 10,2,36: Cum putarem te coheredem meum esse idque verum non esset, egi tecum familiae erciscundae iudi-
cio et a judice invicem adiudicationes et condemnationes facta sunt: quaero, rei veritate cognita utrum condictio in-
vicem competat an vindicatio? et an aliud in eo cui heres est, aliud in eo qui heres non sit dicendum est? respondi: qui 
ex asse heres erat, si, cum putaret se Titium coheredem habere, acceperit cum eo familiae erciscundae iudicium et 
condemnationibus factis solverit pecuniam, quoniam ex causa iudicati solvit, repetere non potest. Vert. Omdat ik in 
de mening verkeerde dat u mijn mede-erfgenaam was — hetgeen niet juist was — heb ik tegen u de boedelscheidings-
actie ingesteld en door de rechter zijn over en weer gerechtelijke toewijzingen en veroordelingen verricht. Mijn vraag 
is: wanneer de waarheid aan het licht komt, is dan over en weer een condictie van toepassing of een revindicatie? En 
moet men het ene beslissen ten aanzien van hem die erfgenaam is en het andere ten aanzien van hem die geen erfge-
naam is? Mijn advies was: indien iemand die universeel erfgenaam was maar in de mening verkeerde dat hij Titius als 
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hierbij aan: 'Deze mening van Paulus schijnt hard en onbillijk. Toch is hierop maar 
één antwoord. Het gezag van een gewezen vonnis is zo groot dat men aan dat vonnis 
moet vasthouden, ook al is er onjuist gehandeld uit slordigheid of gunstbetoon. Het 
vonnis wordt voor waar gehouden en maakt van zwart wit.' 42  Zo kwam het dan tot 
de algemene formulering van de keizers Severus en Antoninus in het jaar 213: 

Het staat buiten kijf dat met behulp van een condictie terugvordering mogelijk is van geld dat 
onverschuldigd is betaald uit dwaling, tenzij het op grond van een vonnis is betaald. 43  

Ondanks de stellige overtuiging van Ulrik Huber en de al even stellige uitspraken in 
de teksten, heeft zich in 1718 toch een zaak voorgedaan waarin de vraag aan de orde 
werd gesteld of dat wat uit een vonnis was voldaan, met een condictio indebiti kon 
worden teruggevorderd. Het betrof hier een ingewikkelde erfeniskwestie. Anders 
dan in de vorige beschreven zaak had de veroordeelde reeds aan het in haar ogen on-
juist gewezen vonnis voldaan. Zij stelde de condictio indebiti in. Het opmerkelijke 
was wel dat het Hof de exceptio rei iudicatae die als vanzelfsprekend tegen de con-
dictio werd ingebracht in een tussenvonnis terzijde stelde en aldus een nieuw proces 
mogelijk maakte. Waar ging het om? 

Helena van Eysinga was de dochter en erfgename van Pieter (Pytter) van Eysinga en Fokel 
van Heringa. Op 10 augustus 1666 maakte zij een testament waarin zij Frans van Eysinga als 
haar erfgenaam aanstelde en aan Barbara (Berber) van Burmania legateerde de som van 
30.000 Car. guldens, door de erfgenaam naar keuze te voldoen in geld of in onroerende za-
ken. Dit legaat werd echter verleend onder de fideïcommissaire last dat het zou moeten toe-
komen aan Vrouw Fokel van Burmania indien Vrouw Barbara of haar kinderen kinderloos 
zouden sterven. Helena sterft, het legaat wordt op 13 september 1669 aan Berber van Bur-
mania deels in landerijen deels in geld uitgekeerd en deze landerijen gaan over op haar zoon 
Duco Gerrolt Juccema van Burmania. Duco sterft kinderloos en benoemt zijn schoonmoe-
der Vrouw Sjouckjen van Douma tot erfgenaam. Over de uitkering van het fideïcommis 
volgt een procedure die op 20 december 1702 eindigt in een veroordeling van Vrouw Van 
Douma het legaat uit te keren aan Fokel van Burmania, "t zij met geld off met landen, waar-
mee Frans van Eysinga als erfgenaam van Helena van Eysinga 't voorgeschreven legaat voor-
maals hadden betaalt.' Op 29 juni 1703 wordt aan het vonnis uitvoering gegeven door de 
overdracht van verschillende landerijen en de betaling van de ontbrekende waarde in geld. 
Na meer dan tien jaar eist Vrouw Van Douma met een condictie de overgedragen landerijen 
terug omdat zij volgens haar onverschuldigd waren betaald. Zij stelde dat de landen, afkom-
stig van de ouders van Helena van Eysinga, niet krachtens legaat maar krachtens erfrecht aan 
Duco Gerrolt Juccema waren toegevallen en dus vrij waren van de fideïcommissaire last die 
op het legaat drukte. Natuurlijk bracht Fokel van Burmania tegen de condictie de exceptie 
van de gewijsde zaak, exceptio rei iudicatae in stelling, maar deze werd op 13 juli 1717 in een 
tussenvonnis door het Hof `gerejecteerd'. Dat was een opmerkelijke beslissing in het licht 
van de hierboven aangehaalde Romeinsrechtelijke teksten en van de stellige mening van Ul- 

mede-erfgenaam had, tegen laatstgenoemde een boedelscheidignsprocedure is aangegaan, en na het uitspreken van 
de veroordeling het geld heeft betaald, kan hij dit niet terugeisen, omdat hij op grond van vonnis heeft betaald. 
42 Huber, Eunomia Romana, ad D. 10,2,36: Dura et iniqua videtur haec esse Pauli sententia. Ad haec una re-
sponsio est. Auctoritatem rei judicatae esse tantam, ut tametsi erronee per sordes, aut per gratiam judicatum sit, 
tamen sententia standum sit Res judicata pro veritate habetur et ex nigro facit album. 
43 C. 4,5,1 pr. Impp. Severus et Antoninus AA Muciano. Pecuniae indebitae per errorem, non ex causa iudicati 
solutae esse repetitionem iure condictionis non ambigitur. 
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rik Huber daaromtrent. Betekende dit nu een late overwinning van Carpzovius c.s. die im-
mers een vonnis op grond van later gevonden bewijsmateriaal aantastbaar achtte? Neen, al-
dus het Hof, de reden van heropening was gelegen in het feit dat hier een nieuwe zaak aan de 
orde werd gesteld. Het nieuwe bestond uit de bewering dat de landerijen, afkomstig van de 
ouders van Helena, niet krachtens legaat van Hel'ena maar krachtens erfrecht aan Berber van 
Burmania waren toegewezen. Deze nieuwe zaak was nog niet beoordeeld; het ging met an-
dere woorden niet om eadem res.44  

Vrouw Van Douma beriep zich in haar terugv lorderingseis op enkele Digestenteksten die 
haar stelling zouden ondersteunen. Zo schreef Jólianus dat degene die uit een vermeend fi-
deïcommis een erfenis of afzonderlijke goederen had uitgekeerd, de beschikking had over 
een condictie ter terugvordering." En Paulus legde dat verder uit tot het geval waarin iemand 
in dwaling onverschuldigd het bezit had verschaft. Ook dan was een condictio indebiti op 
haar plaats, zelfs al had dat bezit langer dan tien jaar geduurd." 

Vrouw Fokel beriep zich op het vonnis waarin', was bepaald dat zij recht had op het legaat 
van 30.000 Car. gids en dat het er niet toe deed op Welke wijze dat aan haar werd uitgekeerd. Zij 
had destijds liever geld gehad, maar aangezien eiseres de keuze had om hetzij in land hetzij in 
geld uit te keren, had zij zich tevreden gesteld met de uitbetaling zoals die was geschied. Op 
welke wijze Vrouw Van Douma aan de onroerende zaken was gekomen, deed niet ter zake. De 
teksten waarop eiseres zich beriep behandelen geheel andere gevallen, namelijk die waarin geen 
vonnis tot betaling was gewezen; zij deden dus evenmin ter zake. Voldoening aan een vonnis 
was nooit onverschuldigd en kon dus nimmer tot 'een condictio indebiti leiden. 

Het Hof stelde op 17 october 1718 gedaagde iri het gelijk en wees dus de condictio indebi-
ti van Vrouw Van Douma af. 

Ulrik Huber had het duidelijk gezegd: zelfs 'als een vonnis was gewezen door een 
onbekwame of partijdige rechter dan was de voldoening eraan niet onverschuldigd. 
Des te meer gold dit wanneer het vonnis voor de partij verkeerd uitpakte als gevolg 
van de onbekwaamheid van haar advocaat. Dat brengt ons weer terug bij Vrouwe Ida 
Ibella van Tiara, dezelfde die met succes had geprocedeerd tegen de advocaat Ids 
Jans. Zoals wij aan het begin van dit hoofdstuk hebben gezien, hoefde zij hem niets 
te betalen omdat hij haar belangen schromelijk had verwaarloosd. In de zaak tegen 
Dr Scipio Halbertsma, die in hetzelfde jaar liep — de uitspraak tegen Jans dateert van 
3 juni 1690, die tegen Halbertsma van 15 juli van hetzelfde jaar — eiste Vrouw Van 

44 Nr. 16586. Uitspraak van 27 oktober 1718 en nr. 10488 voor de processtukken in deze zaak. Cf. Z. Huber, 
Observationes rerum judicatarum, Band I, obs. XXXV, p. 126-129. Zacharias Huber vroeg zich af of deze beslis-
sing van het Hof wel juist was. Ging het hier wel om een nieuwe zaak? Wij stellen ons dezelfde vraag. 
45 D. 5,3,16,7: Idem Tulianus scribit, si quis ex causa fideicornmissi restituerit hereditatem vel singulas res praes-
titerit, peti ab eo hereditatem posse, quia habet condictionem, earum, quae sunt ex ea causa solutae, et veluti iuris 
possessor est. Vert. Tevens schrijft Julianus dat als iemand uit hoofde van een fideïcommis een nalatenschap heeft 
afgegeven dan wel afzonderlijke goederen heeft afgestaan, de 'nalatenschap van hem kan worden opgeëist, aange-
zien hij ter zake van de goederen die uit hoofde van die rechtsgrond zijn uitgekeerd, beschikt over de condictie en 
omdat hij als het ware bezitter van een recht is. 
46 D. 12,6,15,1: Sed et si nummi alieni dati sint, condictio competet, ut vel possessio eorum reddatur: quemad-
modum si falso existimans possessionem me tibi debere alicuius rei tradidissem, condicerem. sed et si possessio-
nem tuam fecissem ita, ut tibi per longi temporis praescriptiortem avocari non possit, etiam sic recte tecum per in-
debitam condictionem agerem. Vert. Ook als andermans geldstukken gegeven zijn, is de condictie toepasselijk, om 
te bereiken dat tenminste het bezit daarvan teruggegeven wordt; op dezelfde manier zou ik de condictie kunnen 
instellen, als ik, in de verkeerde veronderstelling dat ik u het bezit van een of andere zaak verschuldigd was, u dit 
zou hebben overgedragen. Maar ook als u zich zodanig bezit zou hebben verschaft dat het dank zij het verweer 
van langdurig bezit niet meer van u kan worden afgenomen, dan nog zou ik rechtsgeldig tegen u procederen met 
de condictie wegens onverschuldigde betaling. 
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Tiara een reeds gedane betaling met de condi ctio indebiti terug. En dat maakte een 
groot verschil. 

Mej. Van Tiara was ontevreden over de diensten van Dr Scipio Halbertsma, substituut-
secretaris van Westdongeradeel tot Ternaard. Op 18 juni 1688 was zij door het gerecht in eer-
ste instantie van Westdongeradeel veroordeeld tot betaling van 37 Car. gulden 10 stuivers en 
12 penningen, zijnde de salariskosten van Dr Halbertsma. Dit bedrag had zij aan Halbertsma 
betaald, maar vorderde zij in hoger beroep van hem terug, vermeerderd met kosten, schaden 
en interessen. Zij beschuldigde Halbertsma ervan haar belangen niet naar behoren te hebben 
waargenomen en dus in de uitoefening van zijn taak `versuijm' te hebben gepleegd. Met name 
ging het om de verschijning voor het gerecht van Arnout Leliënberg cum uxore als getuigen. 
Volgens Mej. Tiara hadden zij nooit mogen verschijnen, volgens Halbertsma waren zij juist 
op uitdrukkelijk verzoek van Tiara opgeroepen en had hij `sulx met alle vermogen' ontraden. 
Het Hof gaf Halbertsma gelijk en wees op 15 juli 1690 de condictie van Mej. Tiara af. 

Herstel in de oude toestand 

Overzien wij het resultaat van het bovenstaande, dan blijkt dat aan de salariswensen 
van een onbekwame advocaat en een al te hebzuchtige medicus niet hoeft te worden 
voldaan en dat zelfs een vonnis tot betaling niet hoeft te worden nagekomen, indien 
naderhand blijkt dat het ten onrechte is gewezen. Is echter eenmaal voldaan aan zulk 
een vonnis, dan kan het betaalde niet als onverschuldigd worden teruggevorderd. 
Wilde men tegen een vonnis opkomen, dan moest er al sprake zijn van bedrog. Niet 
de con dictio indebiti, maar restitutio in integrum moest dan worden gevraagd. Zij 
werd toegewezen in een uitspraak van 15 februari 1642. 

Frederik van Botnia of Bottnia, wonende in het tegenwoordige België, had hoeve en land bij 
het dorp Ternaard, bekend staande onder de naam Reinsma-state verkocht aan Cornelius 
Vermees, secretaris van West-Dongeradeel. Lange tijd was de hoeve `meyerwijse' gebruikt 
door de pachter Dirk Claesz. en zijn vrouw Antje Sijtsedochter. 

