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Voorwoord 

In 1838 werd het Burgerlijk Wetboek voltooid na 
ruim veertig jaren van codificatie-arbeid. In 1947 
werd besloten tot een hernieuwde codificatie van het 
Burgerlijk Wetboek. Opnieuw blijken vele jaren werk 
noodzakelijk om deze tot een voltooiing te brengen. 
Zodoende verkeren we anno 1988 in de situatie dat 
we enerzijds het 150-jarig bestaan kunnen vieren van 
het oude BW en anderzijds stil kunnen staan bij de 
stand van zaken ten aanzien van het Nieuw BW. 
Deze aflevering van Justitiele Verkenningen belicht 
vanuit verschillende perspectieven de totstandkoming 
van BW en NBW. Zij verschijnt wat later dan 
gebruikelijk om de volgende reden. 

Dit themanummer werd op 28 september 1988 door 
Minister Korthals Altes van Justitie gepresenteerd op 
de feestelijke bijeenkomst '150 jaar BW' (Academie-
gebouw, Rijksuniversiteit Leiden). De voordrachten 
die op deze bijeenkomst, georganiseerd op initiatief 
van prof. J. Th. de Smidt (hoogleraar Oud-vaderlands 
Recht), werden gehouden zijn in deze aflevering als 
speciale bijlage opgenomen. De Minister diept in zijn 
openingsrede enige nieuwe gegevens op uit het 
archief van het Ministerie van Justitie over de gang 
van zaken rond het besluit om tot een Nieuw BW te 
komen. Y.M.I. Greuter-Vreeburg verhaalt vervolgens 
van de `bittere' codificatiejaren van Joan Melchior 
Kemper wiens ontwerp voor een BW in 1824 het 
onderspit delfde ten gunste van een op de Franse 
Code civil gebaseerd wetboek. 

Prof. J.H. Nieuwenhuis besteedt daarna aandacht 
aan de zijns inziens per definitie gespannen 
verhouding tussen de rechtswetenschap en het 
(Nieuw) BW. De komende jaren zal de discussie over 
het NBW sterk in het teken staan van de Europese 
gedachte. Ten slotte gaat F.B. Bakels (zijn voordracht 
is in uitgebreide vorm opgenomen) in op de positie 
van de rechter ten opzichte van de wetgever. Zijns 
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inziens is er sprake van een steeds vrijere opstelling 
van de rechter die, tegen de achtergrond van enkele 
maatschappelijke veranderingen, in het NBW eerder 
wordt bevestigd dan wordt teruggedraaid. 

Na de voordrachten wordt in het themadeel door 
M.R. van den Toorn de 42-jarige codificatie-geschie-

. denis van het BW van 1838 verteld. Tussen beslissing 
en voltooiing kende Nederland vier staatsvormen: de 
Bataafse Republiek, het Koninkrijk Holland, de 
inlijving bij het Franse Keizerrijk en het Koninkrijk 
der Nederlanden; in feite is dan ook sprake geweest 
van vier codificatiepogingen. Beslissend voor de 
vertraging is volgens de auteur echter geweest de 
onenigheid over de aard van het wetboek: 
alomvattend of beknopt, wetenschappelijk of 
praktisch. De rol die de Code civil in deze discussie 
speelde wordt behandeld in het artikel van M. van 
Gessel-De Roo. 

De bijdrage van G.J. Veerman analyseert de gang 
van zaken rond het Nieuw BW. Volgens de auteur is 
de beslissing tot hercodificatie in 1947 vooral 
ingegeven door tactisch-politieke motieven. Onder 
juristen, maar ook meer algemeen maatschappelijk, 
was er nauwelijks sprake van een wens tot hercodifi-
catie. En nog steeds lijkt de belangstelling van 
relevante maatschappelijke groeperingen niet in 
overeenstemming te zijn met het belang van de te 
regelen onderwerpen. 

Een van die onderwerpen is de positie van de 
consument. M. van Delft-Baas schetst de verandering 
van BW naar NBW vanuit diens standpunt. In het 
laatste artikel komt een andere relevante groepering 
aan het woord. Drie redacteuren van Ars Aequi 
beschrijven de verhouding tussen BW en NBW vanuit 
de positie van de rechtenstudent. Aan vrijwel elke 
juridische faculteit wordt een tweesporenbeleid 
gevoerd: zowel het BW als het NBW hebben een 
plaats op het studieprogramma. Met het NBW 
ontstaat volgens de auteurs geen breuk in het rechten-
onderwijs, maar bij de invoering zal de student 
ontslagen zijn van de plicht twee wetboeken te 
moeten bestuderen. 

Justitiele Verkenningen, jrg. 14, nr. 6, 1968 



Ministerie van Justitie en het 

NBW 

Minister Korthals Altes van Justitie 

D ames en Heren, 
Met genoegen heb ik de uitnodiging aanvaard 
vanmiddag het speciale nummer van Justitiele 

Verkenningen aan te bieden aan de Leidse rector, als 
opvolger van J.M. Kemper, en aan de dekaan van de 
Juridische Faculteit, waarin die andere grote Neder-
landse codificator E.M. Meijers zo'n belangrijke 
plaats innam. Tevens voldoe ik gaarne aan het 
verzoek jets te zeggen over het onderwerp `Ministerie 
van Justitie en het nieuw BW'. Over de geschiedenis 
van de nieuw BW-operatie tot nu toe, is al het nodige 
geschreven - in het bijzonder noem ik hier het opstel 
van Wiersma in het WPNR-herdenkingsnummer ter 
gelegenheid van Meijers' 100ste geboortedag' - maar 
ik zal trachten met enige nieuwe gegevens te komen 
uit de archieven van mijn departement. 

U kent alien het eerste begin. Het liberale Eerste-
Kamerlid Zegering Hadders had van zijn fractievoor-
zitter Molenaar, die verhinderd was, drie onder-
werpen gekregen die hij, naar gelang er tijd voor was, 
ter sprake zou kunnen brengen in de vergadering van 
5 maart 1947 ter gelegenheid van de behandeling van 
de begroting van het Departement van Justitie voor 
het jaar 1947. Zegering Hadders besloot uitsluitend 
de vraag te stellen omtrent de mogelijkheid van 
herziening van het BW omdat die hem de belang-
rijkste leek. Tot zijn verrassing reageerde de Minister 
van Justitie Van Maarseveen direct positief. 2  De 
Minister antwoordde de volgende dag: 

'Op zichzelf beschouwd verdient dit denkbeeld alle 
overweging. Nu wij het geluk hebben in onze samen-
!eying zoo 'n voortreffelijk jurist als prof Meyers te 
hebben, zouden wij hem kunnen verzoeken om, indien 
hij daartoe bereid is, een herziening van het Burgerlijk 
Wet boek ter hand te nemen, lk wil op dit punt nog geen 
beslissing nemen. Men moet nooit onvoorbereid beslis- 
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singen nemen ook al is men nog zoo besluitvaardig. Wel 
zal ik dit denkbeeld gaarne overwegen.' 3  

Twee weken later, op 19 maart 1947, ging een brief 
uit van het departement aan Meijers met de uitno-
diging voor een gesprek. Ter voorbereiding daarop 
vond op 12 april 1947 een voOrbespreking plaats op 
het departement, waarbij aanwezig waren de Minister 
van Justitie en de ambtenaren Mevrouw Mr. 
Schonfeld-Polano, Mr. Eyssen, en Mr. De Meijere. 
Van dat vooroverleg, alsmede van het gesprek met 
Meijers twee dagen later, is een verslag gemaakt door 
De Meijere. Dit verslag hebben we zeer recentelijk - 
om eerlijk te zijn speciaal in verband Met deze 
gelegenheid - in het archief gezocht en terugge-
vonden. Het lijkt me aardig hier wat uit te citeren. 

Eerst de ambtelijke voorbespreking op 12 april 
1947. Het verslag begint aldus: 

'De M.v.J. deelt mede, dat het in het voornemen fig: 
aan prof mr. EM. Meijers opdracht te geven, een 
nieuw B. W. samen te stellen. 

Teneinde voor deze taak in de juristenwereld belang-
stelling te wekken, zal over de vraag of vernieuwing en 
meer in het bijzonder de voorgenomen methode van 
vernieuwing wenschelijk wordt geacht, het oordeel 
warden ingewonnen van den Hoogen Read. Procureur-
Generaal en alle Hoven en Rechtbanken, de juridische 
faculteiten, de Advocaten Vereeniging, de Ned. Juristen 
Ver., Broederschap der Notarissen en die der 
Cand.-notarissen. 

Wellicht is er ook een modus te vinden, am vooraf de 
vaste commissie voor Privaat- en Strafrecht te polsen. 
Misschien ook de Eerste Kamer, die zich het eerst over 
een dergelijke opdracht beef: uitgesproken. 

Raadpleging van een nog uitgebreider kring is 
ongewenscht, omdat het ministerie niet den schijn modt 
wekken zichzelf incompetent te ach ten. 

Om de opdracht aan E.M.M. onalhankelijk te maken 
van ministers-wisseling, zal deze bij K.B. warden 
gegeven. Het ontwerp moet niet ineens, doch in stukken 
- by. boeksgewijze - warden ingediend, anders dreigt 
het gevaar, dat de behandeling blijft steken. Een K 
over het hele wetboek werd schier onhanteerbaar. 

Wellicht mag men 5 boeken verwach ten, aangezien 
een algemeen deel belangrijk schijnt (...)Wellicht wil 
E.M.M. omtrent bepaalde punten of beginselen vooraf 
een uitspraak van de Regering of van de Kamer. Op 
voetspoor van de in 1820 opgestelde vraagpunten van 
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stellig recht zou de Regering dan haar mening aan de 
Kamer kunnen voorleggen, met de vraag of de kamer 
deze mening al of niet deelt.' 

Vervolgens komt de inhoud van het BW aan de 
orde, maar ik stel voor - vanwege de tijd - dat ik 
overstap naar het verslag van het gesprek met 
Meijers, twee dagen later. Aanwezig waren toen, 
behalve Meijers: de Minister, de Secretaris-Generaal 
- op dat moment Mr. Tenkink - Mevrouw Mr. 
Schonfeld en de heren Eijssen en De Meijere. Het 
verslag gaat als volgt: 

'De M.v.J. zegt, dat E.M.M. de opdracht zal 
aanvaarden. Hij wijst erop, dat de wet teveel een doode 
letter wordt en de jurisprudentie te los van de wet komt 
te staan. E.M.M. acht B. W. zeer verouderd; het wetboek 
dreigt slechts leerboek te worden. In Frankrijk is een 
Staatscommissie ingesteld om nieuwen C.c. te concipi-
eeren. Na 2 maanden debat is deze commissie thans 
zoover gevorderd, dat men het erover eens is, dat een 
algemeen deel aan het wetboek vooraf zal gaan, waarin 
in ieder geval de actes juridiques zullen worden 
geregeld. Hoe, is nog onbekend. Het aanvankelijk 
bezwaar tegen een alg. deel was, dat men het te Duitsch 
vond. Hij acht het aanbevelenswaardig, contact met de 
Fransche commissie te houden. 

M.v.J. zal bevorderen, dat uitvoering wordt gegeven 
aan het voornemen om in Leiden een tweeden 
hoogleraar voor B. W. te benoemen, teneinde E.M.M. 
meer vrijheid te verlenen. 

Desgevraagd zegt E.M.M., dat als men het oordeel 
gaat inwinnen van colleges en vereenigingen, er wellicht 
ook van oppositie zal blijken. -± 15 jaar geleden heeft 
de Ned. fur. Ver. zich voor partieele herziening uitge-
sproken. 

M.v.J. wenscht eventueele oppositie te negeren; de 
Koningin zal met het denkbeeld instemmen. Secr. Gen. 
stelt voor: eerst opdracht verleenen, daarna kennisgeven 
en uitnoodigen om bij E.M.M. suggesties naar voren te 
brengen. E.M.M. gaat hiermede accoord en zou dan 
willen toevoegen, dat suggesties op prijs worden gesteld. 

Zoo kan men erachter komen, of er bepaalde artt. 
zijn, die door de rechterlijke macht als hinderlijke 
slagboomen worden gevoeld. 

M.v.J. zal de opdracht a.s. maandag in den minis-
terraad ter tafel brengen; het K.B. zal dan spoedig 
volgen. 

Besloten wordt tot een behandeling boek voor boek. 
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E.M.M. ml voorzitter worden van de Commissie-
Limburg; een subcommissie van ±5 personen zal de 
afzonderlijke ontwerpen bestuderen; daarna worden ze 
naar den Raad v. State gezonden. E.M.M. zal dan als 
Koninklijk Commissaris de ontwerpen in de kamer 
verdedigen. 

Bestudering door her ministerie kan worden gecombi-
neerd met de behandeling door de Commissie-Limburg, 
waarin het ministerie vertegenwoordigd is en waaraan 
ad hoc voor deze speciale taak kan warden toegevoegd 
mr. Eyssen als eerste secretaris en mr. de Meijere als 
tweede-secretaris.' 

Ook nu wilde ik de rest maar overslaan. Zeer 
interessant - zelfs actueel - is nog het slot, met 
betrekking tot de positie van de langstlevende 
echtgenoot: 

'De M.v.i stelt nog aan de orde of kinderen een 
beroep moeten kunnen doen op de legitieme portie tegen 
den langstlevenden ouder - in het bijzonder tegen de 
moeder. (Vgl. HR '45, NJ '46, n°62). By middelmatige 
vermogens van f 60 ci 70.000 heeft hij dit steeds 
onredelijk geacht. E.M.M. acht het niet geraden dit 
beroep op de legitieme te verbieden. Hi wil de oplossing 
lie per zoeken in een versterking van het recht van den 
langstlevende op den inboedel en her toelaten van een 
ruime levensverzekering, die bij de berekening van de 
legitieme buiten beschou wing 

Zoals de Minister aankondigde, ging onmiddellijk 
een nota naar de ministerraad. Hierin leest men 
onder andere: 

'Prof Meijers streeft naar: korte formuleringen, 
waardoor wijdlopigheid wordt vermeden en her nieuwe 
wet boek niet langer, doch korter wordt dan her oude 
(...). Het nieuwe burgerlijke wetboek zal, wil her een 
evenwichtig stuk worden en in de wet worden verwezen-
lijkt, het midden moeten bewaren tusschen hetgeen 
bereids gem een goed van de rechtswetenschap is 
geworden en de rechtontwikkeling van de toekomst. Het 
zal daarom niet te ver mogen vooruitlopen op de resul-
taten, die de wetenschap heeft bereikt. Het nieuwe 
wet boek zal daarom geen belangrijke verandering 
kunnen brengen in onderwerpen, die kort geleden bij de 
wet zijn vastgesteld en voorts t.a.v. principiele punten 
zich conformeeren aan her beleid van het ogenblikke-
lijke Hoofd van het Ministerie van Justitie (geen 
uitbreiding van de gronden voor echtscheiding; de man 
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geldt als hoofd van de echtvereeniging onder 
voorbehoud van belangrijke maatregelen tegen misbruik 
van deze macht van den man; geen algeheele wijziging 
van het erfrecht). 

Prof Meijers zal in verband met den aan de samen-
stelling van een nieuw burgerlijk wet boek te besteden 
tijd voor een aanmerkelijk deel van zijn werkzaamheden 
als hoogleraar moeten worden ontlast. De in uitzicht 
zijnde benoeming van een tweeden hoogleeraar in het 
burgerlijk recht aan de Rijksuniversiteit te Leiden zal 
daartoe kunnen bijdragen en dient daarom te worden 
bevorderd. 

Prof Meijers verlangt naast het honorarium, dat hij 
als hoogleeraar geniet, geen honorarium voor zijn 
nieuwe taak. Hij moet wel kunnen beschikken over een 
zodanige vergoeding van te maken kosten, dat hij ruime 
bewegingsvrijheid geniet om op deugdelijke wijze te 
kunnen arbeiden, met name wat betreft het contact dat 
Prof Meijers heeft met de kringen van de Fransche 
juristenwereld, die een nieuwen Code Civil samenstelt. 
Ook alle andere kosten, ook van personeelen aard, 
moeten hem worden vergoed.' 

Weer enkele dagen later, op 18 april 1947, ging een 
nota naar de Koningin. Hierboven staat getypt: `Dit 
stuk mag, daar het een voordracht aan de Koningin 
bevat, niet worden gepubliceerd'. Ik zal me daaraan 
houden, zolang ik door een beroep op de Wet 
openbaarheid van bestuur niet tot het tegendeel 
wordt gedwongen. Ik kan u overigens geruststellen: 
er staat niets nieuws in. 

Op 25 april 1947 dan, werd het benoemings-KB 
door de Koningin getekend. 

Meijers is hard aan het werk gegaan. Zijn manier 
van werken, in het bijzonder in de Staatscommissie 
voor de burgerlijke wetgeving, is nauwkeurig 
besproken door W.G. Belinfante in een gepublicee'rde 
voordracht op het Landelijk Congres 1961 voor 
Juridische Faculteitsverenigingen. 4  Wat betreft de 
vraagpuntenprocedure kan er nog op worden 
gewezen dat Meijers aanvankelijk een veel beperkter 
overleg wilde met de Vaste Commissie voor Privaat-
en Strafrecht. Uit de begrotingsbehandelingen in de 
jaren 1948-1950, blijkt echter dat er in dit opzicht 
grote aandrang vanuit de Tweede Kamer bestond. 

Op 13 november 1952 werd een Nota over het 
Nieuwe Burgerlijk Wetboek aan de Tweede Kamer 
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gezonden met onder meer de aankondiging van de 
vraagpuntenprocedure. Deze nota is afgedrukt in het 
Algemeen deel van Van Zeben. Nimmer gepubliceerd 
daarentegen is een brief van 2 december 1952 van de 
Raad van State aan de Minister van Justitie - met 
afschrift aan de Minister-President - waarin princi-
piele bezwaren tegen die vraagpuntenprocedure 
werden ontvouwd. Men achtte daardoor de constitu-
tionele taak zowel van de Regering - die haar vrijheid 
zou verliezen - als van de Raad van State - die 
slechts 'achterar advies zou kunnen geven - aange-
tast. In reactie hierop schreef de Minister van Justitie 
een brief van negen kantjes d.d. 13 februari 1953 met 
uitvoerige staatsrechtelijke weerleggingen. De Raad 
van Ministers was in zijn vergadering van 
2 februari 1953 met de inhoud van deze brief akkoord 
gegaan. 