Na opzegging van de pacht vorderde Dirk Claasz. ongeveer 1500 goudgulden wegens 
door hem aangebrachte `melioratiën', betaalde belastingen en andere `meyersgerechtighe-
den'. Deze vordering cedeerde Claes aan de koper Vermees die het bedrag van Bottnia, des-
tijds wonende te Leuven, vorderde. Bottnia verweerde zich door te zeggen dat Claesz. reeds 
lang was voldaan en dat eventuele restanten van vorderingen ten laste kwamen van Vermees 
zelve. Het verweer hielp niet en Bottnia werd op 28 mei 1639 47  veroordeeld tot het betalen 
'van afgeloste taux (grondbelasting) 80 car. gulden, van de 500e penning 20 pond, van de hal-
ve wintervruchten 427 goudguldens en 14 stuiver, van 'clijcken, pompen en rijden" 1088 
goudguldens met de schaden en interessen van dien. Bottnia protesteerde tegen de executie 
van deze grote som, maar op 13 april 1641" beval het Hof dat de executie doorgang moest 
vinden. Nadat de som was betaald werden bij toeval de koopbrieven aangetroffen, die zich 
quasi pro derelicto bevonden in het huis van een zekere Joannes Rheen. Daarin stond duide-
lijk vermeld dat compensatie van verbeteringen, betaalde belastingen, meiersrechten etc. ten 

47 Nr. 16508. Uitspraak van 28 mei 1639. 
48 Dat is de omslag over de grootte van de boerderij (sate en landen) van de Contributie (waterschap) van West-
Dongeradeel voor het jaarlijkse toezicht op dijken, duikers en (hoofd)watergangen. (rijden = rieten, natuurlijke 
waterlopen). Met dank aan Bertus Hempenius. 
49 Nr. 16510. Uitspraak van 13 april 1641. 



Herstel in de oude toestand 	 207 

laste van de koper kwamen. Bovendien had Dirk Claesz. op 20 april 1632 zijn rechten weer 
overgedaan aan een zekere Berendt Jacobs en daarvoor al vergoeding gekregen. Dat Bottnia 
deze brieven niet had kunnen vinden, had ongetwijfeld te maken met het feit dat hij in het 
'buitenland' woonde. Hij kon echter aantonen dat Vermees zeker van het bestaan van de 
brieven had geweten en vorderde daarom ex capite doli," op grond van bedrog, propter ab-
sentiam actoris» wegens afwezigheid van de eiser, ob instrumenta noviter reperta, wegens 
nieuw gevonden bewijsstukken, restitutio in integrum, herstel in de oude toestand. 

Vermees beriep zich uiteraard op de twee gewezen vonnissen, wierp de exceptio rei judica-
tae met een beroep op D. 44,2 `totus titu/us' en oP de reeds aangehaalde constitutie van Gor-
dianus: Het zou een slecht precedent scheppen om eenmaal afgedane processen te heropenen 
met een beroep op later gevonden nieuwe bewijstukken."' 

Vermees stelde dat Bottnia enkel restitutie vroeg om hem te treiteren, solo vexandi animo, 
en liet daarnaast fijntjes doorschemeren dat Bott'nia een onderdaan was van de koning van 
Spanje en daarom een vijand van het vaderland, sUbditus regis Hispaniae ende also communis 
patriae hostis'. Het Hof toonde zich volstrekt niet gevoelig voor dit verweer en verleende aan 
Bottnia op 15 februari 1642 restitutie." 

Beroepsaansprakelijkheid 54  

Tenslotte nog een laatste vraag na kennisneming van het bovenstaande. Is er nog een 
civielrechtelijke mogelijkheid om de schade te verhalen die uit de onbekwaamheid van 
de advocaat, rechter en medicus zelfstandig, dat wil zeggen niet uit een eventueel con-
tract, voortkomt? Zij zou dan gebaseerd moeten zijn op wat wij nu noemen een on-
rechtmatige daad. De actie die daarvoor het meest in aanmerking kwam was de actio ex 
lege Aquilia, maar de toepassing daarvan stuitte op enkele problemen. Zo was zij een 
actie die fysieke schade vergoedde welke door een positieve daad van beschadiging was 
ontstaan. In de gevallen van het optreden van onbekwame rechters en advocaten was 
van zo'n fysieke beschadigingshandeling geen sprake. Wèl kwam zij voor bij de ver-
richtingen van een onbekwame medicus, maar daarbij was de moeilijkheid dat de actio 
ex lege Aquilia een actie uit zaaksbeschadiging was, dat wil zeggen in beginsel niet kon 
worden toegepast op letselschade toegebracht aan vrije personen. Beide obstakels de-
den zich niet voor bij de actio iniuriarum, een actie wegens belediging en kwetsing, 
maar daar stuitte men op een andere moeilijkheid. Allereerst kan men zich afvragen of 
het onbekwame gedrag van een advocaat aanleiding geeft tot een actie op grond van 
belediging. Bovendien was voor die actie vereist de zogenaamde animus iniuriandi, de 

50 Met een beroep op D. 42,1,33 en C. 7,58,3. 
51 Met een beroep op D. 5,1,75. 
52 C. 7,52,4. Zie noot 33. 
53 Nr. 16512. Uitspraak van 15 februari 1643; cf. Van de Sande, Gewijsder Saecken, 1,15,3: Qui tamen volet re-
stitui contra sententiam definitivam, restitutionem petere debet nova instantia ac ordinario processu. Vert. Wie 
toch wil terugkomen op een definitieve uitspraak, moet herstel in de oude toestand vragen in een nieuw en gewoon 
proces. Cf. Nauta, Decisien, quaestio 119, p. 256. 
54 Recente literatuur bij Zimmermann, The Law of Obligations, o.a. p. 1068 en 1126 e.v.; Chr. von Bar, Gemein-
euroOisches Deliktsrecht, Band I, München 1996; Beroepsaansprakelijkheid, Nijmegen 1996 en meer in het bij-
zonder E.J.H. Schrage, De aansprakelijkheid van de rechter voor beroepsfouten, in: RM Themis, 1995, p. 127-141; 
dezelfde, Overeenkomst of onrechtmatige daad. De aansprakelijkheid van de notaris tegenover 'lieden met testa-
mentaire bevoordelingsverwachtingen', in: WPNR 1998, p. 681-686 en 697-701. 
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kennelijke bedoeling om te kwetsen. Zij was zelfs de grondslag van de actie. Welnu, bij 
het onbekwame optreden van de advocaten, rechters, medici etc. zat deze bedoeling 
niet voor en die omstandigheid maakte de actio iniuriarum eveneens ongeschikt. Men 
moest dus zijn toevlucht nemen tot afzonderlijke rechtsmiddelen wilde men een soort 
van beroepsaansprakelijkheid geldend maken. Nu bestond zij al in het klassieke Ro-
meinse recht in het geval van de onbekwame rechter. Indien hij niet met opzet maar uit 
onbekwaamheid `qualijk' oordeelde, dan beging hij een zogenaamd quasi-delict ofwel 
in de woorden van Huber een `oneygentlijke misdaad'." De regel was dan dat de rech-
ter het proces tot het zijne maakte: iudex litem suam facit. 56  Dat betekende in feite dat 
de rechter de schade die hij door zijn kwalijk gedrag had veroorzaakt moest vergoe-
den. In het ius commune werd deze mogelijkheid zelden of nooit meer benut. De re-
den van dit onbruik was gelegen in de mogelijkheid van appèl. Daardoor kon immers 
een vonnis worden gecorrigeerd. Huber zegt er dit van: 57  

als een Rechter qualijk oordeelt, buiten bedroch; hy wordt gebreukt nae goedvinden van het 
Hof, zelden meer als in de kosten van 't Proces. 

Dat onbekwame rechters geen zeldzaamheid waren, wordt door vele schrijvers be-
klemtoond. Huber waarschuwt voor de misvatting dat het rechtersambt niet veel 
studie zou vereisen, maar met een goed natuurlijk oordeel best kon worden uitgeoe-
fend, net zoals het wel een kunst zou zijn een goede schotel spijs te maken, maar geen 
kunst om te proeven welke de beste is." Groenewegen erkent dat zelfs de meest on-
kundigen het rechtersambt begeren." Bij deze feitelijke stand van zaken is het niet 
verwonderlijk dat men is opgehouden de rechter aansprakelijk te stellen telkens 
wanneer hij uit onbekwaamheid, per imperitiam, een slecht vonnis heeft gewezen. 
Het middel van appèl moet maar uitkomst bieden. 

De onbekwaamheid van de medicus daarentegen zou op het eerste gezicht gemak-
kelijker tot aansprakelijkheid kunnen leiden. Zijn imperitia wordt immers in een In-
stitutentekst gelijkgesteld aan schuld, culpa, die vereist is voor de toepassing van de 
lex Aquilia. 

Ook onbekwaamheid wordt als schuld aangerekend, bijv. als een arts uw slaaf gedood heeft 
doordat hij hem slecht opereerde of hem op verkeerde wijze medicijnen toediende. 6° 

Zoals wij al hebben gezegd was de actio ex lege Aquilia oorspronkelijk beperkt tot 
medisch handelen ten aanzien van dieren en slaven (zaken), maar in de loop der tij-
den werd de actie uitgebreid tot vrije personen. Huber kon dan ook schrijven: 6 ' 

55 Voor dolus was de rechter steeds aansprakelijk. Hij beging dan geen oneigenlijke maar een eigenlijke misdaad. 
Cf. Huber, Heedensdaegse Rechtsgeleertheyt, VI,3,6. 
56 Cf. Zimmermann, The Law of Obligations, p. 16 en p. 1126. C.G. van der Merwe, Erscheinungsformen ver-
schuldersunabhngiger Haftung, in: Feenstra-Zimmermann, Das rmisch-ho%ndische Recht, p. 458-460. 
57 Huber, Heedensdaegse Rechtsgeleertheyt, VI,3,5; zie ook Huber, Eunomia Romana, 1700, ad D. 9,2,27,7. 
58 Huber, Heedensdaegse Rechtsgeleertheyt, IV,15,10. 
59 Groenewegen van der Made, De legibus abrogatis, Inst. 4,5 pr.: manifestum esse videtur, quod imperitissimi 
quoque iudicandi munus ambiant. Vert. Het is zonneklaar dat ook de meest onkundigen streven naar het rech-
tersambt. 
60 Inst. 4,3,7: Imperitia quoque culpae adnumeratur, veluti si medicus ideo servum tuum occiderit, quod eum 
male secuerit aut perperam ei medicamentum dederit. 
61 Huber, Heedensdaegse Rechtsgeleertheyt, VI,4,13. 
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Maer de Genees-meesters, Heel-meesters en Apoteekers, die haer konst qualijk hebben in 
't werk gestelt, souden mede tot boetinge der schade door slofheyt veroorsaakt gehouden 
zijn. 

Toch werd ook de medicus zelden of nooit op het juridisch matje geroepen. Waarom 
niet? Omdat, aldus Groenewegen in zijn commentaar op de boven aangehaalde Insti-
tutentekst, de onbekwaamheid der medici door de aarde wordt bedekt. 62  Hij haalde 
daarmee een brokstuk van een zinspreuk aan die Lauterbach in zijn geheel weergaf: 63  
errata medicorum terra occultat, benefacta autem sol illustrat, ofwel: de zon beschijnt 
de successen van de medici, de aarde bedekt hun mislukkingen. Daarom zei in de oud-
heid Plinius reeds dat de medicus de enige persoon is die straffeloos kan doden. 

De onbekwame advocaat ten slotte kon worden aangesproken uit mandaat, zoals 
wij hebben gezien in de zaak Hoffman tegen :Arents, maar alleen indien er van een 
mandaatsverhouding sprake was. Hij was voorts aansprakelijk op grond van een ex-
pliciete bepaling uit de Ordonnantie van Friesland 64  zoals wij hebben gezien in de 
zaak van Vrouwe Van Tiara tegen Ids Jans. Kon hij nu ook worden aangesproken 
met een actie uit het gemene recht? Beucker beantwoordt die vraag bevestigend. Een 
onbekwame advocaat is tegenover zijn cliënt aansprakelijk voor alle schade.° Welke 
actie staat dan de cliënt ter beschikking indien er geen mandaatsverhouding is? In de 
zaak van Vrouwe Van Tiara tegen Scipio Halbertsma noemt Beucker de actio in fac-
tum, dat wil zeggen een op de feiten toegesneden actie, waarmee de schade kan wor-
den geschat en opgeëist. 66  Zij is een variant van de Aquiliaanse actie. Of zij in de 
praktijk dikwijls werd toegepast is ons niet bekend. Wellicht was er evenals in het ge-
val van de onbekwame rechters geen beginnen' aan, want ook hier gold het woord 
van Cicero: ook zij die er niets van weten, beoefenen het recht. 67  Een rechtszaak 
waarin zo'n actio in factum werd ingesteld hebben wij niet kunnen vinden. Wel leid-
de de onbekwaamheid van advocaat Ids Jans in de zaak waarmee wij dit hoofdstuk 
begonnen tot schadevergoeding. Deze zaak was een beroepszaak, ingesteld tegen een 
eis van Jans tot betaling van salaris en niet een zelfstandige schadevergoedingszaak. 
Maar dat neemt niet weg dat Jans wel degelijk aansprakelijk werd gesteld voor alle 
kosten en schaden die uit zijn onbekwaamheid waren voortgevloeid. 

62 Groenewegen van der Made, De legibus abrogatis, ad Inst. 4,3,7: medicorum imperitiam terra tegit, ideoque 
in judicium non vocatur, aut alioqui fere excusatur. Vert. De aarde bedekt de onbekwaamheid der medici en daar-
om wordt hij niet voor het gerecht gedaagd, ja soms bijna verontschuldigd. 
63 W.A. Lauterbach, Collegium theoretico-practicum, ad D. 9,2. 
64 Hamerster, Statuten, Ordonnantiën, 111,2,54. 
65 Beucker, Rerum judicatarum, caput LXIII, p. 71: advocatum ob imperitiam juris clienti suo in id, quod inte-
rest, tenen. Vert. Een advocaat is tegenover zijn cliënt wegens zijn onbekwaamheid aansprakelijk voor het positief 
belang. 
66 Beucker, Rerum judicatarum, caput LXIII, p. 71: ... in casu quo expensae et salaria aestimata et soluta sunt: 
tune enim, obtentu caussae male administratae, repeti ut in indebitae nequeunt: neque enim indebitum est, quod 
ea caussa judicati solvitur. 1. 1. Cod. de condict. indeb. sed tune actione in factum ad aestimationem damni agen-
dum. Vert.... In het geval waarin na een veroordeling de kosten en salarissen zijn geschat en betaald: dan immers 
kunnen zij niet als onverschuldigd worden teruggevorderd met een beroep op een slecht gevoerd proces; immers 
wat op grond van een vonnis wordt betaald is niet onverschuldigd. Maar dan moet met een actio in factum ge-
ageerd worden tot verkrijging van de geschatte schade. 
67 Cicero, Or. ad Brutum, 42: jus profitentur etiam qui nesciunt. Vert. Ook zij beoefenen het recht die er niets 
van weten. 
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Conclusie 

In theorie waren in het Romeinse recht in in het ius commune de mogelijkheden van 
beroepsaansprakelijkheid voorhanden; in de praktijk werden zij zelden of nooit te 
baat genomen, zelden in het geval van onbekwame advocaten, nooit in dat van onbe-
kwame rechters of medici. Met deze ene zin hebben wij het voorafgaande samenge-
vat om daar dadelijk aan toe te voegen dat de huidige rechtspraktijk er op dit punt 
wel wat anders uitziet. Met name in de laatste decennia valt een toenemende strijd-
vaardigheid te bespeuren in het aansprakelijk stellen van beroepsbeoefenaren wegens 
fouten gemaakt in de uitoefening van hun beroep. De grondslag van die aansprake-
lijkheid is dikwijls de contractuele verhouding tussen de arts, advocaat etc. en zijn 
patiënt of cliënt, maar wordt daarnaast steeds gevonden in de algemene bewoordin-
gen van het onrechtmatige daadsartikel 6:162 BW. De beroepsbeoefenaar, zo luidt de 
formulering dan, heeft ten opzichte van zijn cliënt de zorgvuldigheid in acht te ne-
men die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mag worden 
verwacht. Kijken wij tenslotte naar de drie beroepen die wij in dit hoofdstuk hebben 
behandeld dan zien wij dat wegens overtreding van de zojuist geformuleerde norm 
in 1996 een advocaat is aangesproken in zijn hoedanigheid van curator." Aansprake-
lijkheid van de rechter wegens onrechtmatige rechtspraak wordt niet snel aangeno-
men,69  maar als men de rechterlijke macht in brede zin opvat en er ook de staande 
magistratuur onder vat, dan is er van alles aan de hand. Met name het Openbaar Mi-
nisterie ligt onder vuur. Om maar bij één voorbeeld te blijven noemen wij de zoge-
naamde Begaclaim, ingesteld door een verdachte van een misdrijf die in hoogste in-
stantie werd vrijgesproken." Het meest frappante geval van beroepsaansprakelijk-
heid is wel dat van de arts die veroordeeld is de opvoedingskosten te betalen van een 
kind dat ten gevolge van zijn onzorgvuldig handelen of liever gezegd nalaten ter we-
reld kwam/ 1  In dit curieuze geval bedekt niet de aarde, maar beschijnt de zon de 
'mislukking' van de arts. 

68 HR 19-4-1996 NJ 1996, 727; cf. in het algemeen C.J.H. Jansen en A.J. van der Lely, (Buiten)contractuele aan-
sprakelijkheid voor onjuiste mededelingen: een vergelijking van Engels, Duits en Nederlands recht, in: TVVS 
1998, p. 42 e.v. 
69 Cf. E.J.H. Schrage, De aansprakelijkheid van de rechter voor beroepsfouten, in: RM Themis 1995, p. 127-141. 
70 HR 27-6-1995, NJ 1995, 662. 
71 Het zogenaamde wrongful birth -arrest, HR 21-2-1997, RvdW 1997, 54; NJB 1997, p. 475 e.v. en 1176 e.v.; 
WPNR nr. 6266, 1997, p. 191 e.v. 



HOOFDSTUK XIV 

Om den bloedtgierige viandt zyn cruele 
voorneemen te beletten: De rechtmatige 

overheidsdaad en de Rhodische wet inzake 
zeeworp 

Een Rooms-Friese Quint-Te Poel 

Rechtmatig of onrechtmatig? 

Sierck Lieuwes 'tot Cornwert' moet gek hebben staan kijken toen zijn `groote ende 
cleine huijsinge met zyn hoij' uit naam van de Staten van Friesland in 1580 in brand 
werden gestoken.' De feitelijke brandstichter was "t crijchsvolck van deesen Landt-
schappe.' Dat had met de brandstichting geprobeerd 'die malecontente vianten van 
deese geünieerde Provinciën' te verhinderen de schans Cornwerd te nemen. De Sta-
ten beriepen zich ter rechtvaardiging van de brandstichting op het algemeen belang. 
Zij stelden 'dat soedaenige affbrandinge ende demolitie by onse soldaeten als stry-
dende voor het gemeene welvaeren van ons Vaederlandt atque adeo pro lege, et gre-
ge domini was te weege gebracht doer lange aendringende noodt naementlijck gelij-
ck oock d'impetrant selffs bekendt, om den bloedtgierige viandt zyn cruele voornee-
men doer middel van dien te beletten, ende alle vorder ongeval te prevenieren.' 

De overheid dient, zo staat het in de boeken en zo wordt het in abstracto ook be-
leden, het algemeen belang en dat is het belang van iedereen. Dat is allemaal goed en 
wel, maar een particulier wiens private belang wordt opgeofferd op grond van het al-
gemeen belang zal aan deze fraaie motivering geen boodschap hebben. Moet hij de 
inbreuk op zijn private rechten zonder meer dulden of kan hij aanspraak maken op 
schadevergoeding? 

Over de wenselijkheid in dergelijke gevallen de gelaedeerde de mogelijkheid te ge-
ven zijn schade te verhalen op de overheid bestaat over het algemeen weinig twijfel. 
Het particulier belang wordt hier opgeofferd aan het algemeen belang en het is dan 
ook niet meer dan billijk dat deze schade wordt omgeslagen over alle belanghebben-
den. Dat laatste nu is uit de aard van de zaak het geval wanneer de schade uit de over-
heidsmiddelen wordt vergoed. Het zijn immers de gezamenlijke belastingbetalers 
die uiteindelijk betalen. 

Over de grondslag echter van een dergelijke schadevergoedingsaanspraak van de 
gelaedeerde particulier wordt naar huidig recht al decennia dogmatisch geworsteld. 
Zeker sinds het arrest dat bekend staat onder de naam Voorste Stroom VII wordt 

1 Nr 16485. Civiel Sententieboek 1611, p. 291-294. 
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deze discussie op hoog abstract niveau gevoerd. 2  In deze zaak had eiser Van Roessel 
een verbod uit onrechtmatige daad gevorderd tegen de gemeente Tilburg om nog 
langer het water van het riviertje de Voorste Stroom door haar riolering te verontrei-
nigen, omdat hij als bewoner van een huurhuis dicht bij dat riviertje last had van de 
'bij voortduring walgelijk stinkende uitwasemingen, welke aan de eiser en de zijnen 
lichamelijke onlust toebrengen.' De gemeente had zich verweerd door te stellen dat 
haar gedragingen niet onrechtmatig waren, omdat de overlast werd aangedaan ter 
wille van het openbaar belang. Dat enkele beroep op het openbare belang maakte de 
gewraakte handelingen van de gemeente volgens de Rechtbank, het Hof en de Hoge 
Raad niet rechtmatig. Wel kon 'de gemeente onder bepaalde omstandigheden bij 
voorbaat aan de handelingen, die zij zich voorneemt te verrichten, het onrechtmatig 
karakter ontnemen door schadevergoeding aan te bieden of te betalen.' De vraag die 
naar aanleiding van dit arrest werd opgeworpen was of het aanbieden of betalen van 
schadevergoeding het gedrag van de gemeente rechtmatig maakte' of slechts een 
rechtvaardigingsgrond opleverde voor overigens onrechtmatig gedrag.' In ieder ge-
val was men het erover eens dat het aanbieden of betalen van schadevergoeding on-
der dit soort omstandigheden een verbod van de gewraakte handelingen uitsloot. 
Drion drukte dit zo uit 'dat hier bij uitzondering schadevergoeding het tarief is, 
waartegen men de daad mag verrichten: 5  Er is door sommigen ook gesteld dat hier 
eigenlijk sprake is van een schadevergoedingsverplichting terzake van een rechtma-
tige daad.' De constructie via de leer van de onrechtmatige daad immers kan ertoe 
leiden dat een bepaalde overheidshandeling alleen maar onrechtmatig wordt geacht, 
omdat er geen schadevergoeding wordt betaald. De overheidshandeling zelf wordt 
niet onrechtmatig geacht, maar wel het niet aanbieden of betalen van schadevergoe-
ding. Eigenlijk vindt men dan dat er schadevergoeding moet worden betaald, omdat 
dit onder de gegeven omstandigheden redelijk is. De onrechtmatigheid wordt er dan 
bijgehaald om de schadevergoedingsverplichting te onderbouwen. 'Mijn bezwaar te-
gen de thans aanvaarde leer is, dat zij een onjuiste voorstelling geeft van het rechts-
gevoel teneinde den schijn te wekken, dat art. 1401 (OBW=art. 6:162 BW) er mede in 
overeenstemming zou zijn,' aldus reeds Houwing. 2  'Dogmatisch moge deze benade-
ring geen schoonheidsprijs verdienen, men kan er redelijk mee uit de voeten,' oor-
deelde Spier.' Hij meende in een later arrest van de Hoge Raad een mogelijke ope-
ning te zien voor een op rechtmatige daad gebaseerde vordering. 9  

Kortom, is de overheid die handelt in het algemeen belang aansprakelijk de daar-
door aan particulieren aangerichte schade te vergoeden op grond van onrechtmatige 
of rechtmatige overheidsdaad? Het nieuwe BW heeft die vraag niet willen beant-
woorden, maar wel de mogelijkheid geopend een verbodsactie af te wijzen op de 

2 HR 19-12-1952, NJ 1953, 642 (Ph.A.N.H.); Ars Acqui 11 (1953), p. 96 OD). 
3 J. Drion, WPNR 3992, en zijn noot onder het arrest in Ars Aequi. 
4 M.H. Bregstein, RM Themis 1951, p. 273 e.v. 
5 J. Drion in zijn reeds genoemde noot. 
6 In deze zin Houwing in zijn noot onder het arrest in de NJ. Vgl. hierover in het algemeen Asser-Hartkamp 4 - 
III (1998), nr 18e e.v., die deze opvatting bestrijdt. 
7 Ph.A.N. Houwing in zijn noot in de NJ. 
8 Verbintenissen uit de wet en Schadevergoeding (Deventer 1997), nr 185. 
9 HR 15-2-1991, NJ 1992, 639 (CJHB). 
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grondslag dat de onrechtmatige gedraging 'op grond van zwaarwegende maatschap-
pelijke belangen behoort te worden geduld.''° Dat zegt echter niets over gevallen 
waarin de betreffende gedraging niet als onrechtmatig kan worden aangemerkt. Dan 
blijft de vraag bestaan of er schadevergoeding moet worden betaald op grond van 
onrechtmatige of rechtmatige overheidsdaad. 'Welk een bevrijding van ficties zou 
het geven, als openlijk aanvaard of verworpen werd, dat uit ongeschreven rechtsre-
gels een verplichting tot schadevergoeding ook wegens rechtmatige daad kan voort-
vloeien,' verzuchtte Houwing reeds onder het Voorste Stroom VII-arrest. Sierck 
Lieuwes kreeg op de gestelde vraag een duidelijk antwoord van het Hof van Fries-
land en wel op grond van geschreven rechtsregels. 

De zaak van Sierck Lieuwes tegen de Staten van Friesland 

In het najaar van 1580 bezetten Spaansgezinde troepen de Zuidwesthoek van Fries-
land van Lemmer tot Makkum. Friesland was in augustus 1579 toegetreden tot de 
Unie van Utrecht, maar niet van harte. Nog in maart van dat jaar was op een landdag 
aansluiting bij de Unie met grote meerderheid afgewezen. De calvinisten wisten ech-
ter uiteindelijk de toetreding te forceren. De stadhouder Rennenberg bezon zich 
toen op een list om zijn gewesten, Friesland en Groningen, weer aan Spaanse zijde te 
brengen. In Friesland mislukte dat plan. Er waren tijdig tegenmaatregelen genomen. 
De steden en blokhuizen waren van betrouwbare troepen voorzien. Zo wist de bur-
gemeester van Leeuwarden, Adie Lambertsz, lhet Leeuwarder blokhuis te veroveren, 
naar men zegt onder aanroeping van zijn zinspreuk: It is mei sizzen net to dwaen, of-
tewel: Geen woorden, maar daden. In Groningen slaagden de snode plannen van 
Rennenberg wel. Op 3 maart 1580 koos hij daar openlijk partij voor de landvoogd 
Parma en was het verraad van Rennenberg een feit. Daarmee was de sterkste vesting 
in het noorden in handen gevallen van Spaansgezinde troepen. De positie van Fries-
land was daardoor allerminst zeker. 