De rest van de geschiedenis kent U. De vraagpun- 
tenprocedure werd gevolgd, waarbij Meijers optrad in 
de hoedanigheid van tijdelijk raadadviseur voor het 
nieuwe Burgerlijk Wetboek. Meijers publiceerde op 
6 april 1954 zijn voorontwerp voor de eerste vier 
boeken, maar overleed op 25 juni 1954. De vier 
boeken werden met kleine wijzigingen op 4 november 
1954 als wetsontwerp ingediend. 

Meijers werd opgevolgd door het Driemanschap J. 
Drion, Eggens en De Jong. Eggens werd enkele jaren 
later vervangen door De Grooth. J. Drion - die 
benoemd was tot regeringscommissaris - overleed in 
1964. Vervolgens zijn als regeringscommissaris 
opgetreden Langemeijer, Wiersma, Beekhuis; en 
thans zijn dat Snijders voor de boeken 3, 5 en 6 - in 
1980 kreeg hij voor zijn werk een eredoctoraat van 
deze universiteit - en Schadee voor boek 8. 

Het instituut regeringscommissaris - of koninklijk 
commissaris - vond sedert 1887 zijn basis in de 
Grondwet. Deze bepaalde in artikel 110- later artikel 
120- dat de Koning aan bijzondere door hem aange-
wezen commissarissen kon opdragen de ministers bij 
de behandeling van voorstellen in de vergaderingen 
der Staten-Generaal bij te staan. Bij de Grondwets-
herziening van 1983 is deze bepaling, in verband met 
een in artikel 69 lid 3 aangebrachte verruiming, als 
overbodig komen te vervallen. Sindsdien worden dus 
regeringscommissarissen benoemd zonder specifieke 
aanduiding in de Grondwet. 

Dames en Heren, over het gebrek aan daadkracht 
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van het Ministerie van Justitie in de vorige eeuw en 
de eerste helft van deze eeuw ten opzichte van de 
herziening van de gecodificeerde wetgeving, is vaak 
met teleurstelling gesproken. Met betrekking tot het 
nieuw BW zou zo'n klacht stellig niet op zijn plaats 
zijn. Zonder uitzondering hebben alle Ministers van 
Justitie van 1947 tot heden zich actief ingezet voor de 
voortgang van het project, zij het ook dat ik mu j eind 
1982 eerst ervan wenste te overtuigen of er geen 
oppositie was, een onderzoek dat bij het regeerak-
koord van 1986 nog eens door enige kamerleden 
opnieuw werd verlangd. 

Op het departement is in 1964 zelfs een zelfstandige 
stafafdeling wetgeving nieuw BW gecreeerd. Door 
Zonderland is deze afdeling in het Nederlands Juris-
tenblads 'het serail' genoemd: een nogal wonderlijke 
aanduiding, aangezien 'serail' in het woordenboek 
wordt gedefinieerd als `paleis van een Turkse vorst of 
van een aanzienlijk Turks heer'. De tweede, minder 
juiste, betekenis durf ik niet eens te noemen. Welke 
aanzienlijke Turkse heer Zonderland op het oog had, 
weet ik niet, maar hoofd van de afdeling waren in het 
verleden: Van Ewijk - die in 1968 voor zijn werk aan 
het nieuw BW eveneens een Leids eredoctoraat 
verwierf - en M. Scheltema; thans is dat De Die. De 
bedoeling van het in het leven roepen van een 
speciale NBW-afdeling was onder andere om te 
voorkomen dat men ook daar teveel onder de druk 
zou komen te staan die op de gewone - minder op de 
lange termijn gerichte - wetgeving wordt uitgeoefend 
door de politieke actualiteit. De afdeling biedt assis-
tentie aan de regeringscommissaris, maar ook vindt er 
een verdeling der werkzaamheden plaats in die zin 
dat sommige onderdelen van de wetgevingsoperatie - 
zoals het overgangsrecht, de koop en de aanpassing 
van de boeken 1 en 2 - door een ambtenaar 
zelfstandig, zij het uiteraard in overleg met de 
regeringscommissaris, worden voorbereid en 
behandeld. 

Zoals bekend is het werk sterk onderschat; en het 
heeft veel langer geduurd dan verwacht. Anderzijds 
waren daaraan ook voordelen verbonden - regerings-
commissaris Snijders heeft in dit verband eens de 
woorden 'blessing in disguise' gebruikt 6  - omdat de 
ontwerpen konden evolueren met de maatschappe-
lijke veranderingen en de ontwikkeling van de 
juridische denkbeelden in de jaren zestig en zeventig. 
Voorts heeft de nieuw BW-operatie - mijn 
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voorgangers en leermeesters aan deze Universiteit 
J.C. van Oven' en C.H.F. Polak' wezen daar ook al 
eens op - in niet onbelangrijke mate bijgedragen aan 
de opbloei van de privaatrechtswetenschap die wij 
thans beleven. 

Dames en Heren, ik wil eindigen met een uitspraak 
aangehaald in de Tweede Kamer door mijn 
voorganger Polak.' Hij had er zelf aanvankelijk nogal 
tegenaan gekeken maar vond haar toch wet aardig: 
'Er zijn twee dingen, waarom ik er trots op ben 
Nederlander te zijn, twee dingen waarin ons land 
groot is, namelijk het Deltaplan en het nieuwe BW'. 

lk dank U voor Uw aandacht. 

Noten 

' K. Wiersma, Meijers en de 
hercodificatie, WPNR 5504 
(1980), p.22 e.v. 
2  Wiersma a.w. p. 27 noot 37. 
' Hand 1 1946-1947, p. 497 (6 
maart 1947); ook weergegeven in 
NJB 1947, p. 283; en in: Het 
ontwerp B.W. Voordrachten 
gehouden op het landelijk con gres 
1961 voor Juridthche Faculteitsver-
enigingen, p. 36. 
4  Het ontwerp B.W. 1961, p. 35 

5  P. Zonderland, NJB 1974, p. 
1408-1409. 

o W. Snijders, Revue de droit 
international et de droll compare, 
1978, p. 231. 

J.C. van Oven, NJB 1975, p. 5. 
s H. Cohen Jehoram. Over codifi-
cane, 1968, p. 133; Hand. 
openbare commissie-vergade- 
ringen II, 1967-1968. C 9-C 10(19 
oktober 1967). 
° Cohen Jehoram, a.w. p. 131. 
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De tranen van Joan Melchior 

Kemper, 1814-1824 

mr. Y.M.I. Greuter-Vreeburg* 

B ij de benoeming van onze eerste codificatiecom-
missie vandaag 28 september precies 190 jaar 
geleden, zal niemand van deze twaalf leden 

tellende commissie hebben bevroed dat men met de 
codificatie van het burgerlijk recht nog veertig jaar 
bezig zou zijn. Nu er thans aan de hercodificatie van 
het burgerlijk recht al meer dan veertig jaar gewerkt 
wordt, zonder Franse bezetting en zonder een 
vereniging van de Noordelijke en de Zuidelijke 
Nederlanden, vallen die veertig jaren van toen nog 
wel mee. 

Wetenschappers, praktijkjuristen, politici, 
koningen, ja zelfs een keizer hebben zich met de 
codificatie bemoeid. Niemand echter zo lang, zo 
intensief, met zoveel pech en zo weinig resultaat als 
Kemper. Johanna Naber schrijft in haar in 1913 
verschenen biografie over Kemper: `een arbeid, die 
voor hem de oorzaak werd van dagelijksch verdriet, 
van aanhoudende miskenning, van smaad zelfs, 
waardoor zijn verdere leven verbitterd is tot aan 
zijnen dood'.' Ietwat pathetisch, het zij toegegeven, 
maar voor een tien jaren durende strijd waariti uitein-
delijk het onderspit wordt gedolven, mag toch wel 
enig medeleven worden gevraagd. 

We kunnen de codificatiejaren van Kemper in vier 
strijdperken onderscheiden: 
- strijd om een nationaal wetboek; 
- het conclaaf met de Zuidelijke Nederlanders over 
het ontwerp-1816; 
- de beraadslagingen in de Raad van State; 
- de beraadslagingen in de Tweede Kamer en de 
commissie van redactie. 

* De auteur is als universitair docent verbonden aan de 
vakgroep Rechtshistorische vakken van de Rijksuniversiteit 
Leiden. 
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De strijd om een nationaal wetboek is bekend. De 
door de Souverein vorst Willem 1 in 1814 benoemde 
commissie voor het Burgerlijk Wetboek komt in vier 
maanden met een ontwerp. Dit blijkt een summier 
herzien Wetboek Napoleon ingerigt voor het Koningrijk 
Holland te zijn. De naar aanleiding hiervan door 
Kemper geschreven zin: 'N.B. Hinc illae lacrymae' 
past mooi in het 'dagelijksch verdriet' waar Johanna 
Naber 100 jaar later over spreekt. 2  

Er komt een ontwerp voor een Nationaal Wetboek, 
Kemper zijn tranen waren niet voor niets, maar de 
hereniging van de Noordelijke en de Zuidelijke 
Nederlanden maken een tweede gevechtsronde, nu in 
Brussel, noodzakelijk. Half mei 1816 reizen Kemper 
en Reuvens zuidwaarts om met een uit drie leden 
bestaande zuidelijke commissie het ontwerp-I816 te 
bespreken. Er is in het verleden gesproken over het 
grote verzet uit het zuiden tegen dit ontwerp. Onlangs 
echter noemt Lokin in het in mei verschenen codifica-
tienummer van het Nederlands Juristen Blad deze 
beweerde tegenwerking volstrekt onjuist. 3  Hij verwijst 
met name naar een in 1967 verschenen artikel van 
Gilissen die op grond van bestudering van de 
persoonlijke aantekeningen van Kemper en Reuvens 
aantoont dat de gecombineerde commissie van 
Noordelijke en Zuidelijke Nederlanders wel degelijk 
resultaat heeft geboekt. Hoewel de twee groepen het 
vaak niet eens waren, kon er toch over veel artikelen 
na discussie overeenstemming worden bereikt. Ook 
binnen de twee groepen was er onderling niet altijd 
overeenstemming.° Enige relativering is dus wel op 
zijn plaats. 

En Kemper, hoe ervaart hij de stemming in het 
zuiden? Na een maand - besprekingen met de zuide-
lijke commissie schrijft hij een brief aan de Minister 
van Justitie Van Maanen en omdat hij goed bevriend 
is met Van Maanen behelst de brief niet een zakelijk 
verslag maar meer notities van persoonlijke aard. 5  We 
luisteren naar Kemper, 11 juni 1816: 

'Waarde Vriend, 
Zie daar nu bijna een maand voorbij en nog zijn wij 

niet verder dan tot den titel van wettige en onwettige 
kinderen. Wanneer dit zoo voortgaat, weet ik waarlijk 
niet wat er van worden moet, maar dit ten minste is 
zeker dat een ten aanzien der nieuwe wetgeving vijandig 
gezinde genius wel nimmer beter kon geslaagd hebben 
dan door ons den Heer quchteneere] tot medelid te 
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geven. Kundig is hi) ongetwijfeld meer dan gemeen in 
al/es wat Romeinsch regt en oude Vlaamsche zeden 
betreft zoodat ik mij meermalen over zijne verkregene 
kundigheden verwonder, maar ongelukkig heeft hi) van 
de natuur zulk eene mate van langzaamheid en gemoe-
delijkheid bekomen, dat hij bij elk artikel vreest dat hij 
reeds te veel heeft toegegeven. Hoezeer hi) dat te huis 
reeds gelezen heeft en reeds daar met aanteekeningen 
niet schaarsch is geweest, is het volstrekt onmogelijk een 
enkel artikel voort te komen zonder dat het gelezen, 
herlezen, ja dikwijls voor de derde en vierde maal 
herlezen wordt, zonder dat ik of een van ons hetzij door 
ernst, hetzij door spot, hetzij door de ernstigste 
verklaring van zoo niet /anger te kunnen en te willen 
werken iets verwinnen kunnen, daar de inderdaad brave 
man met een onuitputlijk geduld antwoord dat men zoo 
iets niet te langsaam kan bearbeiden indien men zijne 
conscientie bevreedigen wil. En nog is dit echter de 
grootste ramp niet, want nu zoudt gij U tenminste 
verbeelden dat wanneer er na die herhaalde lezing 
geene zwarigheid was, het artikel er door ging, mis mijn 
vriend in dat geval is het meestentijds: 'goed, goed 
overeenkomstig de Vlaamsche Costuymen en het 
Romeinsch regt', maar in hetzelve oogenblik rijst ons 
medelid op, neemt de Costuymen van Vlaanderen en 
daar het bijna nooit gebeurt dat wij ons van dezelfde 
woorden bediend hebben, ontstaat dan in eens de 
vraag: of het niet beter zou zijn de woorden van onze 
voortreflijke voorvaderen over te nemen (...). Dat ik 
onder zulk een manier van werken gedurende 	uur 
per dag van verveling sterf, behoef ik u wel niet te 
zeggen maar wat er aan te doen?' 

Kemper vraagt vervolgens of Van Maanen hierover 
eens met de Koning wil spreken. Als de Koning wil 
dat hij op dezelfde wijze voortgaat dan `zal ik in 
godsnaam een half jaar van mijn leven opofferen'. 
Over het andere lid van de zuidelijke commissie 
Lammens is Kemper in deze brief overigens vol lof. 

Een maand later schrijft Van Maanen terug. 6  Hij 
zegt dat hij hartelijk om Kempers brief gelachen 
heeft, 

'ofschoon ik dan ook u en onzen goeden vriend 
Reuvens waarlijk beklage, daar gij met zulk een raren 
haan zijt opgescheept, en nog maar het middel niet 
schijnt gevonden te hebben om 's mans langzaamheid 
en geest van tobben te overwinnen. Levendig kan ik ml) 
voorstellen, mijn waarde vriend, hoe jammerlijk die 
slakkengang van het werk u moet verve/en, uw geduld 
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en lijdzaamheid wordt dan maar op eene harde proeve 
gesteld, maar geduld is lijdens 'roost 

Van Maanen vindt dat Kemper toch maar op 
dezelfde wijze voort moet gaan. Niet gemakkelijk 
voor Kemper, zeker niet omdat hij er na 10 juli alleen 
.voor staat omdat Reuvens plotseling overlijdt onder 
omstandigheden die de gemoedsrust van Kemper niet 
ten goede zullen zijn gekomen.' Op 22 juli wordt het 
lijk van Reuvens uit het water gehaald. Hoogstwaar-
schijnlijk is er sprake geweest van zelfmoord. 

Desondanks is de brief van 24 augustus 1816 van 
Kemper aan Van Maanen opgewekter van toon. 8  Hij 
schrijft dat het goed gaat met het wetboek. De 
Guchteneere blijkt bezweken `wijI hij de zaak zoo 
zeer te harte nam, dat hij zigtbaar afviel en eindelijk 
eene zenuwachtige ongesteldheid bekomen heeft'. 
Wat codificatie al niet teweeg kan brengen! Voorlopig 
mag De Guchteneere niet werken maar, zo voegt 
Kemper eraan toe, 'am de voortgang van het werk 
brengt dit echter geen nadeel'. Dit lijkt - gezien de 
vorige brief - wat eufemistisch uitgedrukt. 

In september 1816 gaat Kemper weer naar huis, de 
zuidelijke commissie schrijft haar eindverslag. Over 
dit eindverslag zegt Gilissen dat in de meeste gevallen 
de onenigheid onder de Belgische leden is 
verdwenen, dat de commissie minder toegevend is en 
strijdlustiger. 

Kemper zegt dat dit rapport van de Zuidelijke 
Nederlanders hem heeft bevreemd omdat de 
commissie op eerder ingenomen standpunten 
terugkomt. lnderdaad komt in het eindverslag 
weerstand naar voren tegen het ontwerp-I816, niet op 
de laatste plaats omdat duidelijk de wens naar voren 
komt om een nieuwe wet te maken met als basis de 
Code civil. Hierover zegt Kemper dat zij (Kemper en 
Reuvens) de zuidelijke heren er wel tien maal aan 
herinnerd hebben water met het ontwerp-I814 is 
gebeurd. Het is Kemper volstrekt duidelijk waarom 
men de Code Napoleon wil behouden namelijk, 

'omdat men dan bij eene mogelijke hereeniging met 
Frankrijk 	tenminste eene schok minder zoude 
hebben'. Maar dat 'al moest ook de geheele onder- 
neming vallen bij het Wetgevend ligchaam en al win ik • 
dit vooruit ik nog altijd Zijne Majesteit bidden zou de 
zaak niet te laten zitten'. lk zal 'niet ophouden evenals 
Cam ten aanzien van Carthago be zeggen: weg met de 
Code Napoleon, weg met een vreemd weiboek dat in het 
zuiden zelf minder door de publieke opinie dan door het 
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belang en de gemaklijkheid van eenige regters en 
praktisijns gehandhaafd wordt'. 9  

Hoe Kemper de stemming in het zuiden ervaart 
moge uit de geciteerde brieven duidelijk zijn 
geworden. Met veel geduld heeft hij maar liefst 62 
vergaderingen in Brussel bijgewoond.'° Deze zijn niet 
onvruchtbaar geweest maar het eindverslag van de 
zuidelijke commissie blijkt toch kritischer dan 
Kemper verwacht had. De bewering dat het ontwerp-
1816 tegenwerking ondervond bij de zuidelijke 
commissie kan dan ook zeker niet, zoals Lokin doet, 
`volstrekt onjuist' worden genoemd. 

De derde ronde van Kemper breekt aan als het 
ontwerp-1816 in de Raad van State wordt besproken. 
De beraadslaging vindt plaats aan de hand van 57 
vraagpunten in de maanden juli en augustus 1818. In 
vijftien vergaderingen worden alle vraagpunten 
behandeld met - als iedereen aanwezig is - eenen-
twintig man. Hieronder Prins Frederik (tweede zoon 
van Willem I), vice-president Mollerus, Minister van 
Justitie Van Maanen, 17 staatsraden waaronder zeven 
Zuidelijke Nederlanders en tenslotte Kemper, 
staatsraad in buitengewone dienst. 