Toen 'die malecontente vianten van deese ge ünieerde Provinciën laegen tot Mac-
kum, Worckum, Staveren, ende in meer andere plaetsen,' moest er een schans wor-
den opgeworpen om de vijand te keren. De vaandrig Hidde Sybrens wierp deze 
schans op 'tot Sottrum in 't voors. dorp Cornwert,' tussen Zurich en Makkum, niet 
ver van de plaats waar nu het Friese uiteinde van de Afsluitdijk zich bevindt. De 
schans werd vanaf 23 december 1580 opgeworpen en keerde de vijand uiteindelijk. 
Hidde kreeg een gouden penning." De spaansgezinde troepen werden in het voor-
jaar van 1581 door Hollandse troepen verdreven. Zij bleven Friesland echter van tijd 
tot tijd door rooftochten belagen. Pas na de reductie van Groningen door stadhou-
der Willem Lodewijk in 1594 was Friesland niet langer oorlogstonee1. 12  

10 Art. 6:168 BW. 
11 Een afbeelding van deze penning is te vinden in De Vrije Fries, IV, Leeuwarden 1846, p. 52 e.v. Op de penning 
is de schans afgebeeld met daarbinnen drie huizen en daarbuiten één huis. Dat laatste huis zal de woning van Lieu-
wes geweest zijn. 
12 Vgl. bijv. A.P. van Nienes, B. de Vries, S. van der Woude, Fryslá'n 500 1498 - 1998: vijf eeuwen provinciaal be-
stuur, Leeuwarden 1998, p. 46 e.v. 
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Penning met de schans te 
Cornwerd in 1580. 

Bij de bouw van de schans te Sotterum waren enige huizen die in de buurt stonden 
buiten de schans gebleven. Dat gold ook voor de eigendommen van Lieuwes. Toen 
de Spaansgezinden zich naar de schans hadden begeven om haar aan te vallen, zagen 
zij dat de genoemde huizen, diè buiten de schans waren gebleven en daar dicht te-
genaan lagen, een uitstekende gelegenheid boden om de schans binnen te vallen. Ze 
trokken langs de Zuiderzeedijk, die ter plaatse Sotterumdijk heet, tot aan de Eng-
wierder hoek, vlakbij de schans. Vandaar trokken ze landinwaarts om de genoemde 
huizen te bereiken. De in de schans gelegen troepen doorzagen echter de plannen van 
de vijand en staken de bedreigde huizen in brand. De Spaansgezinde troepen zagen 
zich aldus een gunstige gelegenheid ontnomen de Cornwerder schans in te nemen en 
dropen af. Zo was de schans 'tot merkelij ken dienst van den Landschappe beholden' 
en zat Lieuwes met een schade van 'oever de drie duisent goude guldens.' Omdat die 
schade tot "t welvaeren van den Landschappe' was geleden diende zij volgens Lieu-
wes hem door "t Landschappe' te worden vergoed. 

Lieuwes had de Staten om vergoeding van zijn schade verzocht. De Staten hadden 
hem gezegd geduld te hebben totdat op deze en dergelijke zaken door de Staten zou 
zijn beschikt. Lieuwes had 'wal etlycke jaeren lanck' geduld gehad. Tenslotte zag hij 
zich genoodzaakt de Staten, voorzover nodig, te verzoeken om verlof tot het instel-
len van een procedure. Hij dagvaardde vervolgens de Procureur Generaal als Gede-
puteerde van de Staten van Friesland. 

De Staten ontkenden in de eerste plaats Lieuwes' stellingen bij gebrek aan weten-
schap. Vervolgens echter wezen zij op het feit dat Lieuwes zelf reeds had gewezen op 
de reden waarom 'des Landtschaps soldaeten tot noodige defensie van haer schans ... 
soedanige affbrandinge hadde moeten doen ende aenrichten.' Als Lieuwes' stellin-
gen al waar mochten zijn dan erkende hij zelf dus dat de demolitie van zijn huis door 
de soldaten uit noodzaak was verrricht. De soldaten streden immers, zoals reeds aan-
gehaald, 'voor het gemeene welvaeren van ons vaderlandt' en dus voor de wet en de 
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kudde des Heren, pro lege, et grege domini. De op bloed beluste vijand moest van 
zijn wrede voornemens worden weerhouden. 

Er waren derhalve twee redenen waarom Lieuwes zijn particuliere schade niet op 
de Staten kon verhalen. In de eerste plaats de allerhoogste noodzaak, waaraan nie-
mand weerstand kan bieden. In de tweede plaats het publieke belang. Zeker wanneer 
beide redenen concurreerden was er geen plaats voor 'private querelen,' aldus de Sta-
ten. Kortom, de Staten deden een beroep op: zowel noodtoestand als het algemeen 
belang, in combinatie, ter rechtvaardiging van de aantasting van Lieuwes' eigen-
domsrecht. 

Natuurlijk steunden zij hun argumenten óp Romeinsrechtelijke teksten. Nood- 
toestand maakt dat iets wat ongeoorloofd is soms als geoorloofd wordt be- i schouwd," zoals uit D. 9,2,45,4 blijkt. 

Degenen die schade toebrengen omdat zij zich niet op een andere wijze beschermen kunnen, 
zijn niet schuldig; geweld met geweld te keren Wordt immers door alle wetten en rechtsor-
deningen toegestaan. Als ik evenwel om mij te verdedigen een steen naar mijn tegenstander 
heb gegooid, doch niet hem maar een voorbijganger heb getroffen, zal ik op grond van de 
Lex Aquilia aansprakelijk zijn. Het wordt immers slechts toegestaan diegene geweld aan te 
doen die zelf geweld gebruikt en dan nog slechts als het is geschied ter zelfverdediging en niet 
om ook wraak te nemen." 

Het publieke belang verschaft in het algemeen wel een rechtvaardigingsgrond, het 
particuliere niet, zo stelden de Staten met een beroep op Bartolus." Voorts voerden 
zij ter ondersteuning van hun standpunt D. 39,2,31pr. aan. 

Zij die openbare wegen versterken, moeten dat doen zonder schade voor de aanwonenden." 

en een glosse van Accursius daarop: 

En daarom moeten zij een garantie geven voor 'eventuele schade, als zij dat doen vanwege 
particulier gemak: anders als er op grond van openbaar belang wordt hersteld.' 7  

Een huis mocht worden afgebroken en neergehaald, als dit uit openbaar belang, pu-
blice, gebeurde. 

De Staten baseerden al hun argumenten op het door hen aangevoerde rechtsbegin-
sel dat 'het publieke belang vanzelfsprekend meer vermag dan het particuliere be-
lang.'" De Staten boden aan een en ander 'met exemplen van gelycke demoletien' te 

13 Necessitas enim facit ut quod illicitum sit quandoque licitum censeatur. Met een verwijzing naar C. 4,43,2, 
waarin ouders hun pasgeboren kinderen uit armoede en nijpend gebrek verkopen. Bij wijze van uitzondering 
wordt de koop dan geldig geacht door keizer Constantijn, onder toekenning van een terugkooprecht. 
14 Qui, cum aliter tuen se non possent, damni culpam dederint, innoxii sunt: vim enim vi defendere omnes le-
ges omniaque iura permittunt. sed si defendendi mei causa lapidem in adversarium misero, sed non eum, sed prae-
tereuntem percussero, tenebor lege Aquilia: illum enim solum qui vim infert ferire concedinir, et hoc, si tuendi 
dumtaxat, non etiam ulciscendi causa factum sit. 
15 Publica vero utilitas communem non privata cuiusque causam tenetur. 
16 Qui vias publicas muniunt, sine damno vicinorum id fac iere debent. 
17 Gl. Debent. & ideo de damno infecto cavere debent, si Firopter privatum commodum faciant: secus si publi-
ce reficiatur: ut g. eod. 1. si finita § sive 6- § si publicus H. & 1. fluminum in princ. Accurs. (D. 39,2,15,8; D. 
39,2,15,10; D. 39,2,24pr.) 
18 Ex isto fundamento iuris quod nimirum publica utilitax praevalere debeat utilitati privatae. Met een verwij- 
zing naar C. 6,51,1,14a, waar Justinianus zei: Sed quod communiter omnibus prodest, hoc rei privatae nostrae uti- 
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staven. De eis van Lieuwes moest derhalve worden afgewezen, omdat hij 'het Landt-
schap met onbehoorlijken procedueren fatigeerde.' Het ging hier niet om militaire 
overmoed, militum insolentia, maar om openbare veiligheid, publica securitas. 

Het Hof droeg vervolgens Lieuwes op zijn stellingen te bewijzen en wees de vor-
dering uiteindelijk op 7 mei 1611 toe, maar compenseerde de kosten 'om reeden.' 

De grondslag van 's Hofs beslissing 

De beslissing van het Hof in deze zaak is vooral bekend geworden door het verslag dat 
Johannes van de Sande ervan deed.° Opvallend daarbij is dat de argumenten voor de 
Staten die Van de Sande aanhaalde op andere teksten gebaseerd zijn dan die uit de sen-
tentie van het Hof naar voren zijn gekomen. Het Hof merkte zelf echter reeds op dat 
partijen 'meer andere reeden in naeder schriftueren' hadden aangedragen. Het proces-
dossier van deze zaak is evenwel niet bewaard gebleven. Van de Sande, raadsheer van 
1604 tot 1638, heeft dit dossier vanzelfsprekend wel onder ogen gehad. Bovendien is 
hij in staat ons de redenen van de beslissing van het Hof mee te delen. 

De Staten beriepen zich, zoals gezegd, op noodtoestand en het algemene belang 
als rechtvaardigingsgronden voor de in hun naam verrichte schadetoebrengende 
handelingen. Het betrof hier beschadiging van eigendommen, zodat naar Romeins 
recht een beroep op de Lex Aquilia de aangewezen weg was voor de gelaedeerde. 
De Lex Aquilia was een plebisciet van 286 v.Chr. dat handelde over onrechtmatig 
toegebrachte schade, damnum iniuria datum. De bepalingen van de wet zelf spra-
ken slechts van het doden of verwonden van andermans slaven of dieren, maar zij 
werden in de loop van de tijd door de Romeinse juristen naar analogie toegepast 
in andere gevallen van beschadiging van eigendommen. Zo werd de actie op grond 
van de Lex Aquilia tot een actie op grond van onrechtmatig toegebrachte zaaks-
beschadiging. In die zin maakte de actie deel uit van het gerecipieerde Romeinse 
recht. 

Ook rechtvaardigingsgronden maakten deel uit van het gerecipieerde recht be-
treffende de Lex Aquilia. Zo bijvoorbeeld de noodtoestand die bestond wanneer het 
huis van de buren in brand stond en het vuur over dreigde te slaan. De eigenaar van 
het bedreigde huis mocht dan het huis van de buren neerhalen, zonder aansprakelijk 
te zijn tot schadevergoeding op grond van de Lex Aquilia. Zie voor dit standpunt 
D. 9,2,49,1. 

Wanneer gezegd wordt dat op grond van de Aquilia geprocedeerd kan worden voor on-
rechtmatig toegebrachte schade, zal dit in die zin moeten worden opgevat dat de schade ge-
acht wordt onrechtmatig te zijn toegebracht als met de schade tegelijk onrecht is aangedaan. 
Dit gaat niet op wanneer de schade onder de druk van zware noodzaak is toegebracht, zoals 
Celsus schrijft met betrekking tot degene die om een brand te keren het belendend huis heeft 

litate praeferendum esse censemus Vert.: Maar aan dat wat in het algemeen voor een ieder van voordeel is moet 
naar onze mening de voorkeur worden gegeven boven ons particuliere belang. Ook D. 17,2,65,5, waarin het nut 
van een maatschap boven dat van de individuele maten wordt gesteld. 
19 Gewijsder Saecken, 5,7,3. 
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afgebroken. In dat geval, schrijft hij, is de actie op grond van de Lex Aquilia niet toepasselijk: 
de man heeft immers het belendend huis afgebroken uit de gerechtvaardigde angst dat het 
vuur zijn eigen huis zou bereiken. En of het vuur nu inderdaad zo ver gekomen is of voor-
dien gedoofd is, Celsus is van mening dat er geen actie op grond van de Lex Aquilia is. 2° 

Baldus trok uit deze tekst de conclusie dat iemand andermans zaak mag vernietigen, 
opdat de zijne niet te gronde gaat. 21  Welnu, als een private persoon dat mocht doen 
om zijn eigen schade te voorkomen, dan mochten de Staten, hun Oversten en Kapi-

teins met des te meer reden een huis afbreken ter voorkoming van de bestorming van 
een schans door vijanden. Betrof het hier niet invallen en belegeringen door de vij-
and, oftewel voorvallen die tot het domein van de overmacht worden gerekend, 
voorvallen waarvoor niemand behoeft in te staan, maar die ten laste komen van de ei-
genaar. 22  

De Staten voerden kortom een indrukwekkende reeks teksten aan ten betoge dat 
de in hun naam verrichte handelingen gerechtvaardigd waren geweest. Hier was dus 
sprake van een rechtmatige overheidsdaad. Desalniettemin veroordeelde het Hof de 
Staten tot schadevergoeding. Van de Sande verhaalde dat het Hof daartoe met name 
werd gebracht door de zogeheten Lex Rhodia de iactu, oftewel de Rhodische wet be-
treffende zeeworp. 

De Lex Rhodia behelsde een regeling voor wat tegenwoordig bekend staat onder 
de naam avarij-grosse. 23  Avarij-grosse betreft de schade die wordt geleden wanneer 
een schipper zich door een storm genoodzaakt ziet een deel van de lading van een 
schip overboord te zetten, om zo het schip en de rest van de lading te redden. Het is 
in een dergelijk geval niet meer dan redelijk dat de eigenaar van de opgeofferde lading 
zijn schade kan omslaan over alle belanghebbenden: de eigenaar van het schip, de re-
der, en de eigenaren van de geredde lading. 

Naar Romeins recht bood de Lex Rhodia daartoe de gelegenheid en wel op de vol-
gende wijze. De reder of schipper had met alle ladingeigenaren een vervoersovereen-
komst gesloten. Dat geschiedde door middel van een locatio conductio operis, een 
overeenkomst van huur en verhuur, tot aanneming van werk. De benadeelde eige-
naar kon de reder of schipper aanspreken op grond van de vervoersovereenkomst die 
hij met hem had gesloten, onder aftrek van zijn eigen aandeel. De reder of schipper 
kon op zijn beurt de overige ladingeigenaren voor hun aandeel aanspreken op grond 
van de met hen gesloten vervoersovereenkomsten. Aldus werd via hem de schade 
omgeslagen over alle belanghebbenden, zoals blijkt uit D. 14,2,1 en 2. 

Door de Rhodische wet wordt gewaarborgd dat, indien er waren overboord zijn gezet om 
het schip lichter te maken, door een bijdrage van allen wordt vergoed wat ten behoeve van al-
len is prijsgegeven. 

20 Quod dicitur damnum iniuria datum Aquilia persequi, sic erit accipiendum, ut videatur damnum iniuria da-
tum, quod cum damno iniuriam attulerit: nisi magna vi cogente fuerit factum, ut Celsus scribit circa cum, qui in-
cendirarcendi gratia vicinas aedes intercidit: nam hic scribit cessare legis Aquiliae actionem: iusto enim metu duc-
tus, ne ad se ignis perveniret, vicinas aedes intercidit: et sive pervenit ignis sive ante extinctus est, existimat legis 
Aquiliae actionem cessare. 
21 Hetzelfde volgde uit D. 47,9,3,7 en de glosse daarop. 	, 
22 C. 4,24,6. 	• 
23 Vgl. art. 8:610 BW. Zie voor het volgende in het algemeen Zimmermann, The Law of Obligations, p. 406-412. 
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Als een schip in nood verkeerde en er waren overboord waren gezet, dienden de eige-
naren van de waren die verloren waren gegaan, als zij de waren op grond van een ver-
voersovereenkomst hadden meegegeven, uit de vervoersovereenkomst tegen de re-
der een actie in te stellen: hij kon vervolgens tegen de overigen, van wie de waren be-
houden waren, op grond van de vervoersovereenkomst een actie instellen, opdat het 
nadeel naar verhouding werd verdeeld. 24  

Deze regeling werd naar Romeins recht slechts toegepast in de gevallen waarvoor 
zij was gemaakt: ter zee, maar niet te land. De Glosse echter zag in deze regeling de 
uitdrukking van een algemeen beginsel. Volgens D. 14,2,2pr. i.f. immers was de 
grondslag van de Rhodische wet de volgende. 

Het is immers volkomen billijk dat het nadeel mede gedragen wordt door degenen die dank-
zij het feit dat de zaken van anderen verloren zijn gegaan bereikt hebben dat hun eigen wa-
ren behouden bleven. 25  

De glosse Aequissimum tekende hierbij het volgende aan. 

En merk op dat als ik iets onderga ten gunste van het algemeen belang of (ter voorkoming 
van) de schade van een ander, dat mij dan herstel moet worden verschaft. 26  

Daaruit wordt bijvoorbeeld door Baldus afgeleid dat wanneer een huis van een buur-
man wordt afgebroken om te voorkomen dat het vuur zou overslaan, alle buren die 
hier baat bij hebben gehad gemeenschappelijk moeten bijdragen aan de vergoeding 
van deze schade. 27  Probleem was echter de grondslag van de vordering van de gelae-
deerde tegen de belanghebbenden. Bij de Lex Rhodia immers verliep de omslag van 
de schade over alle belanghebbenden via de reder die met iedere ladingeigenaar een 
vervoersovereenkomst had gesloten. Wat echter wanneer bijvoorbeeld de reder daar-
aan zijn medewerking niet wilde verlenen. 'Beter zou het zijn dat de gelaedeerde 
rechtstreeks zou ageren onder vermijding van de omweg,' stelde Accursius. 28  Zijn 
voorstel was om de gelaedeerde in een dergelijk geval uit zaakwaarneming te laten 
ageren, omdat hij immers de belangen van de anderen had gediend. 

Deze leer werd sindsdien beschouwd als de communis opinio doctorum. Zij werd 
bijvoorbeeld toegepast door het Reichskammergericht. 29  Dit college verwees naar 
het voorbeeld van Baldus van het huis dat door de buren in geval van brand was neer-
gehaald. Het ontleende aan de Glosse het beginsel dat de schade die iemand ten be-
hoeve van het algemeen belang lijdt door de gemeenschap moet worden gedragen. 

24 Lege Rhodia cavetur, ut, si levandae navis gratia iactus mercium factus est, omnium contributione sarciatur 
quod pro omnibus datum est. 
Si laborante nave iactus factus est, amissarum mercium domini, si merces vehendas locaverant, ex locato cum ma-
gistro navis agere debent: is deinde cum reliquis, quorum merces salvae sunt, ex conducto, ut detrimentum pro 
portione communicetur, agere potest... 
25 Aequissimum enim est commune detrimentum fieri eorum, qui propter amissas res aliorum consecuti sunt, 
ut merces suas salvas haberent. 
26 Gl. Aequissimum. Et not. quod si quid pro communi utilitate, vel alterius damni patior, quod mihi est resti-
tutio facienda... 
27 Commentaria, Venetië 1586, ad D. 14,2,2. 
28 Gl. Agere potest. 
29 A. Gaill, Practicarum Observationum, tam ad processum judiciarium, praesertim Imperialis Camerae, quam 
causarum decisiones pertinentium, libri duo, Kiiln 1690,11, Obs. XXII, nr 4 en 5. 
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Het Hof van Friesland verwees op zijn beurt volgens Van de Sande naar dezelfde au-
toriteiten en voegde daar het Reichskammergéricht aan toe." 

Over de grondslag van de vordering die door het Hof in de zaak van Lieuwes te-
gen de Staten werd toegewezen deelde Van de Sande nog enige belangwekkende 
overwegingen mee. 's Hofs beslissing in dezen was namelijk gebaseerd op een be-
schouwing van Modestinus Pistoris. Deze merkte naar aanleiding van het door de 
buren in geval van brand neergehaalde huis op dat de gelaedeerde weliswaar geen ac-
tie uit zaaksbeschadiging kon instellen tegen Zijn buren, maar dat er toch een andere 
actie mogelijk was. Hoewel geen enkele weé of constitutie uitdrukkelijk een actie 
verleende tegen die buren, vond Modestinus Pistoris dat dezelfde billijke grondslag 
als die van de Lex Rhodia moest worden toegepast. Daarom moest de algemene ac-
tie worden ingesteld die voortvloeit uit verschillende typen van oorzaken. Daarmee 
doelde hij op de indeling van de ontstaansbronnen van verbintenissen die Gaius 
geeft. 

Verbintenissen ontstaan of uit overeenkomst of uit onrechtmatige daad of op grond van een 
eigen rechtsregel, uit andere typen van oorzaken" 

Met deze laatste categorie wordt met name gedoeld op de bronnen van verbintenissen 
die tegenwoordig onder de naam rechtmatige, daden worden samengevat: zaakwaar-
neming, onverschuldigde betaling, ongerechtvaardigde verrijking. Men sprak ook wel 
van verbintenissen uit quasi-contract, uit een op contract gelijkende oorzaak. Aan die 
opsomming werd de aansprakelijkheid op grond van de Rhodische zeewet toege-
voegd." Al deze verbintenissen werden beschouwd als evenzovele uitdrukkingen van 
het algemene beginsel dat ongerechtvaardigde verrijking verbiedt, een beginsel geba-
seerd op de billijkheid." In dit geval werd dus gekozen voor een oplossing die aansloot 
bij die van de Rhodische zeewet. Deze oplossing was gebaseerd op dezelfde billijke 
grondslag en paste derhalve in het systeem Van de verbintenissen die op het verrij - 
kingsbeginsel waren gebaseerd, verbintenissen zoals die in de wet waren te vinden. Zo 
had bijvoorbeeld reeds Accursius, zoals gezegd, de gelaedeerde een rechtstreekse actie 
uit zaakwaarneming tegen de belanghebbenden willen geven. Kortom, het Hof van 
Friesland had hier wel de moed te kiezen voor= een oplossing 'die in het stelsel van wet 
past en aansluit bij de wel in de wet geregelde gevallen' en nam niet een verbintenis aan 
'in alle gevallen, waarin naar het oordeel van den rechter de redelijkheid of de billijk-
heid verlangt, dat de een tegenover den ander een zekere prestatie verricht: 34  

De beslissing van het Hof is derhalve vanUit een oogpunt van rechtsvinding be-
langwekkend. Men kan haar bestempelen als Rooms-Friese variant op het arrest 
Quint-Te Poel, met dit verschil dat het Hof op grond van dit criterium wèl tot de 

30 Althans het werk van Gaill. Daarnaast wordt verwezen haar Argentré, Ad consuetudines Britanniae, art. 600 
en de nog aan te halen Modestinus Pistoris, Consilia, 16 num. 9 & 16. 
31 D. 44,7,1pr.: Obligationes aut ex contractu nascuntur aut ex maleficio aut proprio quodam iure ex variis cau-
sarum figuris. 
32 Vgl. bijv. H. Coing, EuroOsches Privatrecht 1500 bis 1800, Bd I Alteres Gemeines Recht, München 1985, p. 
497. 
33 Vgl. D. 50,17,206 en VI De regulis iuris, 48. Zie Coing, Europisches Privatrecht I, p. 492; voorts E. Schrage, 
Locatio conductio, in: Feenstra/Zimmermann, Das rOmischhonndische Recht, p. 268-270. 
34 NJ 1959, 548. 



220 	X/ V. Ons den bloedtgierige viandt zyn cruele voorneemen te beletten 

vaststelling van een verbintenis kwam. Dit criterium ging echter nog verder terug op 
een traditie die haar aanvang nam in de Glosse en wel in een op het eerste gezicht 
enigszins raadselachtige tekst, D. 19,5,21. 

Wanneer een actie of exceptie ontbreekt, is er een analoge actie of exceptie beschikbaar." 

In zijn algemeenheid lijkt deze tekst nauwelijks serieus te kunnen worden genomen. 
Accursius tekende dan ook in een glosse het volgende aan. 

Soms echter wordt een of andere casus aangetroffen, waarin niet volgens de woorden van de 
wet, maar wel volgens haar bedoeling een actie toegesneden op de feiten beschikbaar is, 
waarover hier wordt gesproken." 

En 

Overal waar de billijkheid aanspoort een actie te geven, bijvoorbeeld uit contract, of zelfs 
buiten contract. In dat geval wordt gezegd dat zij wordt gegeven uit andere typen van oor-
zaken, omdat zij als het ware niet langs gebaande paden wordt gegeven, maar een uitzonde-
ring op de regel vormt." 

De billijkheid wordt hier derhalve niet als een algemene grond tot het verlenen van 
acties beschouwd, maar als een argument om in een daarvoor in aanmerking komen-
de casus een wel in wet geregeld geval analoog toe te passen op een niet uitdrukkelijk 
geregeld geval. Het blijft echter gaan om een zogeheten actio in factum, een op de fei-
ten van het geval toegesneden actie, een uitzondering op de regel. 

Het Hof van Friesland zag in de omstandigheden van het geval Lieuwes voldoen-
de aanleiding om diens vordering naar analogie van de Lex Rhodia toe te wijzen. Het 
deed dat tegen de Friese overheid die een, volgens het Hof, op zichzelf beschouwd 
volstrekt rechtmatige handeling had verricht. De schade die de particulier ten behoe-
ve van het algemeen belang had geleden diende echter te worden omgeslagen over 
alle belanghebbenden: Friesland en de Friezen. De schade diende te worden voldaan 
uit de algemene middelen. Kortom, volgens het Hof was een rechtmatige overheids-
daad, waarbij een particulier belang ten behoeve van het algemene belang moest wor-
den opgeofferd, onder de gegeven omstandigheden de grondslag van het toewijzen 
van een vordering tot schadevergoeding." 