In een door Van Maanen geschreven verslag 
kunnen we de discussies in de Raad van State van 
zeer nabij volgen." De meeste vragen komen van de 
Zuidelijke Nederlanders, met name van Lammens en 
Raoux. Maar ook de Minister van Justitie Van 
Maanen geeft 15 vraagpunten op. Kemper zal het 
eindeloze gepraat in Brussel niet vergeten zijn, hij 
heeft geen vragen. 

Op de eerste vergadering herinnert vice-president 
Mollerus de Raad aan de opdracht van de Koning 
om het ontwerp-1816 en niet de Code civil tot 
grondslag der beraadslagingen te nemen. Hij stelt, 
conform de wens van de Koning, voor het wetboek 
aan de hand van vraagpunten te behandelen. Hiertoe 
wordt met slechts een stem tegen besloten. Die ene 
stem is van de Zuidelijke Nederlander Raoux die het 
niet kan laten olie op het vuur te gooien. Hij zegt het 
vreemd te vinden dat de Koning heeft beslist dat niet 
de Code Napoleon grondslag van de beraadslagingen 
zal zijn. Hij begrijpt niet dat de Koning de Raad van 
State hierover niet heeft gehoord. 

'Boat het geene geringe zaak was een yolk zoo 
eensklaps van zijne wetgeving te berooven, dat het 
Burgerlijk Wetboek voor de natie van meer belang was 
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dan de Grondwet, want dat eene Grondwet slechts de 
grooten en aanzienelijken in den staat raakte, maar het 
Burgerlijk Wetboek de burgers en geringe lieden'. 

Raoux snapt intussen wel dat de Koning de zaak 
beslist heeft en dat er niets meer aan te doen valt. 
Maar aan een behandeling van het ontwerp door 
middel van vraagpunten kan hij zijn goedkeuring niet 
geven omdat immers de langdurigste deliberatien 
over zulk eene gewigtige materie wel de beste zouden 
zijn'. 12  Graag had ik het gezicht van.Kemper willen 
zien na dit betoog! 

Over de houding van de Zuidelijke en de Noorde-
lijke Nederlanders ten opzicht van de vraagpunten 
kan dezelfde conclusie worden getrokken als Gilissen 
deed met betrekking tot de houding van de gecombi-
neer& commissie ten opzichte van het ontwerp-I 816. 
Over een groot aantal vraagpunten wordt met 
algemene stemmen een beslissing genomen. Binnen 
de twee groepen is er geen sprake van een unaniem 
stemgedrag. Slechts bij een aantal vraagpunten 
vormen de zuidelijke Nederlanders een minderheid 
van vier, vijf of zes personen. De onderwerpen van 
die vraagpunten lenen er zich dan ook voor: de 
meerderjarigheidsgrens, de gemeenschap van 
goederen, het onderscheid tussen testamenten en 
codicillen, de fideicommissen, de onwettige kinderen, 
de echtscheiding, de legitieme portie, de herroeping 
van een schenking bij de geboorte van wettige 
kinderen, de contractuele erfstelling en tenslotte de 
aansprakelijkheid van de bezitter te goeder trouw. 

In de discussies waarin van noordelijke zijde 
Kemper en Van Maanen en van zuidelijke zijde 
Raoux en Lammens de voornaamste rol spelen, is 
vaak de spanning voelbaar. Over en weer gaan de 
stekelige en vinnige opmerkingen. Twee voorbeelden. 
Ms Lammens over een bepaalde titel zegt dat die te 
wetenschappelijk is en dat het wetboek moet zijn 'de 
catechismus voor den gemeenen man', dan slaat Van 
Maanen hem onmiddellijk om de oren met de vraag 
hoe dan die `gemeene man het gemaakt zoude 
hebben met dien Cathechismus van het ius civile 
Romanum, in eene vreemde taal geschreven, hetwelk 
de beer Lammens echter wilde behouden als subsi-
diair rege." Als Lammens zich uitspreekt tegen 
echtscheiding en zich erop beroept dat `alle Protes-
tanten en Katholieken de echtscheiding houden voor 
hoogstonbetamelijk' en de gescheidenen voor infame 
personen, zegt Van Maanen dat hij, Lammens, `zeker 
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te veel waarheidsliefde heeft om niet in den loop der 
discussie die zonderlinge en gewaagde stelling te 
bewijzen, althans aannemelijk te maken en indien hij 
dit niet doet, houde ik dezelve voor een zeer 
onbedacht gezegde'.' 4  Lammens doet er verder het 
zwijgen toe, stemt echter wel tegen de echtscheiding. 

Vermeldenswaard is ook de discussie over de vraag 
of in het Burgerlijk Wetboek rechten of overeen-
komsten opgenomen moeten worden die alleen in 
sommige gewesten van het Koninkrijk bekend zijn. 
Genoemd worden: beklemming, opstal en fiend-
recht." 

De houding van Kemper is die van een school-
meester, in de goede zin van het woord. Hij beant-
woordt de vragen en geeft uitleg over inhoud en 
achtergrond van de artikelen. Over het algemeen 
bewaart hij zijn geduld en is hij bereid te zoeken naar 
tussenoplossingen. Af en toe slaakt hij een 
verzuchting en soms raakt hij zeer geirriteerd. 

Prins Frederik is van de 17 vergaderingen er 7 
aanwezig. Over zijn houding kan weinig meer worden 
gezegd dan dat hij geen mond opendoet, wet mee 
stemt en dan altijd tot de meerderheid behoort. 

Ofschoon Koning Willem I niet aanwezig was bij 
de beraadslagingen zelf, heeft hij wel degelijk invloed 
op de codificatie. Bij een twaalftal onderwerpen 
besluit de Raad van State de beslissing van de 
Koning te vragen. Over het algemeen volgt de Koning 
het standpunt van de meerderheid, maar niet altijd. 
Als hem naar de meerderjarigheidsgrens wordt 
gevraagd, besluit hij deze niet vast te stellen op 23 
jaar, het standpunt van de meerderheid, niet op 25 
jaar, het standpunt van zeven leden, maar neemt hij 
letterlijk de middenweg met 24 jaar." 

Een enkele keer geeft de Koning naast zijn 
beslissing een nadere bepaling ter overweging. Zo 
vraagt de Raad van State aan de Koning of 
echtscheiding behoort te worden toegelaten. Alle 
Zuidelijke Nederlanders zijn hier fel op tegen. 
Bovendien wordt aan de Koning gevraagd of kwaad-
willige verlating een grond voor de echtscheiding kan 
opleveren. Beide vragen beantwoordt de Koning 
bevestigend, maar hij geeft de Raad tevens in 
overweging om de bepaling op te nemen dat de 
echtgenoot tegen wie het vonnis van echtscheiding is 
uitgesproken, nooit mag hertrouwen. De meerderheid 
van de Raad stemt voor deze strenge bepaling. Er zijn 
drie tegenstemmers, waaronder Kemper. De 
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Noten 

stemming over de vraag of de schuldige wel mag 
trouwen na de dood van zijn ex-partner geeft negen 
voor- en negen tegenstemmers. De kwestie wordt 
wederom aan de Koning voorgelegd die bepaalt dat 
het aan de schuldige nooit zal vrijstaan te 
hertrouwen, ook niet na de dood van zijn vroegere 
echtgenoot.' 7  

We belanden in de laatste en moeilijkste jaren van 
Kemper, 1820-1824. De afloop is bekend. Het 
ontwerp-I820 wordt terzijde gesteld en het nieuwe 
ontwerp heeft als basis de Code civil. Tien jaar 
vergeefse strijd voor Kemper. lk eindig met het 
refrein van een spotlied op Kemper: 
Bonsoir, adieu, Jean Melchior 
Prends patience. De ta science 
Qui de nous peut dower encore? 
Ne pleure point, Jean Melchior. 18  

' Naber, J.W. Joan Melchior 
Kemper 1776-1824. Haarlem, 1913, 
p. 168. 
2  In de aantekeningen van een 
lid van de codificatiecommissie 
van 1814 leien we dat de 
commissie van mening is dat de 
subcommissie het Wetboek 
Lodewijk Napoleon voor Holland 
van 1809 slechts met wit papier 
moest doen doorschieten, als 
zijnde dat werk maar te revideren 
en te veranderen'. In de marge 
maakt Kemper bier de opmerking: 
'N.B. Hine illae lacrymae'. 
Algemeen Rijksarchief coll. 
Kemper J.M. (Cras) nr. 68. 
Fotografische reproductie in: 
Greuter-Vreeburg, Y.M.I., De 
codificavie van het erfreeht 
1798-1838. Zutphen, 1987, p. 12. 
' NJB, 1988, p.660  noot 2. 

Gilissen, J., De Belgische 
commissie van 1816 tot herziening 
van het ontwerp-Burgerlijk 
Wetboek voor het Koninkrijk der 
Nederlanden. Tiffischr.v.Reclasge-
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De verwoestende kracht van 

de rechtswetenschap 

prof. mr. J. H. Nieuwenhuis* 

D e krachten die de rechtswetenschap uitoefent 
op een burgerlijk wetboek zijn noodzakelij-
kerwijs destructief. De rechtsgeleerdheid kan 

een codificatie niet anders zien dan als corpus iuris, 
als samenhangend geheel. 

Eventuele tegenstrijdigheden en discrepanties 
moeten worden opgespoord, en aangezien deze steeds 
worden gevonden, leidt de wetenschappelijke belang-
stelling voor de codificatie er onvermijdelijk toe dat 
een burgerlijk wetboek nimmer als een `rustig bezit' 
kan worden aangemerkt.' De rechtswetenschap houdt 
haar oog altijd gericht op het volgende wetboek. 
Aandacht voor het ius constituendum is een blijvend 
verschijnsel, ook in tijden waarin zojuist een nieuw 
wetboek is ingevoerd. Een daartegen door de 
wetgever gericht commentaarverbod (ut nemo audeat 
commentarios isdem legibus adnectere) 2  is een even 
begrijpelijk, als vruchteloos verweer. 

Keizer Justinianus vaardigde een codificatie uit. 
Eerst de middeleeuwse rechtsgeleerdheid zag daarin 
een corpus iuris dat in de volgende eeuwen wegens de 
daarin aangetroffen `wijsheijd ende billijckheijd' 
(Hugo de Groot') als rechtsbron werd erkend. Maar 
de stevige omarming door de rechtswetenschap heeft 
ook weer de ondergang van de Justiniaanse 
wetgeving als bron van geldend recht ingeluid. Wat 
men erin, naast wijsheid en billijkheid, aantrof was 
vooral wanorde. Jean Domat, een van de Franse 
voorouders van ons burgerlijk wetboek, werd erdoor 
gdnspireerd om de voorschriften van het burgerlijk 
recht te rangschikken, al naar gelang leur ordre 
nature!'. Het door de rechtswetenschap geconsta-
teerde onsystematische karakter van het Romeinse 
recht is een van de oorzaken geweest van zijn 

* De auteur is als hoogleraar Burgerlijk recht verbonden 
aan de Rijksuniversiteit Leiden. 
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ondergang en vervanging door de nationale codifi-
caties. 

Ook het burgerlijk wetboek van 1838 werd door de 
rechtswetenschap bejegend als een corpus iuris, een 
lichaam dat uit dien hoofde kan worden onder-
worpen aan zowel anatomische als fysiologische 
proefnemingen.° Structuur en functie van de door de 
wetgever te boek gestelde bepalingen moeten worden 
onderzocht. Van beide een voorbeeld: een anato-
mische les van Prof. Meijers en een fysiologisch 
onderzoek van de hoogleraar Suyling. 

De wetgever acht het recht van erfpacht vatbaar 
voor hypotheek (art. 1210 BW). Hoe moeten we ons 
dat voorstellen? Welke anatomische kenmerken 
vertoont de figuur die dan ontstaat? De traditionele 
visie houdt het ervoor dat het erfpachtrecht rust op 
het erf (een lichamelfike zaak) en dat de hypotheek is 
gevestigd op de erfpacht. Hiervoor is nodig dat aan 
de erfpacht een dubbele hoedanigheid wordt 
verleend. Enerzijds is het een recht en anderzijds is 
het een zaak, en wel een onlichamelijke zaak (art. 559 
BW). Meijers was reeds vroeg in zijn wetenschappe-
lijke loopbaan van oordeel dat deze verdubbeling 
onnodig verwarrend was en vermeden kon worden als 
men inzag dat het hypotheekrecht geen ander object 
heeft dan het erfpachtrecht, namelijk het erf. Hij 
knoopte daaraan een anatomische beschouwing vast 
die ertoe heeft geleid dat van de structuur van het 
BW in het Nieuw BW weinig meer valt te herkennen. 
'Een goed systeem krijgt men eerst, indien men het 
begrip der onlichamelijke zaken laat varen.'s 

Een tweede wapen tegen de wanorde is het 
onderzoek naar de maatschappelijke functie van 
bepalingen die als weinig coherent worden ervaren. 
De regeling van de (on-)zelfstandigheid van zaaks-
delen (bestanddelen, bijzaken) munt niet uit door, 
helderheid. De artikelen 556 en 643 voeren een 
rondedans uit. Wat wordt nagetrokken vormt een 
onderdeel van de zaak (art. 556). Wat met een zaak 
verenigd is wordt nagetrokken (art. 643). De weten-
schap speurt naar de `grondgedachtel om van daaruit 
orde op zaken te stellen. `Waarden mogen niet 
worden vernietigd. Als de opheffing van de 
samenhang der delen tot verlies voor de maatschappij 
zou voeren, behoort de verbinding onder de lichame-
lijke eenheidszaken te worden gerangschikt.' 
(Suyling)6  Door deze en dergelijke beschouwingen 
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omtrent de maatschappelijke rechtvaardiging van het 
eenheidsbeginsel zijn de bijzaken gesneuveld en kent 
het NBW nog slechts bestanddelen (art. 3.1.1.3). 

Ook het Nieuw BW zal, eenmaal ingevoerd, geen 
rustig bezit worden. Daar zal de rechtswetenschap 
wel voor zorgen. De omstandigheid dat de weten-
schap het nieuwe wetboek wederom zal benaderen als 
een corpus iuris heeft nog het volgende aspect. De 
nieuwe codificatie is een systeem, en wel een open 
systeem; het ondergaat invloeden van buitenaf. De 
komende jaren zullen die invloeden vooral een 
Europees stempel dragen. De eerste tekenen zijn al 
aan de wand verschenen. De Richtlijn Produktenaan-
sprakelijkheid brengt mee dat voor dat onderdeel 
begrippen als `schade' en `causaal verband' niet 
langer in nationale, maar voortaan in Europese zin 
moeten worden uitgelegd. 7  Dit kan niet zonder 
gevolgen blijven voor de overige delen van het 
aansprakelijkheidsrecht. 

Met betrekking tot de invoering van nationale 
codificaties als ons burgerlijk wetboek is opgemerkt 
dat dit het einde betekende van de Europese rechts-
wetenschap. 8  Deze conclusie is voorbarig. De rechts-
geleerdheid heeft al eens eerder een Europees 
gemeen recht geschapen, dat weliswaar het lokale 
recht nimmer geheel heeft verdrongen, maar dat als 
subsidiaire rechtsbron toch van onschatbaar belang is 
geweest. Waarom zou, wat in de twaalfde eeuw in 
Bologna werd begonnen, niet kunnen worden voort-
gezet? Het minst belangrijke aan ons burgerlijk 
wetboek is dat het Nederlands is. 

Noten 

' Zie daarentegen Paul Scholten: 
'Ons Burgerlijk Wetboek is een 
rustig bezit' In: Gedenkboek 
Burgerlijk Wetboek 1838-1938, 
blz. 1 

Const. Tanta, 21 
3  Inleidinge I, 2,22 
4  Zie R. Jhering, Geist des 
R6mischen Rechts I § 3 
5  WPNR 2104 (1910) 
6  Zakenrecht, no. 58 

Zie J. M. Barendrecht, 
preadvies vereniging voor 
Burgerlijk recht 1987 

H. Coing, Europaisches Privat-
recht 1500 bis 1800 I blz. 82 
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Rechter en cod ificatie van het 

burgerlijk recht 

mr. F.B. Bake's* 

I n deze voordracht wordt de vraag besproken, of de 
aanstaande invoering van het Nieuw BW teweeg 
zal brengen dat de door G.J. Wiarda in zijn Drie 

typen van rechtsvinding' gesignaleerde trend tot een 
steeds vrijere opstelling van de rechter tegenover de 
wet, zal worden omgebogen. Het antwoord op deze 
vraag zal worden gegeven tegen de achtergrond van 
de verschuiving, die vooral in dit decennium is 
opgetreden, in de verhouding tussen wetgever en 
burgerlijke rechter. Het blijkt om twee redenen 
ontkennend te moeten luiden. 

Allereerst zijn er in de samenleving belangrijke 
ontwikkelingen gaande, ten gevolge waarvan de 
burgerlijke rechter een andere positie tegenover de 
wetgever (en trouwens ook tegenover het bestuur) is 
gaan innemen dan tot voor kort het geval was. De 
hercodificatie van het burgerlijk recht heeft her geen 
invloed op. Voorts heeft het Nieuw BW enkele 
kenmerken, die veeleer met die ontwikkelingen 
stroken, dan dat zij daaraan atbreuk doen. 

Mijn betoog is als volgt ingedeeld. Eerst worden de 
oorzaken van die verschuiving en de gevolgen 
daarvan besproken. Dan wordt ingegaan op de vraag, 
welke gevolgen in dit verband van de invoering van 
het Nieuw BW kunnen worden verwacht. Tenslotte 
worden enige afsluitende opmerkingen gemaakt. 

De verhouding tussen rechterlijke macht en wetgever 
in een snel veranderende samenleving 

De Nederlandse samenleving is volop in beweging. 
Voorzover zij in evenwicht verkeert, is dat van 
dynamische aard. Een groot aantal vaak tegengesteld 
gerichte krachten werkt op ons in. Natuurlijk kan dit 

* De auteur is rechter te Haarlem. 
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evenwicht worden beInvloed door wetgeving. In zijn 
bekende boek Gesetzgebungslehre stelt No11 2, dat onze 
(westerse) samenlevingen instabiel zijn geworden en 
dat sociaal sturend handelen daarom onvermijdelijk 
is. Uit het vervolg van zijn boek blijkt, dat hij in dit 
verband met name aan wetgeving denkt. Dit is maar 
tot op zekere hoogte een panacee. 

De grenzen van de macht van de wetgever 

De volgende ontwikkelingen brengen mee dat de 
wetgever tegen de grenzen aanloopt van zijn 
mogelijkheden om sturend op te treden. 

a. Het hanteren van wetgeving niet alleen om reeds 
in de samenleving gegroeide normen vast te leggen, 
maar ook om daarin juist wijzigingen teweeg te 
brengen (bijvoorbeeld de 'vier hervormingsvoor-
stellen' van het kabinet-Den Uy1). 3  

b. De uit ons politieke stelsel van evenredige verte-
genwoordiging voortvloeiende noodzaak om in het 
proces van wetgeving compromissen te sluiten. In 
verband met onze verdeeldheid op essentiele punten 
komen deze compromissen echter niet altijd tot stand 
(bijvoorbeeld regeling van het stakingsrecht voor 
ambtenaren) 4  of leveren zij althans niet altijd een 
heldere en wervende normstelling op (bijvoorbeeld de 
abortus- en de leegstandswetgeving). 

c. De toenemende ingewikkeldheid van onze 
maatschappij, hetgeen onder meer meebrengt dat 
steeds nieuwe rechtspolitiek geladen vraagstukken 
rijzen, die zich nog niet lenen voor wetgeving, maar 
toch al wel aan de rechter worden voorgelegd. 

d. De toegenomen ingewikkeldheid en bureaucrati-
sering van de interne organisatie van 'de' wetgever 
zelf, waardoor zijn afstand tot de samenleving 
ongewild nog wordt vergroot. Noll spreekt in dit 
verband zelfs van 'de wetgever' in de overdrachtelijke 
zin van het woord als een vereenvoudigende fictie. 5  

e. De al opgetreden samenklontering van normen 
in het economisch verkeer, hetgeen de ruimte voor 
verdere regelgeving aanmerkelijk verkleint, terwijl het 
kabinetsstreven naar deregulering niet de vruchten 
lijkt te dragen, die ervan werden gehoopt. 

Verstrengeling van staatsrechtelijke functies 

De wetgever heeft vanwege deze ontwikkelingen de 
rechter nodig om de gaten te vullen. Niet voor niets 
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lijkt de door Verburgh gentroduceerde kwalificatie 
van de Hoge Raad als 'wetgever-plaatsvervangee° 
tegenwoordig gemeengoed. Voorts is er onder 
anderen door Wijnholt op gewezen 7  dat er in de 
verhouding kabinet-parlement sprake is van machts-
concentratie bij het kabinet ten nadele van de yolks-
vertegenwoordiging. Daaruit ontstaat de behoefte aan 
een mede controlerende instantie: de rechter. 

Op zijn beurt heeft de rechter behoefte aan orienta-
tiepunten, met behulp waarvan hij zijn uitspraken in 
het maatschappelijke waardenpatroon kan veran-
keren. Onze samenleving is immers een veelal op 
eigenbelang georienteerde consumptiemaatschappij 
geworden, waarin een groot aantal deelbelangen door 
strijdbare groeperingen wordt behartigd. In zijn 
proefschrift analyseert Bruinsmas vanuit rechtssocio- ,  
logisch perspectief de diverse voedingsbronnen 
waarvan de Hoge Raad zich in dit verband bedient. 
Het is jammer dat daarin geen aandacht wordt 
besteed aan de steeds belangrijker rol van de media, 
in dit opzicht. 9  

Gezegd kan worden, dat de klassieke staatsrechte-
lijke functies onder invloed van het vorenstaande; 
steeds meer verstrengeld en onderling afhankelijk 
raken. Daaraan kan worden toegevoegd, dat - mede 
op grond daarvan - steeds meer van een gemeen-
schappelijke cultuur tussen de verschillende 
overheidsorganen kan worden gesproken. Heden ten 
dage is die cultuur onmiskenbaar een denken in 
beleidstermen. Het door de Hoge Raad in dit opzicht 
gevoerde beleid is structureel geworden en vertoont 
voorts diverse materiele aspecten. 

Rechterlijk beleid: structureel aspect 

`De' wetgever is tegenwoordig pluriform van 
gedaante en heterogeen van structuur. Datzelfde geldt 
met name voor het scala van de door hem gegeven 
wetten. Aan de ene kant zijn er wetten, die zeer 
zorgvuldig worden voorbereid via discussienota's, 
inspraakronden, voorontwerpen en andere methoden 
om eerst de ontvangst van de beoogde nieuwe 
wetgeving te kunnen peilen, voordat daadwerkelijk 
tot codificatie wordt overgegaan. De nu al veertig-
jarige geschiedenis van het Nieuw BW staat hiervoor 
model. Door het daarmee gepaard gaande lange tijds-
verloop kunnen vorenbedoelde gaten ontstaan, die 
door de rechter moeten worden opgevuld. De 
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arresten, waarin dit geschiedt, gaan dan zelf mede als 
een soort voorontwerpen van wet fungeren, gezien de 
- wel bekend te veronderstellen - redactie daarvan. 
Aldus bezien schept - met name - de Hoge Raad niet 
alleen nieuw recht, maar bereidt hij ook nieuwe 
wetgeving voor. De.mate waarin en de wijze waarop 
hij bereid is gebleken dat te doen, beinvloedt op zijn 
beurt weer de wetgever. 

Aan de andere kant produceert de wetgever op 
belangrijke terreinen ook slordige stukken haastwerk. 
Voorbeelden zijn de wetten op de stelselherziening en 
op de studiefinanciering. Dienaangaande valt op te 
merken, dat de Hoge Raad inmiddels heeft aanvaard, 
dat materiele wetgeving die niet tevens wetgeving in 
formele zin is, aan ongeschreven rechtsbeginselen kan 
worden getoetst.'° 

Een tussencategorie wordt gevormd door de 
gevallen, waarin wetgeving ten onrechte uitblijft. 
Hi ermee wordt gedoeld op een aantal gevallen, 
waarin onze sociale wetgeving niet bleek te voldoen 
aan verdragen en ter uitvoering daarvan gegeven 
richtlijnen, waarbij ons land partij is. Een bekend 
voorbeeld is dat werkloze vrouwen geruime tijd bij 
werkloosheid minder rechten hadden dan mannen in 
dezelfde positie. De Haagse president is zo ver 
gegaan om de wetgever een termijn te stellen om deze 
verdragsverplichting na te komen, welke beslissing in 
hoger beroep echter werd vernietigd. In een verge-
lijkbaar geval heeft het kabinet nu een wetsontwerp 
aanhangig gemaakt tot opzegging van het betreffende 
verdrag." Ook hier dus een reactie van de wetgever 
op door hem kennelijk verwacht rechterlijk beleid, zij 
het een averechtse. 

Rechterlijk beleid: materiele aspecten 

Over onder meer de vraag, op welk kompas de 
rechter c.q. de Hoge Raad kan varen bij het vervullen 
van zijn taak als `wetgever-plaatsvervanger', is in 1987 
een raio-congres gehouden onder de titel: 'de rechter 
als dictator?'. Vrijwel iedereen die zich tijdens dat 
congres over deze vraag uitsprak,' 2  kon zich vinden in 
de formulering van Brenninkmeijer 'dm de rechter 
gebonden is aan de (rechts)cultuur; het geldende en 
zich verder ontwikkelende normen- en waardenpa-
troon'.' 3  
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Dit spreekt zozeer vanzelf, dat mijns inziens slechts 
van een herformulering van de vraag en niet een 
(begin van) antwoord daarop sprake is. Want het gaat 
er immers om, hoe de rechter dient te bepalen, wat 
die (rechts)cultuur hem voor het concrete geval heeft 
te zeggen: het `probleem van rechtsvinding' dus van 
Paul Scholten." Het is inmiddels duidelijk geworden, 
dat het beleid van de burgerlijke kamer van de Hoge 
Raad in dit opzicht diverse constanten vertoont. Dit 
zijn de volgende. 

— Aanpassen van het recht aan de eisen van een 
veranderende samenleving 
Schoordijk is bij mijn weten de eerste geweest die 

expliciet heeft gewezen op het door de rechter 
gevoerde beleid om het recht aan de eisen van een 
veranderende samenleving aan te passen." Hij heeft 
daarin aanvankelijk bestrijding gevonden, met name 
van Drion, maar inmiddels lijkt dit algemeen 
geaccepteerd. De in 1980 gehouden rede van Van 
Schellen, `Wat doet de Hoge Raad?” 6  kan als 
uitwerking daarvan gelden. Bijzonder duidelijk is 
rechterlijk beleid te onderkennen in de met de 
intreerede van Koster" ingeluide ontwikkelingen op 
het terrein van de toerekening van schade bij onrecht-
matig handelen als hoeksteen van het aansprakelijk-
heidsrecht. Opmerkelijk is overigens, dat nu juist 
Koster ontkent, dat de Hoge Raad enig beleid zou 
voeren": de natuur is vaak sterker dan de leer. 

— Beperkende werking van redelijkheid en billijkheid 
en deformalisering van het recht 
Zoals bekend heeft de Hoge Raad in 1967 de 

beperkende werking van redelijkheid en billijkheid 
aanvaard" als instrument om aan een relevante 
wijziging van omstandigheden recht te doen. In een 
reeks van arresten heeft hij dit nadien uitgewerkt. 

In het verlengde daarvan en passend in het streven 
van de Hoge Raad naar het bereiken van materiele 
gerechtigheid is de deformaliseringstendens in het 
procesrecht. Aan wettelijke vormvoorschriften wordt 
niet onverkort de hand gehouden, voorzover daarmee 
niet een in redelijkheid te beschermen belang wordt 
geschaad. 2° Daar staat een aantal arresten tegenover, 
waarin de Hoge Raad zijn beslissing mede motiveert 
met de rechtszekerheid, die het rechtsverkeer eist. 21  
Kortom, de zekerheid niet in de eerste plaats van de 
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uiterlijke merktekenen, maar van wat in het onderling 
verkeer als redelijk wordt ervaren. 

In dit verband dient de onlangs gehouden rede van 
de Leidse hoogleraar Kleijn te worden vermeld. 22  
Volgens hem lijkt het soms of de Hoge Raad geen 
enkele behoefte meer heeft om algemene regels te 
bewaken. Aan de billijkheid van het concrete 
resultaat zou teveel gewicht worden toegekend 
tegenover de voorspelbaarheid van de rechtspraak. Ik 
vraag mij af of de hiervoor beschreven maatschappe-
lijke ontwikkelingen voldoende zijn meegewogen bij 
het leveren van deze kritiek. 

— Verzwaarde motiveringseisen 
Een op alle niveaus van de rechtspraak, maar ook 

door de wetgever gehanteerde methode om beleid te 
voeren, bestaat erin om verantwoording te eisen van 
degene, die de betreffende open norm heeft toe te 
passen, door inzage te geven in de daarbij gehan-
teerde criteria. Aldus ontstaat houvast voor een 
verdere rechtsontwikkeling. Ook in verband met het 
voorgaande punt is dit van belang. 

De wetgever heeft bij het ontwerpen van het nieuwe 
verbintenissenrecht gekozen ten gunste van een 
beperkende werking van redelijkheid en billijkheid. 
Hij motiveert dit met het pragmatische argument, dat 
dit in cassatie de controleerbaarheid van het 
rechterlijk oordeel verhoogt. 23  Daarmee toont hij een 
open oog te hebben voor de hiervoor beschreven 
maatschappelijke ontwikkelingen, wat er in dogma-
tisch opzicht overigens van zijn standpunt zij. 

De Hoge Raad doet op zijn beurt hetzelfde ten 
opzichte van de lagere rechters door hoge eisen aan 
de motivering van vonnissen en arresten te stellen en 
door (soms) gezichtspunten te formuleren, die daarbij 
in acht dienen te worden genomen. 

De lagere rechter op zijn beurt eist van het door 
hem te controleren bestuur, dat inzicht wordt gegeven 
in de beleidsregels, die het bij zijn beslissingsproces 
hanteert. Een mooi voorbeeld van dat laatste is het 
kort geding-vonnis van de president 's-Gravenhage 
van begin juli 1988, waarin de staatssecretaris van 
Justitie werd verboden illegale Surinamers uit te 
zetten naar hun vaderland, voordat wordt geopen-
baard welke normen daarbij gelden (die dan 
vervolgens toetsbaar zijn). 24  

Nu de lagere rechter ter sprake is gekomen, mag 
niet onvermeld blijven dat ook op dit niveau in een 

Voordrachten 	 31 



groot aantal opzichten - zowel materieel als formeel - 
beleid wordt gevoerd." Dit staat mede in het teken 
van een door de rechterlijke macht gevoelde 
noodzaak tot coordinatie, die bij het varen op eigen 
kompas noodzakelijk is, om voor de rechtszoekenden 
voldoende gezaghebbend te blijven.' 6  Dit aspect van 
beleidsgebonden handelen kan overigens nog verder 
worden uitgebouwd." 

- Europese verdragen als handvat voor 
maatschappelijk-juridische herorientatie 
Het oorspronkelijke EEG-verdrag schiep een 

samenwerkingskader van economische aard, waarin 
het handelsverkeer en de wijze van mededinging 
tussen de lidstaten werd geregeld. Maar vervolgens 
begonnen via de rechtspraak de normen van het 
Europees Verdrag inzake de Mensenrech ten in het 
nationale recht door te dringen en daarmee wordt de 
kwaliteit van de samenleving in het hart geraakt. 

In ons land is de Hoge Raad mijns inziens doende 
om de vage normen van het EVRM als instrument te 
hanteren om ons recht aan te passen aan een 
gewijzigd mensbeeld. Zijn rechtspraak op de 

. terreinen van het familierecht, krankzinnigenrecht, 
faillissementsrecht en de strafvordering, mag hier wel 
bekend worden verondersteld. 78  

Het lijkt van belang te signaleren, dat dit patroon 
niet uniek is. In de Verenigde Staten heeft het 
Supreme Court eerst de eenheid van die federate 
staat bevorderd, door art. I lid 8 van de Constitutie - 
waarin staat dat (slechts) het Congres de handel 
tussen de staten onderling regelt - in een consistente 
reeks van uitspraken ruim uit te leggen. Pas daarna 
ging het Supreme Court ook in sociaal opzicht een 
integrerende rol spelen. 

Aangenomen moet daarom worden dat, als op 31 
december 1992 de interne Europese markt geopend 
wordt, dit aanvankelijk weer vooral in economisch 
opzicht een machtige impuls zal zijn voor Verdere 
integratie. Nieuwe vragen van sociale signatuur zullen 
in het kielzog van die economische herschikking 
worden meegezogen. 

- Anticipatie op het Nieuw BW 
Natuurlijk moet tenslotte ook de anticipatierecht-

spraak van de Hoge Raad worden genoemd als vorm 
van rechterlijk beleid. Mijns inziens heeft deze twee 
grondslagen, die beide op hun beurt zijn gebaseerd 
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op 'de algemene verwachting dat het Nieuw BW er 
zal komen'. 29  Die grondslagen zijn, allereerst, dat het 
in het belang van het rechtsverkeer is, dat de 
invoering zo soepel mogelijk zal verlopen en voorts, 
dat het nieuwe recht vaak beter is. 

De grenzen van de macht van de rechter 

Soms lijkt het alsof ook de rechter tegen de grenzen 
van zijn mogelijkheden aanloopt. Zoals bekend wordt 
hem immers een groeiend aantal vraagstukken 
voorgelegd, waarvan men zich kan afvragen of hij 
zijn eigen gezag niet teveel op het spel zet, door zich 
erover uit te spreken. Het voorstel van theoretici als 
Ter Heide" en Esser-3 ' om in dergelijke gevallen 
(maatschappelijk omstreden machts- of sociaalpoli-
tieke vraagstukken) recht te weigeren, moet weliswaar 
in zijn algemeenheid van de hand worden gewezen, 
omdat het in strijd is met de wet en het alternatief 
van een normenvacuiim de rechtsorde nog meer 
bedreigt." Maar gevolg daarvan is wel dat met name 
de kort geding-rechters, die in de frontlinie staan, op 
deelterreinen soms lijken te balanceren op de rand 
van wat de samenleving nog accepteert. 

Bestuurster Lubbi van de Voedingsbond-FNV sprak 
in 1986 over de rechter als stakingsbreker en zei dat 
de vakbeweging overwoog `ondergronds' te gaan en 
voegde daaraan toe dat er in de toekomst niet meer 
op gerekend mocht worden, dat de bonden in 
stakingsconflicten zonder meer aan rechterlijke 
bevelen en verboden zouden blijven gehoorzamen. In 
juni 1988 toonden de binnenschippers haar (relatieve) 
gelijk aan. In strijd met een Rotterdams kort geding-
vonnis" bleven zij de Granaria-transporten 
frustreren, tot en met een totale blokkade. Het is 
opmerkelijk dat de overheid (wijselijk?) tenslotte niet 
de rechterlijke uitspraken met staatsdwang bleef 
handhaven, maar zich kennelijk gedwongen achtte 
beide partijen op gemeenschapskosten af te kopen. 34  

Mijns inziens zijn dit echter incidenten. In 1987 
heeft de FNV namelijk uitdrukkelijk uitgesproken de 
voorkeur te geven aan een verdere ontwikkeling van 
het stakingsrecht op basis van strikte bantering van 
de ESH-normen door de rechter boven wetgeving." 
En de actie van de binnenschippers toont aan dat ook 
de overheid, hoezeer daartoe formeel bevoegd, toch 
niet bij machte is in de maatschappij gegroeide 
gewoonten ongestraft te negeren of te ondergraven, 
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zoals in dit geval het stelsel van evenredige vrachtver-
deling. 

Samenvattend kan enerzijds warden gesteld dat de 
maatschappij als geheel een sterke rechterlijke macht 
kennelijk noodzakelijk acht als tegenwicht voor 
wetgever en bestuur. Rechterlijke vonnissen warden 
onder voorwaarden 36  in beginsel dan oak geaccep-
teerd. Anderzijds scherpen voormelde incidenten de 
rechter nog eens in behoedzaam te werk te gaan met 
een goed ontwikkeld gevoel voor de maatschappelijke 
verhoudingen en ontwikkelingen. 