35 Quotiens deficit actio vel exceptio, utilis actio vel exceptio est. 
36 Gl. Quotiens.... Quandoque autem invenitur casus aliquis, ex quo non secundum verba leg. sed secundum 
eius sententiam competit actio in factum, de qua hic loquitur... Als grondslag van de toekenning van een actie in 
dergelijke gevallen noemt Accursius de billijkheid: gl. Vel exceptio danda est. 
37 Gl. Ad rubr. D. 19,5.... ubicunque suadet aequitas actionem dan, ut ex contractu, vel etiam extra contractum. 
unde dicitur dan i ex variis figuris causarum, quasi non habeat certas semitas: sed sit anomala... 
38 Curiositeitshalve mag hier niet onvermeld blijven dat het Hof zijn beslissing mede baseerde op een me-
ning van de toeter van het recht (tuba iuris) Johannes Andreae (Additiones ad Durantis speculum (1346), in 
rubr. de injuria & damno dato), die zich ingeval van ziekte voor het geven van colleges liet vervangen door 
zijn dochter Novella. Zij trad echter op verborgen achter een gordijn, opdat haar schoonheid de aandacht 
van de studenten niet zou afleiden. Vgl. bijv. F.C. Von Savigny, Geschichte des Riimischen Rechts im Mitte-
lalter, VI (1850; repr. 1961), p. 109. Andreae was in 1328, als gezant van Bologna op de terugreis van een mis-
sie naar paus Johannes XXII in Avignon, door Ghibellijnen overvallen in de buurt van Pavia en gedurende 
acht maanden gevangen gehouden. Hij had zichzelf los moeten kopen, maar kreeg na terugkeer zijn schade 
door de stad vergoed. Bartolus getuigt hiervan ad D. 47,2,61,5. Vgl. Savigny, p. 106 e.v. Wellicht heeft dit 
voorval bijgedragen aan de overtuiging van Andreae dat schade geleden in het algemeen belang diende te wor-
den vergoed. 
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Het Rooms-Hollandse recht 

Voet wilde niets weten van de analoge toepassing van de Lex Rhodia te land." Naar 
aanleiding van het geval dat een huis wordt neergehaald om te voorkomen dat een 
brand overslaat stelde hij de vraag of de buurt aansprakelijk is de schade van de huis-
eigenaar te vergoeden. Het was hem bekend dat een Bretonse regel van gewoonte-
recht die vraag bevestigend beantwoordde. Ook gaf hij toe dat het Reichskammer-
gericht en het Hof van Friesland aldus hadden geoordeeld» Deze beslissingen wa-
ren echter naar zijn mening verkeerd. Niet alleen ontbrak er een wettelijke grondslag 
voor de toekenning van dergelijke vorderingen, maar ook konden zij niet op de bil-
lijkheid worden gebaseerd. Er bestond namelijk een belangrijk verschil tussen zee-
worp en brand. De omslag in geval van zeeworp was billijk, omdat daar alle zaken 
aan boord en het schip hetzelfde gevaar liepen als de zeeworp niet plaatsvond. Maar 
in geval van brand liepen niet alle huizen in de buurt hetzelfde gevaar. Het grootste 
gevaar liepen de huizen die het dichtst bij de brandhaard waren gelegen, het minste 
gevaar de verderweg gelegen huizen. Derhalve kon volgens hem niemand worden 
aangesproken als het vuur het neergehaalde huis al had bereikt. De huiseigenaar zou 
die schade immers toch al hebben geleden door de brand. 4 ' Als dat nog niet het geval 
was kon degene worden aangesproken die het huis had neergehaald» 

Van enige praktische toepassing in Holland van de Lex Rhodia buiten het geval van 
zeeworp, is niets gebleken» De geleerde juristen bespraken de Rhodische wet vrij-
wel uitsluitend in verband met het zeerecht» Slechts een enkeling bracht de Lex 
Rhodia ook in verband met het neergehaalde huis." Van een vordering tegen de 
overheid is in een dergelijk geval geen sprake.; 

Het Rooms-Friese recht 

Het belang van de beslissing van het Hof in de zaak Lieuwes is in twijfel getrokken, 
niet in de laatste plaats in Friesland zelf. Ulrik.Huber namelijk wees reeds op een an- 

39 Voet, Commentarius ad Pandectas, ad D. 14,2 nr 18. 	' 
40 Hij verweest naar Gaill en Van de Sande en voorts naar Vinnius ad Peckium de re nauticá ad D. 14,2,1 lit. B. 
41 Voet, Commentarius ad Pandectas, ad D. 9,2 nr 28. Volgens J.J. Wissenbach, Exercitationes ad Pandectas, Fra-
neker 1661, ad D. 14,2 nr 6, is deze opvatting ontleend aan Bartolus ad D. 43,24,7,4. 
42 Met een verwijzing naar zijn Commentaar ad D. 9,2 nr 28, waar hij niet de actie op grond van de Lex Aquilia 
van toepassing achtte, omdat die poenaal is, maar het interdict quod vi aut dam (D. 43,24,7,4), waarmee slechts 
schadevergoeding kan worden verkregen. Voorts verwees hij naar Tuldenus ad tit. C. de lege Aquil. (C. 3,35) num. 
3. Ant. Matthaeus (III) disput. ad  leg. Rhodiam (quae est miscell. 10) thes. 23. Wissenbach ad Pand. h.t. (14,2) num. 
6. 
43 Vgl. bijv. W. Pauw, Observationes Tumultuariae Novae II, Haarlem 1967, nr 623. 
44 Vgl. bijv. De Groot, Inleidinge, 111,29; C. van Bijnkershoek, Quaestiones Juris Privati, Leiden 1767,1V, c. 24 
en 25; S. van Leeuwen, Censura Forensis, Leiden 1741, IV,29. 
45 Zo behalve Vinnius, bij Voet aangehaald, W. Schorer in zijn aantekeningen op De Groots Inleidinge, ad rubr. 
111,29; D.G. van der Keessel, Praelectiones luns Hodierni ad Hugonis Grotii Introductionem ad Iurisprudentiam 
Hollandicam, V, Amsterdam-Kaapstad 1967, 1518 (ad Inl. 111,29,1) noemde terloops het geval van het afwenden 
van wat voor schade dan ook, maar legde uit dat De Groot alleen de zeeworp behandelde, omdat de desbetreffen-
de wetten nu eenmaal daarover gaan. Groenewegen van der Made, De legibus abrogatis, ad D. 9,2,49,1 merkte 
droogjes op dat naburige huizen hodie niet meer plegen te worden afgebroken en dat daarom de desbetreffende 
bepaling niet meer wordt gebruikt. 
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dere zaak beslist door het Hof waarin de vordering tot schadevergoeding werd afge-
wezen. In die zaak was in het jaar 1578 de appelhof van Julius van Decama, oud-
raadsheer van het Hof, met wortel en tak uitgeroeid. 46  Dat gebeurde op verzoek van 
de kapiteins en krijgsofficieren van de stad Leeuwarden, die toestemming hadden ge-
kregen van het Hof op 3 oktober 1578. De appelhof moest worden verwijderd, om-
dat te vrezen viel dat hij vanwege zijn nabijheid bij de stad de Spaanse troepen gele-
genheid zou bieden zich te verschuilen en vandaaruit Leeuwarden binnen te vallen. 
De erfgenamen van Decama lieten de magistraat van Leeuwarden dagvaarden om de 
in het algemeen belang geleden schade vergoed te krijgen. Zij deden een beroep op de 
genoemde bepalingen van de Lex Rhodia. Het Hof oordeelde echter op 20 december 
1623 dat de bouw verboden was van een huis of iets dergelijks al te dicht in de buurt 
van een stad, waardoor het schade zou kunnen opleveren. Hetzelfde gold voor een 
appelhof en die mocht derhalve vanwege de oorlogstoestand zonder vergoeding ver-
wijderd worden. 47  Daar school niets onrechtvaardigs in, omdat Decama dat had 
moeten bedenken, toen hij de appelhof dicht bij de stad aanlegde, en hij had derhal-
ve de uiteindelijke schade aan zichzelf te wijten." 

Naar aanleiding van deze beslissing merkte Huber op dat hij niet in staat was deze 
op bevredigende wijze met de beslissing in de zaak Lieuwes in overeenstemming te 
brengen. 49  Elders vermeldde hij dat het niet zonder belang is dat de Doctores op 
grond van de Lex Rhodia een vordering tot schadevergoeding willen toekennen in 
het geval dat een particulier ten behoeve van het algemeen belang schade moet lij-
den," maar zelf hield hij zich op de vlakte» Ook zijn leermeester Wissenbach liet 
zich, zoals gezegd, kritisch uit over het toekennen van een dergelijke vordering, met 
argumenten waarnaar Voet verwees. De Rooms-Friese auteurs lijken dus weinig ge-
charmeerd te zijn van de beslissing in de zaak Lieuwes." 

Inderdaad wordt uit de weergave die Van de Sande geeft van met name de zaak 
Lieuwes niet duidelijk waarom in dat geval de vordering wel werd toegewezen en in 
het geval Decama niet." Uit de geëxtendeerde sententie van het Hof, zoals hiervoor 

46 Decama of Dekema was in 1578 uit het Hof gezet. C. Schotanus, De Geschiedenissen Kerkelyck ende We-
reldlyck van Friesland Oost ende West, Franeker 1658, p. 821 vertelt over hem: 'De Papisten staecken 't Hooft we-
derom op, ende vernieuden haren Godts-dienst te Nyehove. Op 't uyt-gaen van November [1578] ginck Deven-
ter over, ende Julius Dekema ginck uyt de Stadt mettet Duytsche Garnisoen, ende begaf sich metter woon in 
Duytschlandt.' 
47 Met een beroep op o.a. D. 50,10,3 en Bartolus daarop; C. 8,11,14. 
48 Van de Sande, Gewijsder Saecken, V,7,4: inzake Iurrien van Burmania tegen de magistraat van Leeuwarden. 
Deze zaak is helaas niet ingeschreven in het Sententieboek van 1623. 
49 Huber, Praelectiones juris civilis, ad D. 9,2 nr I i.f. 
50 Huber, Praelectiones juris civilis, ad D. 14,2 nr 3 i.f., met een verwijzing naar adviezen en precedenten bij I.V. 
Bechmann, Commentarius Pandectarum Theoretico-Practicus, Jena 1668, ad D. 14,2 nr 70 e.v. 
51 In de Heedensdaegse Rechtsgeleertheyt, VI,4 behandelde hij alleen het neerhalen van 's buurmans huis bij 
brand als rechtvaardigingsgrond (10) en de eigen schuld van degene die onder een stadsmuur bouwt (15). 
52 Vgl. nog J. Voorda, Dictata ad ius hodiernum secundum librum quod appellatur Differentiae iuris romani et 
belgici, II, Pretoria 1996, ad D. 14,2, p. 331 -347, die niet van een dergelijke mogelijkheid gewag maakt; en H. Can-
negieter, Dictata de differentiis juris Romani et Frisici secundum ordinem pandectarum auctore Westenbergio 
(PBL, Hs 1085), ad D. 14,2 5 4, p. 54, die slechts de kwestie aan de orde stelde en Gaill en Van de Sande als voor-
standers en Voet als tegenstander aanhaalde. 
53 Vgl. R.H. Hartog, Onrechtmatige overheidsdaden in de Republiek der Verenigde Nederlanden, Een onder-
zoek naar de toenmalige rechtspraktijk, prf. Leiden 1971, p. 70: 'Het is niet duidelijk welke beweegreden het Hof 
kan hebben gehad om twee gelijke gevallen zo ongelijk te berechten.' 
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weergegeven, blijkt echter glashelder wat de reden van het Hof is geweest deze twee 
zaken zo ongelijk te beslissen. Het verbod nabij de stadsmuur te bouwen, met het 
mogelijke risico van afbraak, ging vanzelfsprekend niet op in het geval waarin een 
schans in de buurt van bestaande bebouwing werd aangelegd, en wel zodanig dat een 
deel van die bebouwing buiten de schans kwam te liggen. Hier werd niet op een ge-
vaarlijke plaats gebouwd," maar werden de verdedigingswerken aangelegd zonder 
rekening te houden met een deel van de bestaande bebouwing. De opoffering van die 
huizen die buiten de schans waren gebleven werd vervolgens noodzakelijk: dat had-
den de bouwers van de schans kunnen en moéten voorzien. Van eigen schuld van de 
getroffen huiseigenaar was geen sprake. 

Ten onrechte heeft de zaak Lieuwes derhalve zelfs bij de Rooms-Friese auteurs 
niet de aandacht gekregen die zij verdient. Van de Sande blijkt daarvoor merkwaar-
digerwijze blaam te treffen, omdat hij in zijn verslag niet duidelijk maakt dat het ging 
om de afbraak van een bestaand huis, waarbij vervolgens een schans werd aangelegd. 

Ook de inhoudelijke kritiek van Voet verdient een kanttekening. Hem moet worden toege-
geven dat niet alle huizen in een buurt in gelijke mate door een brandend huis worden be-
dreigd, zodat de mate waarin een ieder van de buren zou moeten bijdragen in de schade ver-
oorzaakt door het neerhalen van dat huis hoogst onzeker is. In het geval van noodzakelij-
kerwijze en dus rechtmatig door de overheid toegebrachte schade liggen de zaken echter an-
ders. Dan kan de in het algemeen belang geleden schade immers uit de algemene middelen 
worden vergoed, die door middel van belastingen uiteindelijk door alle belanghebbenden, 
inclusief de benadeelde zelf, worden opgebracht. Dat het algemeen belang bij de zaak be-
trokken is en dus vergoeding geboden komt bovendien eenvoudig vast te staan: het maakt de 
kern uit van het verweer van de overheid ter rechtvaardiging van haar handelen. 

Als erkenning van de aansprakelijkheid vanwege rechtmatige overheidsdaad ver-
dient de zaak Lieuwes, de Rooms-Friese Quint-Te Poel, dus meer dan bijzondere 
aandacht. 

Conclusie 

Het Hof van Friesland staat in zijn beslissing ,van deze zaak met beide voeten in de 
traditie van de mos italicus, de op de glossatoren en commentatoren teruggaande tra-
ditie van ruime, ja vaak zeer ruime, interpretatie van het Corpus luns, waarbij de be-
langen van de rechtspraktijk vooropstaan en niet de historische juistheid van de ge-
kozen oplossingen." De communis opinio doctorum wees hier de weg. De latere ju-
risprudentie van het Hof slaat echter soms een meer op strikte toepassing van het 
Romeinse recht gerichte weg in. Ook dergelijke paden kunnen evenwel zeer goed 
gebaand zijn door vertegenwoordigers van de mos italicus. In casu was het de opvat-
ting van Bartolus die tegen die van Baldus en de Glosse inging en die via Wissenbach 
Voet en Huber bereikte. Tot andere rechtspraak heeft dit in Friesland op dit punt niet 

54 Vgl. het bekende geval van de barbier die een slaaf schoor vlak naast een voetbalveld, behandeld in 
D. 9,2,11pr., waarop de leer van de eigen schuld is gebaseerd. 
55 Vgl. J.H.A. Lokin, Tekst en Uitleg, Groningen 1994, p. 143. 
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geleid. Integendeel, volgens Van de Sande heeft het Hof in vergelijkbare gevallen nog 
enige malen op dezelfde wijze geoordeeld. Het koos, zoals gezegd, een oplossing die 
aansloot bij de wèl in de wet geregelde gevallen en paste in het systeem van de wet en 
die een grondslag bood voor aansprakelijkheid uit rechtmatige overheidsdaad. Zal de 
Hoge Raad nog eens volgen,56  of is dat al gebeurd?" 

56 A.R. Bloembergen betoogde in zijn conclusie voor HR 26-1-1990, NJ 1990,794 dat een schadevergoedings-
verplichting uit rechtmatige overheidsdaad 'past in het stelsel van ons recht en aansluit bij andere vergelijkbare ge-
vallen.' Vgl. daarover Asser-Hartkamp 4-111, Verbintenis uit de wet (1998) nr 18d. Zie ook Bloembergen, 'Cen-

tauren in 6.3? — Iets over rechtmatige en onrechtmatige daden,' in: Als een goed huisvader, Opstellen aangeboden 
aan J.H. Nieuwenhuis, Deventer 1992, p. 121 e.v. Vgl. P.J. van Buuren, AB Klassiek 1994, nr 29; R.P.J.L. Tjittes, 

Herbezinning op de grondslagen van de overheidsaansprakelijkheid. Preadvies uitgebracht voor de Vereniging 

voor Burgerlijk Recht, Lelystad 1996. Het in Frankrijk gehanteerde beginsel van de `égalité devant les charges pu-
bliques,' dat volgens J. Spier, Verbintenissen uit de wet en Schadevergoeding (1997), nr 185, in HR 18-1-1991, NJ 

1992,638 is terug te vinden, lijkt een uitdrukking te zijn van de door het Hof van Friesland aan de Lex Rhodia ont-

leende grondslag. Opmerking verdient het feit dat het Oostenrijkse ABGB in g 1043 een algemene opofferingsac-
tie heeft gecodificeerd, ontleend aan de ruime opvatting van de Lex Rhodia. Vgl. bijv. G. Wesener, Von der Lex 

Rhodia de iactu zum § 1043 ABGB, in: FS ffi.rmann, München 1975, p. 31-51. 
57 F.H. van der Burg vergelijkt de argumentatie van de Hoge Raad in Leffers/De Staat, HR 18-1-1991, AB 

1991,241, in zijn noot onder dat arrest met die van het Hof van Friesland in de zaak Lieuwes en stelt dat beide 

overeenkomen. 



Slotbeschouwing 

Aan het eind gekomen van onze speurtocht willen wij een laatste ogenblik stilstaan 
om de her en der geplukte bloemen van onze bevindingen samen te binden tot een 
boeket. Daarbij beginnen wij, zoals mag worden verwacht, met het antwoord op de 
vraag waarmee wij onze onderzoekingstocht zijn begonnen, de vraag of de door de 
schrijvers opgemerkte allerstrengste navolging van het Romeinse recht uit de pro-
cesdossiers blijkt. Na lezing van de hoofdstukken is dat antwoord niet moeilijk te 
geven. In de dossiers wemelt het van de verwijzingen naar het Romeinse recht, ja het 
lijkt wel of de advocaat elk juridisch argument dat hij te berde kan brengen kleedt in 
het gewaad van een Romeinsrechtelijke tekst. Daarbij valt op dat de Codex en de 
Novellen één levend geheel vormen met de Digesten en Instituten; het aantal Codex-
en Novellenteksten — de laatste uiteraard in Latijnse vertaling — is opvallend groot. 
Ook in dogmatisch opzicht vormt het Corpus luns Civilis een eenheid, hetgeen wil 
zeggen dat er tussen de teksten geen rangorde, bestaat. Het is beslist niet zo dat een 
Codextekst een Digestentekst opzijzet of dat een later uitgevaardigde wet voorrang 
heeft boven een eerdere krachtens de zogenaamde lex posterior-regel. In hoofdstuk 
III hebben wij een voorbeeld gezien waarin het nieuwe Novellenrecht uitdrukkelijk 
wordt verworpen en de voorkeur wordt gegeven aan een oplossing uit de Digesten. 
Men krijgt de indruk dat het Corpus luns Civilis gezien werd als één grote voor-
raadschuur waaruit men naar believen argumenten kon putten. En de advocaten, zo 
blijkt uit de stukken, deden dat naar hartelust. Wij kenden de grote kwaliteit van de 
Friese rechtspraak reeds uit de geschriften van de schrijvers. Uit de procesdossiers 
wordt dat beeld bevestigd. Door een betrekkelijk kleine groep juristen werd het 
recht in Friesland beoefend op een zeer hoog niveau. 

Welk van de talloze regels uit het Romeinse recht, ja, of een regel van Romeins recht het 
geldende recht weergaf, werd gelegitimeerd door de gewoonten, mores, en dan ook aan-
geduid met de uitdrukking moribus nostris. Deze uitdrukking geeft aanleiding tot het 
maken van een algemene opmerking. Dikwijls wordt aangenomen dat een schrijver zich 
beroept op niet-Romeins recht van inheemse oorsprong, wanneer hij de woorden be-
zigt mori bus nostris of moribus harum regionum of iets dergelijks. Deze veronderstel-
ling is in haar algemeenheid niet juist. Ook als men kiest voor een bepaalde interpreta-
tie van het Romeinse recht of wanneer men een régel van canoniek recht handhaaft, zegt 
de schrijver dat dit gebeurt 'volgens onze gewoonten', moribus nostris. Wanneer Voet 
bijvoorbeeld zegt dat nostris moribus de vordering van de cedent tenietgaat op het 
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ogenblik van de vormloze cessie, dan haalt hij geen recht aan van inheemse of wellicht 
Germaanse oorsprong, maar volgt hij een bepaalde interpretatie van het Romeinse 
recht die verschilt van de elders gangbare. Wanneer Groenewegen vermeldt dat nostris 
et Gallorum mori bus geen publieke akte meer vereist is voor het afstand doen van het 
hulpmiddel van het intercessieverbod, maar dat met een private, onderhandse akte kan 
worden volstaan, dan stelt hij slechts een Romeinsrechtelijk vereiste terzijde, maar 
neemt hij niet zijn toevlucht tot recht van niet-Romeinse oorsprong. Wanneer Friesland 
daarentegen aan de zojuist vermelde afstand het aan het canonieke recht ontleende ex-
tra vereiste van de eed stelt, dan zegt Van de Sande dat dit vereiste volgens de gewoon-
ten in Friesland nog wordt 'onderhouden ende achtervolcht'. Een algemene richtlijn is 
hierin moeilijk te ontdekken. Huber blijft bijvoorbeeld over het canonieke recht tame-
lijk vaag als hij zegt dat het pauselijk recht 'bij ons geen meer macht heeft als de Pausen 
selfs, uytgenomen eenige dingen, die daar uyt in algemene praktijke zijn gekomen, 
waar van soo nu en dan gemelt sal worden.' 1  Zo bleef dus de eed bij vrouwenborgtocht 
gehandhaafd als geldend recht, maar werd de regel dat de gehele schade uit onrechtma-
tige daad kan worden opgeëist van de erfgenamen van de dader terzijde geschoven als 
'pauselijk' recht. Kennelijk was deze laatste regel niet 'in algemene praktijke gekomen', 
terwijl de eerste zijn gelding had behouden moribus nostris. Wie uiteindelijk deze mores 
vaststelde, de schrijvers of de rechters, kunnen wij hier buiten beschouwing laten; for-
meel besliste het Hof op voorspraak van de gezaghebbende schrijvers. 

Uit het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat met de uitdrukking mori bus 
nostris niets anders werd bedoeld dan dat iets geldend recht was. Zij kan derhalve 
nog het best vertaald worden met: krachtens ons geldend recht. Dat geldende recht 
kon bestaan uit een regel van inheems, Romeins of canoniek recht; het kon gestoeld 
zijn op de billijkheid of op praktische overwegingen, of op wat dan ook; dat alles 
wordt in de uitdrukking moribus nostris niet zichtbaar. Zij is kortom een neutrale 
uitdrukking waaruit de oorsprong van de regel niet kan worden afgeleid. 

De verhouding van het gemene recht tot het statutaire recht van de Landsordonnantie 
was in Friesland dezelfde als elders. De Statuten gingen aan het Romeinse recht voor-
af, maar dienden streng te worden uitgelegd. "t Is wel een gemeen zeggen,' schrijft Hu-
ber, 'dat Landts Ordonnantiën nooyt moeten uitgestreckt worden, als zijnde van enge 
uitleggen, selfs niet daer de reeden gelijk of meerder mochte zijn'. 2  Bevatte de Lands-
ordonnantie een leemte, dan werd deze aangevuld met regelingen uit het gemene 
recht, zoals blijkt uit de uitspraak over de verdeling van de erfenis van Anne Tjerk Sol-
kema. 3  Daarin stelde het Hof immers met zoveel woorden dat 'de Statuten moeten 
uytgeleght werden uyt het gemeyn recht'. Ook Hamerster legt in zijn commentaar op 
de Ordonnantiën steeds verband met het Romeinse recht. Toch is aan het einde van de 
18e eeuw een verschuiving in de uitleggingsregels waarneembaar. Uit de vonnissen 
over de beroemde kwestie of koop huur al dan niet breekt, blijkt in ieder geval dat het 
gezag van het door Huber verwoorde gemene recht opzij werd gezet. 

1 Huber, Heedensdaegse Rechtsgeleertheyt, 1,2,25. 
2 Huber, Heedensdaegse Rechtsgeleertheyt, VI,9,27. 
3 22 mei 1604, zie p. 178. 
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Dat het gemene recht 'uitgestrekt' mocht worden uitgelegd was een opvatting die 
ook in Friesland werd gevolgd. Een fraai voorbeeld daarvan is de toepassing van de 
regeling van de zeeworp uit de lex Rhodia op de zogenaamde rechtmatige over-
heidsdaad. Toch hebben wij de indruk dat interpretaties zoals die van de lex Rhodia 
aan het einde van de 17e eeuw zeldzaam werden, juist omdat de Friezen er trots op 
waren 'streng' aan het Romeinse recht vast te houden. 

In verschillende dossiers verwijzen de advocaten naar eerdere, ook niet gepubliceer-
de vonnissen van het Hof. Kennelijk ontleenden zij een gezagsargument aan een eer-
der gewezen vonnis in een soortgelijk geval. Daarmee is nog niet gezegd dat deze 
vonnissen de kracht hadden van een precedent. Ook in Friesland golden de woorden 
van keizer Justinianus: 4  non exemplis sed legibus iudicandum est, niet op grond van 
precedenten, maar op grond van de wetten moet recht worden gesproken.' Toch 
kende men aan de constante jurisprudentie eén zeker gezag toe dat men grondde op 
D. 1,3,38. Daarin staat geschreven dat in gevál van uit de wet voortvloeiende dubbel-
zinnigheden de gewoonte rechtskracht moet krijgen of het gezag van voortdurend in 
dezelfde zin gewezen vonnissen. 6  Voor deze reeks van gelijk beoordeelde gevallen 
gebruikt Huber in zijn Praelectiones de woohlen stylus curiae sive iudicii qui dicitur 
et praxis, een uitdrukking die gewoonlijk is gereserveerd voor regels van procesrecht 
die krachtens gewoonte gelden.' Het lijkt er op dat in Friesland deze uitdrukking 
naast de traditionele een inhoudelijke betekenis krijgt. In zijn Heedensdaegse 
Rechtsgeleertheyt vertaalt Huber stylus curiae door de stijl van de Cancellarie en zegt 
daarover dat deze stijl `soo veel kracht heeft als een wettelijke kostume en voor 
soodanig moet worden onderhouden des sy mede niet aanloopt tegen duidelijke 
wetten en ordonnantiën'. 8  Ook Hamerster bezigt de uitdrukking stilus curiae in in-
houdelijke zin. 9  Naar aanleiding van de vraag of de eis van registratie van hypothe-
ken ook voor roerende zaken geldt, zegt hij: 'Zoo is het althoos, zoo voor als in myn 
tydt, zoodanich begrepen, en van het Hof geoordeelt, zonder dat my enich voor-
beeld van het tegendeel bekendt is; het welk derhalven voor een Stilus Curiae met 
recht gehouden mach worden.' Daarmee is de plaats van de jurisprudentie — nog-
maals, niet van één enkel arrest, maar van een constante reeks van arresten — in de 
rangorde der rechtsbronnen bepaald. Zij heeft niet de kracht van een wet, maar van 