Voorts is het gewenst dat de wetgever de - noodza-
kelijkerwijs nogal eens pionierende - rechter op de 
voet blijft volgen, am het gewicht van het machts-
woord eventueel over te nemen. Ditzelfde geldt voor 
de publieke opinie. Het is dan ook begrijpelijk dat 
A.G. Leijten onlangs in NRC/Handelsblad heeft 
gevraagd am meer aandacht voor en uitleg van die 
rechtspraak door de media, opdat zij in een publiek 
debat een breder draagvlak kan krijgen, of mede op 
grand van de uitkomst daarvan kan warden bijge-
steld. 37  Gesignaleerd dient te warden, dat Leijten dit 
appel, via de media, tot de publieke opinie en niet tot 
de wetgever richtte. 

De invoering van het Nieuw BW op zichzelf bezien 

Tegen de achtergrond van het voorafgaande kan als 
antwoord op de vraag, of de vernieuwing van de kern 
van het vermogensrecht teweeg zal brengen, dat de 
rechter weer meer als `spreekbuis van de wet' zal 
gaan optreden, allereerst warden opgemerkt, dat de 
verhouding tussen wetgever en reciter veel meer 
aspecten is gaan vertonen dan wat er in de wet staat. 
Die andere aspecten warden door de hercodificatie 
niet geraakt en alleen al daarom zal van een trend-
breuk niet kunnen warden gesproken. 

Maar vanzelfsprekend blijft de invoering van het 
Nieuw BW een zeer belangrijke operatie, ook al 
omdat verreweg de meeste rechterlijke beslissingen 
wel degelijk een vrij sterke positiefrechtelijk inslag 
hebben. 38  Daarom zal in dit hoofdstuk warden 
nagegaan of de in de vorige paragraaf besproken 
punten, waarop de burgerlijke rechter - en in het 
bijzonder de Hoge Raad - materieel beleid voert, oak 
in opzet en inhoud van het Nieuw BW zijn terug te 
vinden. 
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Aanpassen van het recht aan de eisen van een 
veranderende samenleving 

Gesteld kan worden dat het Nieuw BW op zeer 
vele punten een aanpassing meebrengt aan de eisen 
van een veranderende samenleving. Hartkamp heeft 
ongeveer de helft van een door hem geschreven 
monografie over aard en opzet van het nieuwe vermo-
gensrecht besteed aan een systematiserende 
beschrijving daarvan." Vele van die punten zijn van 
dien aard, dat alleen de wetgever tot een dergelijke 
herijking is staat is." 

Het eerder gegeven voorbeeld van de nieuwe koers 
van de Hoge Raad inzake de bij toerekening van 
schadelijke gevolgen van onrechtmatig handelen te 
hanteren maatstaven, heeft in het Nieuw BW een 
wettelijke basis gekregen. 4 ' Voorts is buiten twijfel 
gesteld dat dezelfde maatstaven gelden bij het 
vaststellen van de omvang van andere wettelijke 
verplichtingen tot schadevergoeding, waarmee de 
eenvoud van het recht is gediend en aan mogelijke 
problemen van samenloop in dit opzicht hun 
praktisch belang is ontnomen. Tenslotte loopt de 
regeling van de toerekeningsproblematiek parallel 
met een geheel vernieuwde regeling van het buiten-
contractuele aansprakelijkheidsrecht, waarbij met 
name ook aandacht is besteed aan moderne indus-
triele produktieprocessen en de verzekerbaarheid 
daarvan. 

Beperkende werking van redelijkheid en billijkheid en 
deformalisering van het recht 

De beperkende werking van redelijkheid en 
billijkheid is ook in het nieuwe verbintenissenrecht 
erkend en is daarin zelfs uitgebreid van contracten tot 
verbintenissen in het algemeen." Een in de praktijk 
wijd verbreide angst is dat cie wetgever daarbij te ver 
zou zijn gegaan en dat van een spectaculaire 
toeneming van het aantal open normen sprake zou 
zijn, hetgeen (nog verder) ten koste zou gaan van de 
rechtszekerheid. Deze angst lijkt goeddeels feitelijke 
grondslag te missen. De `Commissie van Wijzen'" 
stelde kernachtig: `Aan de ene kant kent ook het 
geldende recht (anders dan de geldende wet) een 
veelheid van open normen, met name onder invloed 
van de rechtspraak van de Hoge Raad. Aan de 
andere kant dient bedacht te worden dat in het 
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Nieuw BW een aantal van die open normen juist 
wordt verdicht. (...) Tegen de regeling van de onvoor-
ziene omstandigheden (artt. 6.5.3.1 1-12a) is enige tijd 
vanuit de praktijk nogal opgezien. Met name het 
NGB heeft er aanvankelijk tegen geopponeerd; 
inmiddels heeft het deze bezwaren laten vallen. 
Overigens is op deze regeling, naar de kern genomen, 
al enige jaren geleden door de Hoge Raad geantici-
peerd.'" 45  

Een andere zaak is dat de beeldvorming, die in de 
praktijk over deze vermeende extra bevoegdheden 
bestaat, de werkelijkheid kan beinvloeden. Het blijkt 
namelijk dat veel advocaten denken, dat naar Nieuw 
BW in beginsel steeds op grond van verandering van 
feitelijke omstandigheden met succes contractswij-
ziging kan worden gevraagd, terwij1 er omgekeerd 
naar geldend recht in principe geen Impre-
vision'-regeling zou gelden. Het een noch het ander is 
waar," maar als de balie toch in die veronderstelling 
blijft verkeren, zal er reeds op deze grond na 
invoering meer geprocedeerd gaan worden in het 
grijze gebied van de open normen. 

Ook de deformalisering van het recht is naar Nieuw 
BW verder doorgezet. 47  

Verzwaarde motiveringseisen 

Eerder in dit artikel werd al gesignaleerd dat de 
wetgever zijn voormelde keuze ten gunste van de 
beperkende werking van redelijkheid en billijkheid 
motiveert met het pragmatische argument dat aldus 
de controleerbaarheid in cassatie van het oordeel van 
de lagere rechter wordt vergroot. De wetgever onder-
steunt dus het op dit punt al in die zin gevestigde 
beleid van de Hoge Raad. 

Europese verdragen in het vermogensrecht 

Het EVRM noch het ESH heeft tot op heden tot 
standaardarresten van de Hoge Raad op vermogens-
rechtelijk terrein geleid. Dat neemt niet weg dat het 
Nieuw BW niet alleen in sterke mate op de resultaten 
van rechtsvergelijking is gebouwd," maar ook op 
verdragen, waarbij ons land partij is. Te vermelden 
vallen in dit verband de nieuwe kooptitel, de regeling 
van de totstandkoming van overeenkomsten" en die 
betreffende de betaling van geldschulden." 
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Anticipatie en codificatie van rechtspraak 

Er is geen sprake van dat de rechter door de 
wetgever via de hercodificatie terug in zijn hok wordt 
gecommandeerd. Veeleer wordt door beiden 
informeel maar welbewust samengewerkt naar 
gemeenschappelijke doelstelling van hercodificatie, 
hetgeen goed past in de voormelde maatschappelijke 
ontwikkelingen. Dit blijkt duidelijk uit de at herhaal-
delijk beschreven verschijnselen van enerzijds ahtici-
patie op het Nieuw BW door vooral de Hoge Raad" 
en anderzijds het geven van een wettelijke basis in 
het Nieuw BW aan veel rechtspraak." 

Hercodificatie vergroot het gezag van de wetgever 

Voorgaande punten betreffen de regeling naar 
Nieuw BW van de eerder besproken aspecten van 
materieel beleid van de Hoge Raad. Uit die 
bespreking blijkt dat in zoverre de hercodificatie geen 
schokkende wijzigingen van onze rechtscultuur zal 
veroorzaken. Tenslotte moet nog onder ogen worden 
gezien, dat het primaat van de wetgever in 
verhouding tot de rechter wordt versterkt door het op 
zichzelf onbetwiste feit, dat een wet van recente 
datum meer gezag heeft dan een oudere. 

Over de mate waarin de rechters, die de nieuwe wet 
zullen hebben uit te leggen, zich aan de wetteksten en 
de daarop gegeven toelichtingen gebonden zullen 
moeten achten, zijn in de literatuur echter uiteenlo-
pende meningen verdedigd. G.J. Scholten schrijft:" 
`Voorlopig zullen de juristen hun door lange ervaring 
onder een meer dan een eeuw oud BW gevulde 
gereedschapstas tot aanpassing en ombuiging van 
wettelijke regels minder vlot uit de kast mogen halen' 
en, waarschuwend tot `dissidente' wetenschapsbeoefe-
naren: 'De bevoegdheid van de staatsrechtelijk 
daartoe aangewezen personen om de wet te geven 
dient te worden gerespecteerd' en, alsof wij met de 
twaalf tafelen van doen hadden, zelfs: 'met de 
gegeven teksten valt niet te marchanderen'. 

Deze laatste opmerking en de daaraan verbonden 
associatie lijkt te zijn voorzien door Noll, die 
schrijft 54 : Ten speculatieve staatsrechtfilosofie heeft 
de wetgever tot onaantastbare hoogte gedefinieerd. 
De noodzakelijke wetstrouw moest blijkbaar met 
heiligverklaring van de wetgever en de door hem 
gegeven wet worden gekocht.' 
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Uit de in het tweede deel van dit artikel aangegeven 
ontwikkelingsgang mag worden afgeleid, dat 'heilig-
verklaring van de wetgever' de zich aftekenende 
onderlinge vervlechting van - onder meer - wetgever 
en rechter zou miskennen en daarom een vergeefse 
poging zou zijn om de klok terug te zetten. 

Overigens .zou Scholten onvoldoende recht worden 
gedaan als niet werd vermeld, dat hij een scherp 
onderscheid wil maken tussen hetgeen op het 
abstracte niveau van de rechtsleer en hetgeen op het 
concrete niveau van het positieve recht verdedigd kan 
worden. Slechts op dat laatste niveau heeft het woord 
van de wetgever in beginsel absoluut gezag, aldus 
Scholten." 

Dat de wetgever meet gezag heeft over de recht-
spraak dan over de wetenschap, spreekt vanzelf. 
Maar ook zijn gezag over de rechtspraak is betrek-
kelijk, omdat ledere wet, ook de best geredigeerde, 
behoefte (heeft) aan uitleg', zoals Paul Scholten in 
1931 at schreel 56  

Samenvattend kan worden opgemerkt dat het gezag 
van de wetgever ten opzichte van de rechter 
natuurlijk wordt versterkt door hercodificatie, zoals 
ook een uitdrukkelijke doelstelling daarvan 
Staatsrechtelijk bezien is dit een goede ontwikkeling, 
omdat het sterk verouderde BW de gezagsbalans 
meet naar de rechter had laten verschuiven dan 
wenselijk en noodzakelijk is. Absoluut respect voor 
zijn woord wordt echter ook door de wetgever zelf 
niet verlangd. Wel dient de rechter vanzelfsprekend 
de in het Nieuw BW gemaakte (rechts)politieke 
keuzen te eerbiedigen. 

Slotopmerkingen 

De in het voorgaande aangeduide ontwikkelingen 
brengen mee dat de rechterlijke macht in onze snel 
veranderende en ingewikkelder wordende 
maatschappij van deelbelangen, een steeds riskanter 
positie zal moeten gaan innemen. Ook voor hem 
worden de marges smaller. De invoering van het 
Nieuw BW zal in dit opzicht geen trendbreuk 	• 
betekenen. Veeleer past zij in een aantal opzichten 
goed in een aantal onstuitbare maatschappelijke 
trends. 

Bij zijn inspanningen om zich te blijven waar-
maken, dient de rechter op een groeiend aantal 
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deelterreinen een eigen beleid te voeren, waarbij een 
goede coordinatie van groot gewicht is. Daarbij valt 
te hopen dat de wetgever niet teveel van zijn eigen 
verantwoordelijkheden aan de rechter zal endosseren, 
omdat deze daarmee op den duur in staatsrechtelijk 
opzicht overbelast zou kunnen raken. Inhoud en 
structuur van het Nieuw BW stemmen in dit opzicht 
overigens hoopvol. Deze wet bevat een afgewogen 
evenwicht van enerzijds open normen en anderzijds 
door de wetgever op de eisen van een veranderende 
tijd toegesneden regels. 
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Igeving inzake algemene 
orwaarden. 

Art. 6.1.9.4. 
Art. 6.1.1.2. Overigens wordt 

mnee slechts het geldend recht 
el te onderscheiden van de 
ldende wet) vastgelegd. Zie 
irtkamp, WPNR 5559. 

De commissie, ingesteld bij 
schikking d.d. 12 september 
86 van de minister van Justitie, 
uitvoering van de desbetref-

ride passage uit het regeerak-
,ord, dat de basis vormt van het 
ans zittende kabinet (Stcrt. 1986, 
I). Het secretariaat van deze 
mmissie berustte bij mu. 

Blz. 9 van het door deze 
mmissie uitgebrachte rapport en  

advies d.d. 13 januari 1988. 
45  De commissie doelt met deze 
passage kennelijk op het arrest 
HR 27 april 1984, NJ 1984, 679, 
met annotatie G. (NVB/Helder). 
46  Het valt buiten het bestek van 
deze voordracht om deze 
uitspraak stelselmatig te verant-
woorden. Daarom wordt, voor wat 
het Nieuw BW betreft, slechts 
opgemerkt dat de rechter op een 
aantal plaatsen in de Parl. Gesch. 
tot terughoudendheid wordt 
gemaand bij de hantering van 
open normen. Zie aldus o.m. 
T.M., MYA II en het M.O. E.K .   L bij art. 6.1.1.2 (resp. Par!. Gesch. 
boek 6 blz. 62, 68 en 73) en voorts 
de MvA II het het EV I bij art. 
6.5.3.11 (resp. Par!. Gesch. boek 6 
blz. 974 en 979). 
Wat het geldend recht aangaat 
valt het volgende op te merken. 
— De beperkende werking van 
redelijkheid en billijkheid is al 21 
jaar geleden aanvaard in HR 19 
mei 1967, NJ 1967, 261 (G.J.S.). 
Zie voor verdere rechtspraak 
Contractenrecht IV (Den Drijver) 
nr. 389 e.v. 
— Redelijkheid en billijkheid 
kunnen in concrete gevallen ook 
derogeren aan wettelijke 
bepalingen van dwingend recht. 
Zie by. HR 26 november 1976, NJ 
1978, 54 (A.R.B.). 
— Redelijkheid en billijkheid 
kunnen meebrengen dat nakoming 
van een overeenkomst niet meer 
kan worden gevorderd zodat de 
rechter een contract, praktisch 
gesproken, kan annuleren: HR 7 
mei 1982, NJ 1983, 525 (C.H.J.B.). 
— Naar de kern genomen is de 
imprevision-regeling al ruim vier 
jaar geldend recht en wel sinds 
het wijzen van het in noot 2 
genoemde arrest. Terecht heeft het 
Nederlands Genootschap van 
Bedrijfsjuristen zijn verzet tegen 
invoering van art. 6.5.3.11 dan ook 
laten varen. J. Spier schrijft 
daarover: `Bij heroverweging zijn 
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wij tot de overtuiging geraakt dat 
de imprevision-bepaling niet 
langer bestrijding verdient; 
hetgeen daartegen destijds te 
berde is gebracht is date' (NJB 
1986 blz. 1269). 
" Vgl. de buitengerechtelijke 
ontbinding (art. 6.5.4.8) en vernie-
tiging (art. 3.2.13) alsmede de 
vormvrijheid van enkele 
bijzondere contracten uit boek 7. 
Het procesrecht zelf is overigens 

• nog een hercodificatie wachtende. 
48  Hartkamp, Mon. Nieuw BW A I 
nr. 7. 
" Deze resp. in titel 7.1 en afd. 
6.5.2 gegeven regelingen zijn beide 
in belangrijke mate gebaseerd op 
de EKW en het Weens Koop-
verdrag. 
" Deze in afd. 6.I.9A gegeven 
regeling is in belangrijke mate 
gebaseerd op het CELP en het 

CEME; zie ParL Gesch. boek 6 blz. 
456. 
31  Dit verschijnsel is al op vele 
plaatsen beschreven. Het meest 
recent: A.M.J. van Buchem-
Spapens, Mon. Nieuw BIVA 23. 
" Zie voor enkele voorbeelden 
G.J. Scholten, WPNR 5031-5032. 
33  Mon. Nieuw BW A-2 
(Scholten). De hierna gegeven 
citaten uit deze monografie staan 
respectievelijk op de bladzijden 5, 
6,6, 14 en 37. 

Tap. blz. 1 I. 
" Algemeen Dee! blz. 3. 

Algemene lnleiding bij de 
T.M. op de boeken 1-4 eerste 
gedeelte, "groene boeken' blz. 1-3. 
Meijers, VP0 1 blz. 98, achtte het 
overigens zelfs gewenst dat het 
gehele BW "op gezette tijden, zeg 
by. om de tien jaar' aan een 
technische herziening zou worden 
onderworpen. 
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Een moeizaam begin 

Veertig jaar codificatie-arbeid 1798-1838 

drs. M.R. van den Toorn* 

'Wacht men met de aanneming van 
een Wetboek, totdat er een ontwerp 
voor den dag komt, waarop 
niemand in staat is bedenkingen te 
maken, dan wacht men tot den dag 
op we/ken St. Jut de mis zal doen, 
of zoo als de Latijnen zeggen, ad 
Calendas Graecas; en de Natie 
610 met weerzin aan de ketens van 
het Fransche wetboek gekluisterd.' 
Cras, 1820 

Inleiding 

Toen de Nationale Vergadering van Representanten 
van het Bataafse Volk zich op 30 november 1796 
uitsprak voor het benoemen van een commissie voor 
het maken van een Burgerlijk Wetboek, een 
Crimineel Wetboek en een Algemene Manier van 
Procederen, kon niemand vermoeden dat men 
hiermee de aanzet gaf voor een arbeid die niet na de 
beoogde twee jaar, maar pas na ruim 42 jaar zou 
worden voltooid. Wat werd aangevangen ten tijde van 
de Bataafse Republiek, voort werd gezet ten tijde van 
het Koninkrijk Holland en onderbroken door de 
inlijving bij het Franse Keizerrijk, kon pas worden 
voltooid in het Koninkrijk der Nederlanden. 