4 C. 7,45,13. 
5 Zo begint Van de Sande zijn arrestenbundel met deze woorden: 'Niet sonder oorsaeck heeft de Keyser Justi-
nianus den Rechters gheboden, dat sy na de Wetten, ende niet na exempelen, ofte Sententiën ende Vonnissen van 
andere Rechters moesten oordeelen. 
6 D. 1,3,38: Nam imperator noster Severus rescripsit in ambiguitatibus quae ex legibus proficiscuntur consu-
etudinem aut rerum perpetuo similiter iudicatarum auctoritatem vim legis optinere debere. 
7 Huber, Praelectiones juris civilis ad D. 1,3, nr. 15. Iets verder in dit fragment spreekt hij van in foro usus. Hij 
haalt daarbij aan Andreas Gaill die in zijn Practicarum Observationum, tam ad processum judiciarum, praesertim 
Imperialis Camerae, quam causarum decisiones pertinentiurn, libri duo, ed. 1634 spreekt van stylus inclicin Lib. I, 
Obs. 1, cap. 1 en Lib. I, Obs. 65, cap. 8. In Gelderland en Holland schijnt de uitdrukking stylus curiae geen inhou-
delijke betekenis te hebben gehad, maar uitsluitend te zijn gebezigd in de zin van de gewoonterechtelijke procedu-
reregels. Zie daarover voor Gelderland D.A.J. Overdijk, De gewoonte is de beste uitleg van de wet, Nijmegen 
1999, p. 17; voor Holland: W.G.Ph.E. Wedekind, Bijdragen tot de kennis van de ontwikkeling van de procesgang 
in civiele zaken voor het Hof van Holland in de eerste helft van de zestiende eeuw, Assen 1971, p. 19 -20 en 42 -43. 
8 Huber, Heedensdaegse Rechtsgeleertheyt, 1,2,58. 
9 Hamerster, Statuten en Ordonnantien, 1,10, ad art. 1. 
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een wettelijke gewoonte en geeft als zodanig een gezaghebbende interpretatie van de 
(Romeinse) wet of ordonnantie. Daarom vindt men bij Van de Sande na een uit-
spraak meermalen geschreven: en zo heeft het Hof nog dikwijls geoordeeld. Daarom 
staan in de titel van de decisiebundels van Beucker, Zacharias Huber en ook Van de 
Sande de woorden res judicatae uit D. 1,3,38 en worden in het werk van Ulrik Hu-
ber van de toepassing van een rechtsregel vaak meerdere vonnissen aangehaald. De 
schrijvers willen daarmee het gezag van deze uitspraken onderstrepen. 

Nader onderzoek zal aan het licht moeten brengen wat wij onder de druk van de tijd 
en van de afgemeten omvang van het boek te weinig hebben kunnen onderzoeken, 
namelijk of en in hoeverre typische rechtsfiguren van niet-Romeinse oorsprong, tra-
ditioneel te vinden in het personen- en familierecht en in het erfrecht bij versterf, in 
de Friese rechtspraktijk zijn geromaniseerd. In hoofdstuk II en III hebben wij gezien 
dat de regeling van mombers, voogden en minderjarigen zich gemakkelijk naar het 
Romeinsrechtelijk stramien heeft gevoegd, maar verder zijn onze naspeuringen niet 
gegaan. Een stelselmatig onderzoek naar rechtsfiguren als bijvoorbeeld het niaer-
recht, de gemeenschap van goederen tussen echtgenoten, het leen- en huisrecht enz. 
is helaas achterwege moeten blijven. Oppervlakkige lezing van Hubers Heedens-
daegse Rechtsgeleertheyt doet vermoeden dat Romeinsrechtelijke begrippen en rege-
lingen overal hun invloed hebben doen gelden, maar in hoeverre deze ook op deze 
gebieden daadwerkelijk zijn aangewend door de advocaten is een open vraag die ter 
beantwoording graag aan een toekomstige onderzoeker wordt overgelaten.'° 

Wij willen eindigen niet met een bevinding, maar met een vraag, wellicht de belang-
rijkste vraag. Waarom waren de Friezen zo trots op 'hun' Romeinse recht en bleven 
zij er zo trots op? De beantwoording van deze vraag ligt buiten het bestek van dit 
boek en vergt een onderzoek op breder terrein dan op dat van alleen het strikt juri-
dische. Niettemin kan bij het zoeken naar een antwoord steun worden gevonden bij 
enige overwegingen en resultaten van dit onderzoek. 

Allereerst kende Friesland een stedelijke cultuur en dat had het met Holland ge-
meen. Toch was het niet dezelfde cultuur als die van Holland en dat verklaart veel 
van het verschil in rechtscultuur. Holland en Zeeland kenden vele grote, verspreid 
liggende steden die in voortdurende concurrentie met elkaar verkeerden. Elke stad 
had zijn eigen stadsrechten waarnaar de Hollandse schrijvers vaak verwezen. Boven 
alles uit torende de stad Amsterdam, die zijn rechterlijke gebruiken bijna uitsluitend 
liet bepalen door de handelspraktijk en zich nadrukkelijk wilde onderscheiden van 
alle andere steden. Holland was daardoor veel minder een eenheid dan Friesland, 
waar de steden klein waren en hun stadsrechten niet zo betekenend. Wij hebben in 
de vonnissen nauwelijks of geen verwijzing gevonden naar een specifiek stadsrecht. 
Men kan het ook anders zeggen en grovelijk stellen dat een inwoner van Amsterdam 
of Delft zich in de eerste plaats Amsterdammer of Delftenaar voelde en dan pas Hol- 

10 Voor het slagen van dat nadere onderzoek is het dringend gewenst dat van de civielrechtelijke archieven van het Hof 
van Friesland regesten worden gemaakt, korte aanduidingen van de juridische kwesties waarover het proces is gegaan. 
Het maken van zulke regesten dient te worden overgelaten aan een jurist die verstand heeft van het Romeinse recht. Het 
ligt voor de hand te beginnen met de zaken van na 1700, omdat daarvan de advocatendossiers zijn bewaard gebleven. 
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lander. In Friesland voelde men zich altijd in de eerste plaats Fries, waar men zich 
ook bevond. De uitkomst was in Friesland een uniforme stedelijke cultuur en dat 
laatste betekende onder andere een Latijnse cultuur. Bijna iedere stad had zijn eigen 
Latijnse school; aan die van Dokkum was de vader van Ulrik Huber nog als claviger 
verbonden geweest. De latere beoefenaren van de hogere beroepen kregen derhalve 
een gedegen Latijnse en Griekse ondergrond. Van die klassieke cultuur legde men in 
Friesland met een zekere trots getuigenis af, die al dateert van voor de reformatie. 
Reeds in 1529 schreef Viglius van Aytta de volgende fraaie zinnen:" 

Er zijn mensen die zich erover hebben verheugd, dat ze in Athene of Rome geboren zijn, en 
zou ik van mijn kant een zo fortuinlijke lotsbeschikking niet waarderen, die mij heeft doen ge-
boren worden in dat zo befaamde en beroemde Friesland, waar zovele voorbeelden zijn van 
zeer beroemde mannen in voortreffelijke eigenschappen, meer dan Alexanders en Scipio's? 

Wellicht was het op grond van deze overweging dat geletterde lieden, met name pre- 
dikanten, de gewoonte ontwikkelden om hun achternamen van Latijnse of Griekse 

11 Met dit citaat begint het boek van S. Zijlstra, Het geleerde Friesland — een mythe? Universiteit en maatschap-
pij in Friesland en Stad en lande ca. 1380-1650, Ljouwert 1996; over de juristen zie p. 177-189. 
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uitgangen te voorzien of in hun geheel te vertalen: Schipper noemde zich dan Nauta, 
Schutter op zijn Grieks Toxopeus en Jansen werd Jansonius of in de Griekse variant 
Jansonides enz. Tijdens ons onderzoek zijn we een bonte verzameling van Latijnse 
voornamen tegengekomen waarvan sommige wel zeer exotisch aandoen: Tarquinius 
van Velsen, Vo-piscus Acker, Horatius Hoytema, Theodoretus Jelsma, Anchises 
Andla, Tiberius van Oenama, Scipio Halbertsma, Gaius Nauta, Ulpianus Ulpii e.v.a. 
Met name de geletterde en geleerde stand tooide zich graag met iets Ilassieks'. De 
belangstelling voor het Romeinse recht ligt in het verlengde van die cultuur. 12  

In de tweede plaats was daar het feit dat Friesland al in het prille begin van de re-
publiek een eigen universiteit had. Ook dat had het met Holland gemeen. De eerste 
generatie van de republiek kende slechts Leiden en Franeker als Nederlandse uni-
versiteiten. Onder invloed van Franeker ontwikkelde zich al snel een eigen variant 
van het gemene, in de zin van gemeenschappelijke Romeinse recht en die eigen va-
riant werd door de Friezen als identiteitskenmerk gekoesterd. Men was zich in Fries-
land bewust van het feit dat het gewest zich in cultureel en academisch opzicht met 
Holland kon meten en uit dat besef zal een zekere rivaliteit zijn ontstaan die zich on-
der andere uitte op het gebied van het recht. Beide gewesten ontwikkelden een eigen 
recht, het Rooms-Hollandse en het Rooms-Friese en wij hebben de indruk gekregen 
dat de Friezen zich in dit opzicht aan de Hollanders superieur voelden omdat zij 
strenger in de leer waren. Dat betekende niet dat zij de Hollandse auteurs afwezen. 
De Groot, Voet e.a. hadden in Friesland een groot gezag zoals Huber gezag had in 
Holland. Maar de Friezen voelden zich zoals gezegd strenger in de Romeinse leer en 
daardoor zuiverder dan de Hollanders. Het sterkst komt dat tot uitdrukking in de 
processtukken uit hoofdstuk III, waarin de advocaat van één der partijen de beteke-
nis van het woord deponere (in bewaring geven) uitlegt. In Holland had men be-
weerd dat deponere betekende apud acta deponere, dat wil zeggen bij het gerecht in 
bewaring geven. De advocaat merkt daarover op: 

Maar is dit nu juist apud acta collocare? geensints voorwaer! Dog sulk een glossa kan nie-
mand vreemd voorkomen van eenen Groenewegen en andere Hollandsche practici. Die dik-
wijls onder de naem van interpretatie door het toedoen of dissimuleeren van deese en geene 
requisita de beschreven wetten altereeren. 

In deze zinsnede wordt nauwkeurig zichtbaar wat de Friezen de Hollanders verwij-
ten. Zij verdraaien het 'echte' Romeinse recht. Het is hetzelfde verwijt dat de Engel-
sen maken aan de continentale juristen die onder het mom van de wet uit te leggen 
nieuw recht maken, legislation under the thin disguise of interpretation. Ook Huber 
schrijft heel subtiel naar aanleiding van smartengeld dat in Holland tegen de regels 
van het Romeinse recht in wordt toegekend: 'en nu kan Hugo de Groot met betrek-
king tot zijn Holland wel anders beweren, wij in Friesland' etc. 13  In hoofdstuk VI 
stelt de eiser dat het adagium mobilia non habent sequelam in deze en gene andere 
landen wel gelding kon hebben 'maar geenszins in Frieslandt alwaar het jus Roma- 

12 Kenmerkend is dat de rechtstaal van het Hof en van de juridische schrijvers niet het Fries is, maar het Nederlands 
of het Latijn. Men was er zich van bewust deel uit te maken van de internationale cultuur van het ius commune. 
13 De sua Hollandia aliter testitur Grotius, etc.; zie hoofdstuk XII. 
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num naukeurigh geobserveert wort'. Dikwijls klinkt het fier: Frisii juris Rornani te-
nacissimi, de Friezen zijn de hardnekkigste aanhangers van het Romeinse recht" en 
deze uitspraak voert ons tot een paradoxale slotsom. Friesland was als zelfstandig 
gewest trots en kon met recht trots zijn op zijn eigen verworvenheden of, om het 
modern te zeggen, op zijn eigen identiteit. De paradox is hierin gelegen dat de eigen 
identiteit van de Friezen op juridisch gebied was gelegen in het feit dat zij zo Rooms 
in de zin van Romeins waren. In geen enkel deel of land of staat van de christenheid 
was dat het geval, zegt Huber. Friesland was daarin uniek. En, zo heeft ons onder-
zoek geleerd, zo was het inderdaad. Voor juridisch Friesland uit de tijd van de repu-
bliek geldt de conclusie: de Friezen waren de 'Romeinen van de Lage Landen. 

14 Zo zegt Herman Cannegieter het Zacharias Huber na in zijn dictaat De differentits juris Romani et Frisici, 
PBL, Hs. 1085. Het handschrift is goed leesbaar en wacht op een uitgever. 
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117-130 
procuratio 74 e.v., 194 e.v. 
publiek belang 215 e.v. 

receptie van het Romeinse recht 22-25 
rechtmatige overheidsdaad 211-224 
rechtsdwaling (error iuris) 64, 65 
reipersecutoire actie 173 e.v. 
renunciatie 66 e.v. 
Rhodische wet inzake zeeworp (lex Rhodia 

de iactu) 211-224 
Rooms-Utrechts recht 36, 166 

Saksische Ordonnantie 16, 17, 19, 179 
salaris (honorarium) 195 e.v. 
schadevergoeding 149 e.v., 173-191, 212 e.v. 
Schieringers 15, 23 
senatusconsultum Macedonianum 35-37 
senatusconsultum Pegasianum 118 
senatusconsultum Trebellianum 117-130 

senatusconsultum Velleianum 58, 60 e.v. 
smartengeld 173-191 
stilus curiae 103,227 

testamentair erfrecht 117-130 
Trebelliaanse portie (portio Trebellianica) 

117-130 
tutor (voogd) 45-55 

Vetkopers 15,23 
verboden verhypothekering 31-32, 37-39 
verboden vervreemding 31-32, 37-39 
verborgen gebreken (actio quanti minoris) 

148 e.v. 
voogd (tutor) 45-55 
vrijwaring 143-161 

zaaksbeschadiging (actio ex lege Aquilia) 
215 e.v. 

zakelijke lasten 143-161 
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