Tussen de eerste ontwerpconstitutie van de 
Bataafse Republiek van 30 mei 1797 en de aankon-
diging van koning Willem I in het Staatsblad van 10 
april 1838 ligt een periode waarin aan de codificatie 
van de wetboeken werd gewerkt door verschillende 
commissies met steeds hun eigen opvattingen over de 
inhoud van een wetboek. De Fransen hebben, eerst in 
de vorm van bondgenoot en inspirator, later als 

* De auteur is tijdelijk verbonden aan het WODC. 
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bezetter en opdrachtgever, hun sporen in de 
wetboeken nagelaten, evenals de BeIgen. 

Net zoals de staatkundige omwenteling van 1795 
een lange voorgeschiedenis had, was dat het geval 
met de eerste codificatiepogingen. Het verlangen naar 
rechtsgelijkheid, rechtszekerheid en vooral meer 
duidelijkheid was al enige malen verwoord in de 
periode, voorafgaand aan de totstandkoming van de 
Bataafse Republiek. Het kwam er toen niet van; dit 
artikel zal proberen een antwoord te geven op de 
vraag waarom het, toen het er uiteindelijk wet van 
kwam, nog ruim veertig jaar duurde voordat het 
codificatieproces voltooid was. 

In dit artikel zal na een chronologische beschrijving 
van de codificatie-arbeid aandacht worden 
geschonken aan enkele speciale aspecten van de 
elkaar opvolgende wetboeken (de bronnen, het 
taalgebruik), gevolgd door een verklaring van alle 
vertragende factoren. 

Voorgeschiedenis 

Hoe was de situatie voor 1795? Zoals bekend mag 
worden verondersteld was de Republiek een betrek-
kelijk losjes georganiseerde federatie van zeven 
afzonderlijke gewesten. Zoals ook overal elders in 
Europa was er geen eenheid van wetten. Alle 
gewesten en steden bezaten hun eigen rechten, een 
mengsel van gewodnterecht, costumen, keuren, privi-
leges, ordonnanties, leenrecht en andere rechten, 
deels opgetekend en deels slechts mondeling overge-
leverd. Dit hele "stelser van rechten werd gebruikt in 
plaats van een niet bestaand algemeen recht. Per 
gewest kwam men tot verschillende oplossingen om 
in deze leemte te voorzien. In Friesland bijvoorbeeld 
werd eind zestiende eeuw door de Landdag besloten 
tot een optekening van alle bestaande placaten, 
ordonnantien en costumen, een werk dat in 1602 
voltooid was. Zeeland bezat een geschreven 
landrecht, de Keure van 1495, die echter geen 
algemene geldigheid bezat omdat de drie belang-
rijkste steden zich er niet door gebonden achtten. Het 
gewest Holland tenslotte bezat de Politieke Ordon-
nantie van 1580, die een uitbreiding behelsde van de 
4wetgeving' van Karel V. 

Het ontbreken van een algemeen landrecht leidde 
tot het gebruik van Romeins recht als aanvulling op 
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de bestaande ordonnantien. Dit aanvullende recht, 
`Romeins-Hollands', `Romeins-Fries', enzovoort 
genaamd, kon kennelijk niet alle lacunes opvullen. 
De Staten van Holland vroegen tenminste al in 1668 
om een `eeuwigdurende wet'. In 1727 kwam het plan 
weer op de proppen; er werd aan de gerechtshoven 
gevraagd om een wettensysteem op te stellen om alle 
bestaande edicten, statuten en dergelijke met de 
autoriteit van wet te bekleden. Dit gewestelijke 
wettensysteem zou uitdrukkelijk geen lokale rechten 
aantasten. De gerechtshoven lieten weten dat zij zich 
voor deze taak niet competent achtten, waarmee het 
plan kennelijk van de baan was; verdere plannen zijn 
niet bekend. (Thorbecke, 1860) 

Bij de tot dusver gememoreerde pogingen ging het 
uitdrukkelijk niet om codificatie in de zin van het 
maken van nieuwe, algemeen geldende wetten, maar 
slechts om het optekenen van al bestaande, vaak 
lokale rechten. Uit Zeeland kwam een ander geluid. 
Mr. Willem Schorer, president van de Raad van 
Vlaanderen (het bestuursorgaan voor Staats-Vlaan-
deren), publiceerde in 1777 een boekje, haast een 
pamflet, Vertoog over de ongerymdheid van het 
samenstel onzer hedendaagsche regtsgeleerdheid en 
praktyk. Hij hekelde de juridische warboel in Zeeland 
en oefende daarnaast forse kritiek uit op het gebruik 
van het Romeinse recht als subsidiair recht: '...en 
daarom is 't altoos een ten hoogsten bespottens 
waardige zaak, als een staat wetten van vreemde 
volkeren, als zyne eigene aanneemt, daar 't verschil in 
alle deelen zeer groot is.' (Schorer, 1777) Hij bepleitte 
dan ook een hervorming: een goede aanpassing van 
het Romeinse recht aan de aard van het land, ofwel 
het per gewest formuleren van een nieuw recht, ofwel 
het maken en invoeren van een geheel nieuw recht: 

geloof dat dit wel het wenschelykste, maar 
teffens het onmogelykst ter uitvoer te brengen zoude 
zyn.' 

Nog in hetzelfde jaar kwam de latere Raadpensio-
naris Laurens Pieter van de Spiegel, eveneens een 
Zeeuw, met een gelijksoortig tractaat, Gedagten over 
het samenstel onzer hedendaagsche burgerlyke regtsge-
leerdheid. Ondanks zijn kritiek staat hij iets minder 
onverzoenlijk tegenover het Romeinse recht, maar 
ook in zijn ogen is het het best om te streven naar een 
geheel nieuw wetboek. Hij doet de suggestie: Ten 
commissie uit leden van de Hoven van Justitie, of van 
andere kundige regtsgeleerden, zoude kunnen worden 
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aangesteld en met de noodige magt voorzien worden, 
om een geheel nieuw Wetboek van het Burgerlyk 
Regt te ontwerpen.' (Van de Spiegel, 1777) Dit 
wetboek zou tevens moeten dienen als vervanging van 
alle stedelijke privileges. Een tweemaal, in 1790 en 
1793, uitgeschreven prijsvraag van het Zeeuws 
Genootschap tot het samenstellen van een `volledig 
compendium van de strafbepalende wetten' leidde 
evenmin als Van de Spiegels opstel tot resultaten. 
(Vreede, 1847) 

Een in 1787 gevluchte groep patriotten stelde in 
1793 in Parijs als `Comite Revolutionair' een korte 
schets op voor een constitutie voor een te vormen 
`Republiek der Bataven'. Ook hierin werd codificatie 
wenselijk geacht om een einde te maken aan 
willekeur en rechtsongelijkheid. (Gedenkstukken, 
1905) De opstellers hebben zelf na 1795 echter geen 
actieve rol meet gespeeld; het Comae was uiteenge-
vallen en een jongere generatie patriotten nam het 
heft in handen. 

Toen in de eerste dagen van 1795 het Ancien 
Regime tenslotte nogal smadelijk ten onder was 
gegaan, ontstond er eindelijk een mogelijkheid tot 
hervormingen. In Friesland werd reeds in april 1795 
gedacht aan het opstellen van een 'cluidelijk, ondub-
belzinnig stelsel van Burgerlijke en Criminele Wetten, 
gegrond op de regten van den mensch...' Een in 
augustus van hetzelfde jaar benoemde commissie 
begon zelfs met het opstellen hiervan, maar staakte 
haar arbeid na korte tijd, omdat men kennelijk meer 
zag in een wetgeving voor de hele republiek. (Vreede, 
1847) 

De voor het eerst gekozen volksvertegenwoor-
diging, de Nationale Vergadering, benoemde begin 
1796 een constitutiecommissie; ondanks pogingen tot 
unificatie was deze commissie nog op gewestelijke 
basis samengesteld en de in 1797 aan de Nationale 
Vergadering gepresenteerde ontwerp-constitutie 
vertoonde dan ook nog veel federalistische trekken. 
Dat de bevolking zich hier niet mee kon verenigen, 
bleek toen de constitutie in augustus 1797 door de 
kiezers met een overweldigende meerderheid werd 
verworpen. 

De nog kersverse Nationale Vergadering werd 
begin maart 1796 bezocht door een commissie uit de 
Haagse burgerij, die haar huldigde en een aantal 
wensen naar voren bracht. Naast een krachtig verzoek 
om 'een eene en onverdeelbare Republiek' werd er 
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met klem gevraagd om een codificatie: `Gylieden zult 
vormen een Nationaal Wetboek, op eenvoudigheid en 
rechtvaardigheid gegrond, op dat ook de deugdzame 
en eerlyke armoede zeker zy tegen het geweld en 
onderdrukking van den vermogenden, en waar door 
de schraapzuchtige rechtsgeleerdheid niet langer den 
ondergang en armoede zal bevorderen van huisge-
zinnen of van byzondere personen.' (Decreten 
Nationale Vergadering, 9 maart 1796) In augustus 
van hetzelfde jaar werd door de inmiddels geInstal-
leerde constitutiecommissie bij monde van de latere 
minister van Justitie Van Maanen, weliswaar in jets 
minder gespierd proza, eenzelfde verzoek gedaan. 

De Nationale Vergadering nam het verzoek in 
overweging en stelde een commissie van onderzoek 
in, die in oktober en november 1796 met een aantal 
suggesties kwam. Men stelde voor twee commissies te 
benoemen, een van vijf leden voor het maken van een 
Crimineel Wetboek en een van elf leden `...tot het 
ontwerpen van een algemeene landwet of Civiel 
Wetboek, benevens een generale wyze van procederen 
in Burgerlyke Zaken...' (Decreten Nationale Verga-
dering, 1 november 1796) Het Criminele Wetboek zou 
binnen een jaar, het Civiele Wetboek binnen drie jaar 
voltooid moeten worden. De commissieleden zouden 
zoveel mogelijk uit de verschillende gewesten moeten 
komen en twee ervan moesten `genoegzame kennis 
bezitten van koophandel, zeevaart, wissel en assu-
rantie'. (Decreten Nationale Vergadering, 4 oktober 
1796) De vergaderingen moesten in Utrecht worden 
gehouden. De Nationale Vergadering benoemde nog 
in dezelfde maand de zestien voorgedragen personen. 
Het enthousiasme van de aangezochte heren was niet 
groot: slechts een van de kandidaat-leden accepteerde 
zijn benoeming, alle overigen excuseerden zich. Men 
achtte zichzelf over het algemeen niet bekwaam tot 
het verrichten van de voorziene werkzaamheden of 
had het te druk. Dit betekende het einde van deze 
eerste codificatiepoging. 

De na de unitaristische staatsgreep van 22 januari 
1798 nieuw opgestelde constitutie ('Staatsregeling') 
bevatte echter, evenals zijn geflopte voorganger, een 
codificatie-artikel, met ditmaal zelfs een tijdslimiet: 
de te maken wetboeken moesten uiterlijk twee jaar na 
invoering van de Staatsregeling worden ingevoerd — 
een rijkelijk optimistische gedachte. Toch duurde het 
nog tot na de tweede staatsgreep van 1798 alvorens 
het inmiddels in Vertegenwoordigend Lichaam 
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omgedoopte parlement zich over de zaak boog. Eind 
augustus van dat jaar brachten de `gecommitteerden 
tot de vorming der Rechterlijke Macht' rapport uit. 
Men stelde voor twaalf juristen te benoemen voor het 
maken van een Civiel en Crimineel Wetboek, alsmede 
een vijf man sterke subcommissie voor een algemene 
manier van procederen. De algemene manier van 
procederen zou binnen zes maanden voltooid moeten 
worden. 

Al te veel belangstelling voor het onderwerp was er 
niet. De beraadslagingen in het Vertegenwoordigend 
Lichaam beperkten zich hoofdzakelijk tot de voorge-
stelde salariering van de commissie: diverse parte- 
mentariers vonden de voorgestelde vergoeding van 
twaalf gulden per dag te hoog - zelf kregen ze 
immers ook maar tien gulden. De inhoudelijke 
discussie beperkte zich tot de vraag of er ook 
`wysgeeren en kooplieden' in de commissie moesten 
worden benoemd in verband met handelsrechtelijke 
aspecten. De vergadering achtte het niet nodig: 
indien rechtsgeleerden `...uit het volkrykste der 
voormalige gewesten in die Commissie benoemd 
worden, dan kan men veilig supponeeren, dat dezelve 
ervaren zullen zyn in de commercie.' Twijfels aan het 
zeer krappe tijdschema werden onderdrukt: het moest 
te doen zijn, '...daar yver en vaderlandsliefde alles 
vermag'. (Dagverhaal Vertegenwoordigend Lichaam, 
28 augustus 1798) De keuze en benoeming van de 
commissieleden werd overgelaten aan het Uitvoerend 
Bewind. 

Ook ditmaal bleek het animo van de aangezochte 
juristen niet al te groot te zijn. Dit is althans af te 
leiden uit een schrijven van het Uitvoerend Bewind 
aan het Vertegenwoordigend Lichaam van 20 oktober 
1798, waarin gemeld wordt-dat verschillende leden 
van de nieuwe codificatiecommissie aarzelden of 
bezwaar maakten tegen hun benoeming en geen 
mogelijkheid zagen de hun opgedragen taak binnen 
de door Vertegenwoordigend Lichaam en Staatsre-
geling gestelde tijdslimiet te voltooien. Het Vertegen-
woordigend Lichaam vond, evenals het Uitvoerend 
Rewind, dat alle burgers `geroepen om hun 
Vaderland ten dienst te staan, verpligt waren, zulks 
aan te neemen'. De commissieleden konden zich 
slechts aan de hun opgelegde taak onttrekken `om 
wettige redenen, goedgekeurd door het Vertegen-
woordigend Lichaam'. (Dagverhaal Vertegenwoor-
digend Lichaam, 31 oktober 1798) Anderzijds reali- 
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seerde men zich wel dat men niet het onmogelijke 
kon verlangen; als bleek dat het werk niet binnen de 
gestelde tijdslimiet kon worden voltooid, dan was 
verlenging daarvan mogelijk. 

De commissie-1798 

De op 28 september 1798 benoemde commissie 
kwam voor de eerste maal bijeen op 16 november van 
dat jaar, conform de voorschriften in Utrecht. Tijdens 
deze eerste reeks vergaderingen, die in totaal een 
week duurde, werden de wijze van werken en de 
samenstelling van de subcommissies geregeld. 

De zoveel mogelijk op gewestelijke basis samenge-
stelde commissie bestond uit twaalf leden (waaronder 
vijf heren die twee jaar eerder voor hun benoeming 
bedankt hadden; ze hadden kennelijk ditmaal geen 
kans gezien om te weigeren), afkomstig uit verschil-
lende delen van het land. Er werden drie subcom-
missies samengesteld, een voor het Burgerlijk 
Wetboek (zeven leden), een voor het Lijfstraffelijk 
Wetboek (vijf leden) en een voor de Algemene 
Manier van Procederen (eveneens vijf leden). Het 
voorzitterschap van alle commissies wisselde. De 
subcommissies werkten zelfstandig aan hun taak; 
twee maal per jaar kwam de gehele commissie bijeen 
om elkaars werk en zaken van algemeen belang (taal, 
stijl) te bespreken. 

Hoewel het voorzitterschap zoals gezegd wisselde, 
drukte vooral de Amsterdamse hoogleraar Hendrik 
Constantijn Cras zijn stempel op het werk van de 
commissie. Hoewel hij zeker niet een slaafs navolgen 
van het Romeins recht propageerde, was hij er toch 
een voorstander van, dit als uitgangspunt van de te 
maken wetboeken te nemen. In mei 1799 lichtte hij 
zijn opvattingen in een memorie aan zijn medeleden 
toe. Een wetboek moest volgens hem zoveel mogelijk 
voor alle praktijkgevallen een oplossing bieden en zo 
min mogelijk overlaten aan jurisprudentie. De 
onmogelijkheid om volledig te zijn, kon gecompen-
seerd worden, door een wetboek een soort weten-
schappelijk stelsel te laten zijn, waaruit door 
redeneren niet expliciet genoemde zaken af te leiden 
waren. Naast een goede systematiek, definities van 
belangrijke begrippen en uitvoerige algemene 
bepalingen, moest een wetboek ook een uitgebreide 
handleiding voor rechtsvinding bevatten om de 
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rechter zo veel mogelijk te binden en op die manier 
willekeur bij rechterlijke uitspraken te voorkomen. 
(Heyman, 1975; De Smidt, 1968) Hij kwam eind 1799 
met een plan van indeling, een plan dat door 
commissielid Wierdsma dan ook teveel `een rechtsge-
leerd systhema ten dienste van alleen rechtsgeleerden' 
werd gevonden, een punt van kritiek dat de volgende 
jaren vaker zou worden gehoord. (De Smidt, 1968) 

In mei 1799 werd door de commissie het ontwerp 
voor de algemene manier van procederen bij het 
Uitvoerend Bewind ingediend. Op 24 april 1801 
kwam men met een 'Plan van algemeene verdeeling 
van 't wetboek', gebaseerd op het ontwerp van Cras. 
Tenslotte werden in oktober 1804 het ontwerp-
Lijfstraffelijk Wetboek en van het Burgerlijk Wetboek 
de 'Inleiding van het recht in het algemeen', de 
tchtordening' en de `Wetten omtrent het bewijs' 
gedrukt en ingediend. Verdere delen van het wetboek, 
dat op dat moment al grotendeels gereed was, werden 
niet meer ingediend en verdwenen in de archieven. 
Hoewel de commissie nooit officieel werd opgeheven, 
kwam men na oktober 1804 niet meer bijeen. 

Oorzaken van het vastlopen van de commissie 

De ingediende ontwerpen werden door het 
Uitvoerend Bewind ter beoordeling doorgezonden 
naar het Hoog Nationaal Gerechtshof (HNG). Pas op 
24 oktober 1806 kwam het HNG met haar - ongun-
stige - oordeel. Men had bezwaren tegen het meer 
leerstellige' dan wetgevende karakter van de 
ingediende onderdelen; een wetboek moest in de 
ogen van het HNG slechts `stellige wetten' bevatten 
en geen rechtsgeleerde beginselen en uitlegkunde. 
Ook de beperking van de zelfstandigheid van de 
rechter kon weinig waardering vinden. De negatieve 
reacties op het ontwerp waren vooral negatieve 
reacties op de opvattingen van Cras. 

Naar de redenen waarom de commissie het karwei 
niet afmaakte, kan slechts gegist worden. Mogelijk 
verwachtte men afwijzende reacties, misschien wilde 
men zich ook een oordeel vormen over de nieuwe 
Code civil. Het waarschijnlijkst lijkt echter dat men 
wilde zien wat de staatkundige veranderingen voor 
gevolgen met zich mee zouden brengen. De staatsre-
geling-1798 met haar sterke centralisatie-streven werd 
in 1801 vervangen door een nieuwe, meer federalis- 
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tische constitutie, die begin 1805 wederom werd 
vervangen. In deze laatste Grondwet stond geen 
codificatie-artikel meer, er werd alleen gesproken 
over een algemene manier van procederen en de 
organisatie van de rechterlijke macht. Dit feit, 
gevoegd bij het niet invoeren van de regeling van het 
procesrecht uit 1799 (in verband met het ontbreken 
van een regeling voor de organisatie van de rechter-
lijke macht) en de zeer trage reactie van het Hoog 
Nationaal Gerechtshof op de ingediende ontwerpen, 
kan de commissieleden het gevoel hebben gegeven 
dat de interesse in hun arbeid tanende was. (Cerutti, 
1965) 

Het Koninkrijk Holland, Van der Linden en het 
Wetboek Napoleon 

Al voordat het Hoog Nationaal Gerechtshof met 
haar oordeel kwam, was er op 5 juni 1806 een einde 
aan het republikeinse experiment gekomen; Lodewijk 
Napoleon werd met ingang van die dag koning van 
het nieuwgevormde Koninkrijk Holland. De koning 
ging met ijver aan het werk. Al op 17 juli, bijna 
anderhalve maand na zijn aantreden, belastte 
Lodewijk de Staatsraad met het onderzoek naar het 
in 1804 ingediende Crimineel Wetboek en vroeg hij 
W. F. Roell, secretaris van Staat, om informaties in te 
winnen naar de situatie van het Burgerlijk Wetboek. 
Roell nam daarop contact op met vier leden van de 
commissie, maar alleen Wierdsma bleek genegen het 
werk voort te zetten; de anderen achtten zich geexcu-
seerd of reageerden niet. Mogelijkerwijs hebben 
verschillende leden wel mondeling gereageerd, gezien 
het feit dat men goed bevriend was met elkaar. 
(Cerutti, 1965) Hieruit blijkt dat het werk van de 
commissie nog niet als verloren werd beschouwd (het 
advies van het HNG was er nog niet), maar dat de 
commissieleden zelf een afwachtende houding 
aannamen. 

Te zamen met de druk die door de keizer op zijn 
broer in Holland werd uitgeoefend om met resultaten 
te komen, leidde dit ertoe, dat men een nieuwe weg 
insloeg. Rond de jaarwisseling 1806-1807 werd door 
koning Lodewijk opdracht gegeven aan de Arnster-
damse advocaat Joannes van der Linden om voor een 
honorarium van zevenduizend gulden een nieuw 
Burgerlijk Wetboek te ontwerpen. De manier waarop 
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dit gebeurde is niet bekend, want er is nooit een 
officiele opdracht gevonden. In januari 1807 verzocht 
RoeII aan de leden van de commissie-1798 om al hun 
ontwerpen in te sturen; de stukken, zo blijkt uit de 
ontwerpen van Van der Linden, werden aan hem ter 
hand gesteld. 

Van der Linden was als advocaat vooral een man 
van de praktijk. Hij was, veel meer dan Cras, een 
man die kon codificeren. Hij maakte korte en 
bondige formuleringen en pretendeerde niet dat hij 
alles kon regelen. Met andere woorden: hij durfde 
zaken aan het oordeel van de rechter over te laten. In 
zijn bij het eerste boek gevoegde `Memorie van 
eenige consideratien' licht hij zijn opvattingen 
duidelijk toe: 'Men moet de regtsgeleerdheid hier niet 
beschouwen uit het oogpunt eener wetenschap, maar 
uit dat van verordeningen, welken de eenvoudige 
landman, zoo wel als de geleerde, zich ten regelmaat 
moet voorstellen.' (De Smidt, 1967) Ook keert hij zich 
expliciet tegen de opvattingen van met name Cras: 
`... doch (behoudens den eerbied voor de kunde dier 
heeren) is het mij voorgekomen, dat zij wel voegt 
voor een Systema Juris, maar niet voor een 
Wetboek... Fen aantal aanmerkingen, vooral die de 
regelen der uitlegkunde betreffen, zijn veel te philo-
sophisch, te onbegrijpelijk voor den burger, en in de 
gevolgtrekkingen zelfs hier, en daar aanleiding 
gevende tot eene verkeerde applicatie. Het opgeven 
van algemene regelen, waar van 'velen eigenlijk alleen 
op bijzondere onderwerpen slaan, acht ik zelfs in een 
Wetboek gevaarlijk.' (De Smidt, 1967) 

Hij ging voortvarend aan het werk en leverde al op 
1 april 1807, dus na drie maanden, het eerste boek in. 
De resterende drie boeken volgden nog in de loop 
van hetzelfde jaar. Van der Linden bereikte dit snelle 
resultaat door een wetboek te maken, dat in verge-
lijking met de ontwerpen van de commissie-1798 zeer 
beknopt is. Ondanks zijn kritiek baseerde hij zich 
gedeeltelijk op de ontwerpen van deze commissie; 
daarnaast gebruikte hij ook andere bronnen, gedeel-
telijk het Romeins-Hollandse recht, gedeeltelijk de 
Code civil en niet in de laatste plaats zijn eigen, in 
1806 verschenen Regtsgeleerd praktikaal en koopmans-
handboek. Hoewel Van der Lindens werk nooit zou 
worden ingevoerd, betekende het toch een mijlpaal: 
het was de eerste voltooide en in druk verschenen 
Nederlandse codificatie van het burgerlijk recht. 

De inleiding en het eerste boek werden voor advies 

52 	Justitiele Verkenningen, jrg. 14, nr. 6, 1988 



naar het Hoog Nationaal Gerechtshof gezonden, dat 
al na korte tijd met een gunstig oordeel kwam: Nog 
voordat Van der Linden zijn werk voltooid had, eiste 
de keizer echter de invoering van de Code civil 
(inmiddels omgedoopt in Code Napoleon). Lodewijk, 
die zoveel mogelijk een onafhankelijke politiek 
probeerde te voeren, slaagde er in zijn broer op 
andere gedachten te brengen in die zin, dat deze 
accoord ging met een adaptatie van de Code aan de 
speciale Hollandse omstandigheden. In november 
1807 werden door Lodewijk drie nieuwe commissies 
benoemd, een voor het voltooien van het Crimineel 
Wetboek, een voor het maken van een regeling van 
het procesrecht en een voor het maken van een 
Burgerlijk Wetboek, gebaseerd op de Code civil. De 
commissie onder voorzitterschap van Staatsraad Van 
Gennep stelde zich voor als basis het ontwerp-Van 
der Linden en de daarop gemaakte aanmerkingen van 
het H NG als grondslag te nemen. 

Ook nu werd er snel gewerkt: reeds op 30 mei 1808 
was het ontwerp voltooid, in oktober van hetzelfde 
jaar werd het in aanwezigheid van de Koning 
behandeld in de Staatsraad en op 9 november werd - 
het aangenomen door het Wetgevend Lichaam. Op 1 
mei 1809 tenslotte trad deze eerste voor heel het land 
geldende codificatie in werking. Genaamd Wetboek 
Napoleon ingerigt voor het Koningrijk Holland droeg 
het wetboek echter meer de sporen van het werk van 
Van der Linden dan van de Code Napoleon. Alleen 
de indeling van het geheel is op de Code gebaseerd 
als een soort vlag die de lading moet dekken. 

De inlijving van het Koninkrijk Holland bij 
Frankrijk in 1810 betekende echter al spoedig het 
einde van dit `Wetboek Napoleon' en van de eerste 
fase van de codificatie. De Code Napoleon werd met 
ingang van 1 maart 1811 ingevoerd, ditmaal zonder 
`aanpassingen', en bleef van kracht tot 1 oktober 
1838. 

Een nieuw begin: de ontwerpen-1816 en -1820 

Het herstel van de onafhankelijkheid in december 
1813 en de vorming van de nieuwe eenheidsstaat met 
aan het hoofd een koning betekende in veel opzichten 
een nieuw begin. De - op dat ogenblik nog slechts 
souverein genoemde Willem - benoemde nog in 
december 1813 een grondwetscommissie. De hieruit 
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resulterende Grondwet-I814 bevatte opnieuw een 
codificatie-artikel; artikel 100 (later 163) stelde: 'Er 
zal worden ingevoerd een algemeen Wetboek van 
burgerlijk regt, lijfstraffelijk regt, van den 
koophandel, en van de zamenstelling der regterlijke 
magt en de manier van procederen.' Het toenertijd 
hevige nationalisme, gepaard gaande met vooral anti-
Franse gevoelens, zorgde ervoor, dat het handhaven 
van de Franse Code niet passend werd gevonden. 

Op 18 april 1814 benoemde Willem dan ook een 
codificatiecommissie van tien leden, bestaande uit 
vier deelcommissies. De commissie voor het 
Burgerlijk Wetboek bestond uit drie leden; J. M. 
Kemper, buitengewoon Staatsraad en voorzitter van 
de gehele commissie, werd toegevoegd aan de 
commissie voor het Burgerlijk Wetboek, maar hij nam 
geen deel aan de werkzaamheden daarvan. 

In augustus 1814 presenteerde de civiele commissie 
haar voorontwerp, gebaseerd op de Code Napoleon 
en het Wetboek Napoleon voor het Koninkrijk 
Holland. In november van dat jaar werd het ontwerp 
op een vergadering van de voltallige commissie 
behandeld. Het ontwerp werd afgewezen door 
Kemper, maar de meerderheid van de commissie was 
tegen het maken van een geheel nieuw ontwerp. 
Kemper slaagde er echter in de koning van zijn 
denkbeelden omtrent een wetboek te overtuigen: op 
13 november 1814 kreeg de commissie de opdracht 
een nieuw ontwerp te maken. Gebrek aan animo 
bracht de koning ertoe, nogmaals in te grijpen: op 10 
januari 1815 werd er een nieuwe commissie van drie 
man voor het maken van een Burgerlijk Wetboek 
ingesteld, onder voorzitterschap van Kemper. 
Grondslag van het ontwerp werd niet meer de Code, 
maar een door Kemper opgestelde `schets'; het te 
maken wetboek moest van de Koning uitdrukkelijk 
'een oorspronkelijk Nederlandsch ontwerp' zijn. 
(Voorduin, 1837) 

De subcommissie voltooide haar ontwerp in 
december 1815. Nate zijn besproken in de voltallige 
commissie werd het zeer omvangrijke stuk - het 
bestond uit ruim 4200 artikelen - op 5 maart 1816 
aan de koning aangeboden. 

Inmiddels waren in de zomer van 1815 de Zuide-
lijke Nederlanden bij het koninkrijk gevoegd. Dit 
bracht de noodzaak met zich mee, ook juristen uit de 
zuidelijke helft van het koninkrijk te raadplegen. In 
plaats van enkele leden toe te voegen aan de codifica- 
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tiecommissie, werd besloten een andere methode te 
volgen: Kemper en Reuvens vertrokken naar Brussel 
om daar van mei tot september 1816 over het pas 
voltooide ontwerp te beraadslagen met drie Zuidne-
derlandse juristen. 

Er bleek op veel punten verschil van mening te 
bestaan. De vroegere opvatting dat het hierbij om een 
conflict tussen noord en zuid ging, is door recenter 
onderzoek niet juist gebleken. In veel gevallen liepen 
de meningsverschillen door de nationaliteiten heen en 
in veel gevallen bleek een compromis mogelijk. 
(Gilissen, 1967) 

Kemper was een leerling van Cras en had opvat-
tingen over codificatie die voor een groot deel terug-
grepen op zijn leermeester. Een wetboek moest ook in 
zijn ogen zoveel mogelijk voor alle voorkomende 
mogelijkheden een oplossing bieden en zo min 
mogelijk overlaten aan de rechter. Een wetboek 
moest niet alleen volledig en leerstellig zijn, maar ook 
een wetenschappelijke vorm hebben en een wijsgerige 
ontwikkeling weergeven, aldus Kemper in een 
redevoering in 1808. (Kemper, 1835) Zoals tien jaar 
eerder de opvattingen van de hoogleraar Cras werden 
bekritiseerd door de advocaat Van der Linden, kreeg 
de hoogleraar Kemper nu te maken met verzet van de 
raadsheren en rechters Lammens, De Guchteneere en 
Nicolai. 

Hun verzet richtte zich ook niet zozeer tegen de 
inhoud van de voorgestelde ontwerpen, maar tegen 
de vorm die eraan gegeven was. De Zuidnederlanders 
bepleitten in hun eindrapport van 31 december 1816 
dan ook een nieuwe commissie te benoemen, die een 
ontwerp zou moeten maken, gebaseerd op de Code; 
de Code was in het zuiden al sinds haar ontstaan in 
gebruik en veel betwiste punten waren door jurispru-
dentie duidelijk geworden. Daarnaast was men 
voorstander van het handhaven van het bestaande 
gewoonterecht als subsidiair recht; men vond het 
gepresenteerde ontwerp te uitgebreid, te 
en te weinig praktisch, meer een studieboek dan een 
wetboek. 

De minister van Justitie, Van Maanen, wilde het 
bestaande ontwerp wel handhaven, maar hij poogde 
Kemper begin 1817 over te halen het leerstellige uit 
zijn ontwerp weg te laten, maar Kemper weigerde dit 
uitdrukkelijk. De voorkeur van de Zuidnederlanders 
voor een aanpassing van de Code beschouwde hij 
slechts als een voorwendsel om een aansluiting bij 
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Frankrijk te vereenvoudigen, zo schreef hij in een 
brief aan Van Maanen. (Cleveringa, 1938) Om zijn 
conceptie veilig te stellen adviseerde hij zelfs om 
alleen de kritiek van de Zuidnederlandse commissie 
op de afzonderlijke artikelen en niet de 'Observations 
generales' aan de Raad van State ter hand te stellen, 
een suggestie waar Van Maanen niet op in ging. 
(Heyman, 1975; Voorduin, 1837) 

Het bestaande ontwerp werd tot grondslag van de 
beraadslagingen in de Raad van State genomen. 
Tijdens deze besprekingen in juli en augustus 1818 
(om tijd te besparen werd niet het hele ontwerp 
besproken, maar slechts een aantal vraagpunten) 
werd typerend genoeg weinig rekening gehouden met 
de kritiek van de Zuidnederlandse commissie. 
Tenslotte werd door de Raad van State een 
commissie van redactie benoemd, bestaande uit vier 
leden en twee secretarissen; Kemper was opnieuw 
voorzitter. Deze commissie moest het ontwerp gereed 
maken voor de behandeling in de kamer. 

Kamerbehandeling 

Op 17 november 1819 werden de eerste elf door de 
commissie van redactie herziene titels naar de 
Tweede Kamer gezonden. Een door de Kamer 
gevormde commissie verklaarde zich op 13 mei van 
het volgende jaar echter niet in staat tot het beoor-
delen van deze titels alvorens het hele ontwerp ter 
beschikking was. De koning nam daarop de reeds 
ingediende titels terug en zond op 20 november 1820 
het gehele ontwerp, verdeeld in 48 titels aan de 
Kamer. Doel van deze verdeling was te voorkomen 
dat bij een eventueel wegstemmen van bepaalde 
onderdelen het hele ontwerp zou sneuvelen. Het 
oorspronkelijk 4264 artikelen grote ontwerp was door 
de commissie van redactie teruggebracht tot 3631 
artikelen, maar in veel gevallen betrof dit een schijn-
bekorting door verschillende artikelen onder een 
nummer samen te voegen. In de Memorie van 
Toelichting verdedigde Kemper zijn opzet en 
benadrukte hij, om eventuele kritiek de wind uit de 
zeilen te nemen, de aansluiting van het ontwerp bij de 
Code. 

Het ontwerp werd door de Kamer in acht hoofd-
delen verdeeld. Elk deel werd in een onderafdeling 
van de kamer bekeken; alle opmerkingen werd door 
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de centrale afdeling verwerkt en aan de Kamer 
gestuurd. In plenaire zitting werden vervolgens de 
aan de regering voor te stellen wijzigingen besproken. 
De Kamer bezat geen recht van amendement, maar 
de koning had in een Koninklijke Boodschap bij het 
ontwerp laten weten dat de Kamer zich niet alleen 
moest uitspreken over wat zij `...minder wenschelijk 
achtte, maar ook van datgene, wat zij daarvoor 
wenschte in de plaats te zien'. Eventuele wensen 
zouden in nadere overweging worden genomen. 
(Voorduin, 1837) 

De Zuidnederlandse wens om de Code te 
handhaven kwam op allerlei manieren tot 
uitdrukking. Naast verzoekschriften aan de koning, 
vlugschriften en dergelijke, werd er ook in de Kamer 
over gesproken. Een van de zuidelijke afgevaardigden 
stelde zelfs art. 163 van de Grondwet ter discussie: er 
werd weliswaar bepaald, dat er wetboeken ingevoerd 
moesten worden, maar of dit nieuwe wetboeken 
moesten zijn, werd niet vermeld. Kemper ging hier 
uitgebreid op in en beantwoordde de gestelde vraag 
positief, hoewel artikel 163 geen eisen stelde aan de 
inhoud van de te maken wetboeken. 

Op alle kamerniveaus werd er forse kritiek uitge-
oefend op de 73 inleidende artikelen en tijdens de 
behandeling in de voltallige Kamer in februari 1821 
werden ze alle weggestemd. Dit was uiteraard niet 
alleen aan zuidelijke tegenstemmers te wijten, ook 
veel Noordnederlandse afgevaardigden hadden 
kritiek op Kempers opvattingen. Het was dan ook 
een begrijpelijke reactie dat Kemper als gevolg van 
017 echec de koning om zijn ontslag vroeg; hij bleef 
op diens verzoek echter aan. De uitgebreide 
commissie van redactie maakte in opdracht van 
Willem een nieuwe inleiding van slechts vijftien 
artikelen, die in maart 1821 zonder verdere wijzi-
gingen door de Kamer werd aangenomen. Op 
dezelfde wijze werden de eerste elf titels van het 
eerste boek behandeld en aangenomen. 

In deze fase van de codificatie is er sprake van een 
toenemende Zuidnederlandse invloed. Het ontwerp-
1820 werd in feite overboord gezet; hoewel men in 
naam Kempers ontwerp als grondslag behield, was 
dit een fictie; de door de commissie van redactie 
gemaakte artikelen waren weer veel meer op de Code 
georienteerd. Op 18 januari 1822 besloot de koning 
dan ook om het ontwerp-1820 geheel terzijde te 
leggen. Grondslag van de beraadslagingen in de 
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Kamer moest een nieuw, door de commissie van 
redactie op te stellen ontwerp worden. 

Er werd door de commissie op voorstel van Nicolai 
ook een nieuwe wijze van werken gentroduceerd, de 
zogenaamde 'vraagpuntenprocedure', waarbij de 
Kamer werd betrokken bij het opstellen van de 
ontwerpteksten. De commissie stelde vragen aan de 
Kamer, die met `ja' of 'nee' beantwoord konden 
worden; op grond van de antwoorden en suggesties 
van de Kamer stelde de commissie van redactie 
vervolgens een ontwerp op. Na behandeling in de 
Raad van State werd het ontwerp in afdelingen van 
de Kamer bekeken. Alvorens in plenaire zitting 
behandeld te worden, werd het ontwerp weer naar de 
regering gezonden, die de gedane suggesties zo kon 
verwerken. 

Na ruim twee jaar op deze wijze te hebben gewerkt, 
diende de regering op 2 december 1824 de laatste 
ontwerpen bij de Kamer in. Van juni 1822 tot april 
1826 vond de behandeling in de Kamers plaats; met 
de invoering werd gewacht todat ook de andere 
wetboeken gereed waren gekomen. Op 5 juli 1830 
werd in een KB de invoering per 1 februari 1831 
aangekondigd van het Burgerlijk Wetboek, tezamen" 
met de Wetboeken van Koophandel, Burgerlijke 
Rechtsvordering, Strafvordering en de 'Wet op de 
zamenstelling der regterlijke magt en het beleid der 
justitie'. 

Revisie 

Het nu voltooide Burgerlijk Wetboek vertoonde alle 
trekken van een compromis. Oorspronkelijk opgezet 
vanuit het zeer verbrokkelde Noordnederlandse recht 
waren er door het grote aandeel van de Zuidneder-
landers bij het codificatieproces steeds meer 
elementen van de Code in terecht gekomen. Deze 
Zuidnederlandse `overheersing' kan verklaard worden 
uit het verminderen van de Noordnederlandse animo 
voor een `nationaal' wetboek: in de dagelijkse 
praktijk bleek de Code namelijk heel bruikbaar. Het 
was dan ook niet te wijten aan de Ileingeestigheid 
van vele Belgische zoogenaamde rechtsgeleerden' 
(Asser, 1838) dat er oppositie was tegen de nieuwe 
ontwerpen. Veel Noordnederlanders steunden in 
bepaalde gevallen deze oppositie. 

De opstand en afscheiding van Belgie in 1830 
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zorgden echter voor nieuwe golven van nationalisme. 
Het moeizaam bereikte compromis werd in beide 
helften van het voormalige koninkrijk met graagte 
overboord gezet. Belgie handhaafde tot op de huidige 
dag de gewaardeerde Code, Nederland begon aan 
een nieuwe herziening van het ontwerp-BW. De 
`schaamteloze afval' van Belgie had dan tenminste 
nog een voordeel: de wetgeving kon nu eindelijk in 
`echt-Nederlandse zin' worden gewijzigd en alle 
`onbepaalde aperij van alles wat Fransch is' kon 
worden verwijderd, vond het Tweede Kamerlid 
Sijpkens in een uiterst bombastische rede. (Voorduin, 
1837) 

Al in februari 1831 vaardigde de koning een KB 
uit, dat er een revisie van de reeds aangenomen 
wetboeken zou plaatsvinden door een nieuw in te 
stellen commissie met als doel de 'Groot-Neder-
landse' wetboeken in overeenstemming te brengen 
met de belangen van de vanouds Nederlandse 
provincies. De nieuwe commissie, die bestond uit de 
oude commissie van redactie, aangevuld met nieuwe 
leden ter vervanging van de verdwenen Belgen, 
diende in februari 1832 de eerste herziene ontwerpen 
in. Het ging om een beperkte revisie; slechts bij 
enkele onderdelen was er sprake van grootscheepse 
veranderingen. Het `nieuwe' wetboek bleef dan ook 
een grotendeels op de Code gebaseerd ontwerp. In 
mei 1834 werd het laatste deel in het Staatsblad 
gepubliceerd; wederom werd met invoering gewacht 
op het voltooien van de andere wetboeken. Een 
andere reden om met invoering te wachten was 
waarschijnlijk de hoop van de koning op een 
hereniging met Belgie. Op 10 april 1838, een paar 
weken nadat Willem zijn volhardingspolitiek 
tegenover Belgie door de toenemende binnenlandse 
druk had moeten opgeven, werd in een KB de 
invoering aangekondigd van de nieuwe wetboeken 
met ingang van 1 oktober 1838. 

De gebruikte bronnen 

Het uiteindelijk ingevoerde Burgerlijk Wetboek 
vertoont veel verschillende elementen. De commissie 
van 1798 gebruikte als basis voor haar werk vooral 
Hugo de Groots Inleidinge tot de Hollandsche rechts-
geleerdheid. Daarnaast werden er tientallen andere, 
soms niet met name genoemde bronnen gebruikt. 
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Vooral Cras heeft, zo blijkt uit zijn aantekeningen, 
zeer veel binnen- en buitenlandse literatuur bestu-
deerd. Ook aan de ontwerpen van de Franse Code 
civil werden elementen ontleend. 

Van der Linden heeft bepaalde ontwerpen aan het 
oud-Nederlandse recht ontleend, deels op eigen 
initiatief, deels via de ontwerpen van de commissie-
1798. Het ontwerp is dan ook volgens Cerutti de 
belangrijkste sluis waardoor het in onze codificatie 
nog aanwezige oud-Nederlandse recht tot ons is 
gekomen. (Cerutti, 1965) Daarnaast gebruikte hij, 
zoals al opgemerkt, zijn eigen Regtsgeleerd en 
praktikaal koopmanshandboek. 

Een andere belangrijke bron is uiteraard de Code. 
Alweer Van der Linden (die door zijn vertalingen 
vanuit het Frans de Code goed kende) gebruikte er 
elementen uit. Ook de ontwerpen van Kemper zijn 
inhoudelijk voor een groot deel op de Code 
gebaseerd, iets waar hij ook wel voor uitkomt in zijn 
Memorie van Toelichting in 1820. (Voorduin, 1837) 
In het ontwerp-1822 is deze invloed nog versterkt. De 
revisie van 1832, hoe nationalistisch bevlogen ook, 
heeft hier geen verandering meer in gebracht, zodat 
het Nederlandse Burgerlijk Wetboek met recht een 
`dochtercodificatie van de Code genoemd kan 
worden. (Handbuch, 1982) 

Een goed voorbeeld van deze wisselende opvat-
tingen in de verschillende ontwerpen is te vinden bij 
het erfrecht van onwettige kinderen. De traditionele 
Nederlandse opvatting in deze is: een moeder maakt 
geen bastaard. Dit betekent dat een onwettig kind, 
het zogenaamde `speelkindi, dat wil zeggen een kind 
van ouders die wel hadden mogen trouwen maar dit 
niet gedaan hebben, van zijn moeder de positie krijgt 
van wettig kind. De in de Code civil verwoorde 
Franse opvatting is echter, dat onwettige kinderen 
alleen als zij erkend zijn recht op een deel van de 
goederen hebben, maar slechts als `successeurs irregu-
liers' en niet als erfgenaam. 'Overwonnen' kinderen, 
dat wil zeggen bloedschennige of overspelige 
kinderen, erven nooit, noch in het oud-Nederlandse 
recht, noch in de Code civil. 

De commissie-1798 stelde alle onwettige kinderen 
gelijk aan elkaar, een voor die tijd zeer moderne 
opvatting. Bij Wierdsma, de opsteller van het 
ontwerp-erfrecht, kunnen onwettige kinderen zelfs 
erven van de bloedverwanten van de moeder. Van der 
Linden, die de regeling van Wierdsma volgde, liet 
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echter de onwettige kinderen niet van de bloedver-
wanten van de moeder erven. Interessant is dat in het 
Wetboek Napoleon voor het Koninkrijk Holland 
deze `moeder maakt geen bastaard' regel ongewijzigd 
overgenomen werd, in strijd met de regeling in de 
Code civil. 

In het ontwerp-1816 konden alle onwettige 
kinderen weer erven van zowel hun moeder als haar 
bloedverwanten. De Zuidnederlandse commissie is, 
niet verrassend, hier uitermate negatief over; men 
vindt het '...desolant pour la morale publique, 
contraire 	honneur du manage et destructif de la 
paix des families.' (Greuter-Vreeburg, 1987) In het 
ontwerp-1820 konden speelkinderen alleen erven van 
de moeder, niet van haar bloedverwanten; 
overwonnen kinderen konden zelfs nooit jets erven. 
Hier is dus (door Zuidnederlandse invloed) sprake 
van een overname van de Franse opvattingen inzake 
deze materie. Ook de Kamer sprak zich in de vraag-
puntenprocedure uit tegen de `bastaardreger ten 
gunste van de Franse bepalingen. Bij de herziening 
van 1832 bleef de regeling ongewijzigd: het oud-
Nederlandse recht legde het op dit punt definitief af 
tegen de Code civil. 

Taalgebruik 

Van het begin af aan heeft men zich beziggehouden 
met het probleem van de taal waarin de te maken 
wetboeken moesten worden opgesteld. Een van de 
bezwaren die immers in te brengen was tegen de 
bestaande situatie in de oude Republiek, was het 
onduidelijke en slechte taalgebruik in wetten en 
processen. Een nieuw te maken wetboek moest dan 
ook geschreven worden in de moedertaal, in een 
eenvoudige stijl, `niet zoodanig doorspekt met 
bastaard woorden van de Pracktyck, maar ook niet 
zoodaanig styf van nieuw gesmeedde Nederduitsche 
woorden, dat een eenvouwdig mensch niet weete wat 
hij leest.' (Van de Spiegel, 1777) 

Van de leden van de commissie-1798 zijn van Cras 
en Wierdsma notities overgeleverd waarin ze zich 
bezig houden met zaken van taalkundige aard. Begin 
1799 stuurde Cras zijn medeleden een memorie 
waarin hij onder andere opmerkte dat een wetboek 
moest worden opgesteld in de taal van het land. In 
een reactie daarop waarschuwde Wierdsma tegen het 
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vervangen van 'onduitsche konstwoorden' door 
andere vreemde woorden, een waarschuwing die in 
de loop van de volgende jaren in vrijwel gelijklui-
dende formuleringen nog diverse malen herhaald 
werd. Cras beschouwde zelf in een notitie uit begin 
1800 het gebruik van 'jargon' als iets onvermijdelijks. 
(De Smidt, 1968) 

Van der Linden ging in zijn toelichtende memorie 
bij het eerste boek van zijn ontwerp nogal uitgebreid 
in op het taalgebruik in zijn ontwerp: 'Ten aanzien 
van den styl, heb ik gemeend, dat men zoo veel 
mogelijk zuiver Hollandsch moet spreken, maar 
evenwel niet geheel ter zijde stellen die onduitsche 
woorden, welken het gebruik voor het publiek meer 
verstaanbaar gemaakt heeft, en die ook de onder-
werpen veel eigenaardiger uitdrukken dan 
zoogenaamde zuivere Hollandsche woorden, die men 
somtijds nieuw schept, en met moeite begrijpt.' (De 
Smidt, 1967) Van der Lindens wetboek is in overeen-
stemming hiermee ook in dit opzicht duidelijk, 
beknopt en helder. Hij bereikte, dat de vanouds tradi-
tionele rechtstaal aansluiting kreeg bij de 
omgangstaal. Met zijn ontwerp en met zijn eigen 
vertaling van de Code uit 1811 heeft hij grote invloed 
uitgeoefend op de Nederlandse rechtstaal en de na 
hem gemaakte ontwerpen. Een al bestaande 
Nlaamse' vertaling werd door hem niet overgenomen, 	, 
wat uiteindelijk leidde tot een definitieve scheiding 
van de Noord- en Zuidnederlandse rechtstaal. 
(Strubbe, 1961-1962) 

Het taalgebruik in de ontwerpen-1816 en -1820 is 
ook onderwerp van verhitte debatten geweest. De 
Zuidnederlandse commissie maakte al in 1816 
aanmerkingen op de in haar ogen te lange en ondui-
delijke zinnen, kritiek die door Kemper niet serieus 
genomen werd. Misschien niet ten onrechte, de 
plotselinge bezorgdheid van de commissie voor het 
Vlaamse volksdeel kwam uitstekend van pas, maar 
zijn heftig afwijzende reactie verbeterde de 
gespannen sfeer tussen noord en zuid zeker niet. 
(Cleveringa, 1938) De al eerder genoemde Sijpkens 
bepleitte in zijn rede ook taalveranderingen. 
(Voorduin, 1837) 

Het resultaat van al dit werk was, dat de 
taalkundige De Vries in 1879 desondanks vond, dat 
het Burgerlijk Wetboek een `verdrietig zondenregister' 
was, met artikelen 'van welke een niet gering aantal 
zoodanig gesteld is, dat iemand, die niet in de 
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geheimen der rechtsgeleerdheid is ingewijd, zelfs den 
zin en de bedoeling niet vatten kan'. (Van Dievoet, 
1943; Van Ginneken, 1913-1914) 

Vertragende factoren 

Dat het codificatieproces ruim veertig jaar zou 
duren was in 1798 niet te verwachten. De lange 
tijdsduur van dit wetgevingsproces werd veroorzaakt 
door verschillende factoren, deels van pelitieke, deels 
van juridische aard. Opmerkelijk is, dat de politieke 
factoren vooral de inhoud van het wetboek hebben 
bepaald en de juridische factoren vooral de aard 
ervan. 

De verschillende veranderingen in de staatsorgani-
satie tussen 1795 en 1830 leidden in bijna alle 
gevallen tot een herziening of opnieuw beginnen van 
het codificatieproces op basis van andere uitgangs-
punten. In feite is er dan ook niet sprake van een 
codificatie, maar van vier opeenvolgende codificaties. 

De eerste Staatsregelingen van 1796, 1798 en 1801 
bevatten elk een artikel waarin de invoering van 
wetboeken geeist werd. De wetboeken moesten 
`nationaal' zijn, dat wil in dit geval zeggen `niet-
gewestelijk'. De constitutie van 1805 bevatte om 
onbekende redenen niet een dergelijk artikel. 

Na het ontstaan van het Koninkrijk Holland was 
een van de eerste daden van koning Lodewijk het 
laten onderzoeken van de situatie waarin de 
wetgeving zich beyond. Het kennelijke vastlopen van 
de commissie was voor hem aanleiding om aan Van 
der Linden opdracht te verstrekken een Burgerlijk 
Wetboek samen te stellen. Hoewel Van der Linden in 
zeer korte tijd met resultaten kwam, betekende de eis 
van Napoleon dat de Code ingevoerd diende te 
worden een verdere vertraging. Een nieuwe 
commissie moest de Code aanpassen; het resultaat 
van haar arbeid, het Wetboek Napoleon voor het 
Koninkrijk Holland, was de eerste codificatie die ook 
werkelijk werd ingevoerd, al was het maar voor korte 
tijd. 

Toen de draad in 1813 weer werd opgenomen, werd 
er, evenals vijftien jaar eerder, geeist dat er een 
`nationaal' wetboek kwam, waarmee nu werd bedoeld 
`niet-Frans'. Ditmaal leidden zowel de vereniging met 
de zuidelijke Nederlanden als de Belgische opstand 
tot nieuwe vertraging. Hoewel dus veranderingen van 
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politieke aai -d hun weerslag op de voortgang van het 
codificatieproces hebben gehad, is er altijd gepro-
beerd dit gaande te houden. 

Van meer invloed op de lange duur is dan ook het 
verschil van opvatting over hoe een wetboek eruit 
hoort te zien bij de codificatoren zelf. Zoals uit het 
bovenstaande verhaal is gebleken, zijn er globaal 
twee stromingen geweest, namelijk de 'alomvattende' 
en de 'beknopte', of, naar de personen, de `weten-
schappelijke' en de `praktische'. 

De commissie-1798 produceerde een torso van een 
wetboek, dat door het streven naar volledigheid, de 
leerstelligheid' en de wijsgerige grondslagen ervan 
zowel door tijdgenoten (het Hoog Nationaal 
Gerechtshof, Van der Linden) als door latere 
generaties bekritiseerd werd. De achtergrond van 
Cras, die de grote voorstander van een dergelijk 
`systhema' was, heeft hierbij zeker meegespeeld. Als 
hoogleraar aan het Amsterdamse Athenaeum vormde 
hij een generatie juristen, waaronder Kemper. Zijn 
codificatiewerk heeft hij meer 'wetenschappelijk' dan 
praktisch benaderd, meer vanuit het streven een 
perfect systeem op te stellen dan vanuit de eisen die 
een praktisch bruikbaar wetboek stelt. 

Ook in de commissie-1798 waren er wel andere 
meningen over het karakter van een wetboek. 
Wierdsma is hier een voorbeeld van. Hij had zich 
zonder formele scholing door zelfstudie tot jurist 
ontwikkeld en was altijd bij de juridische praktijk 
betrokken geweest. Hij had ook (als enige) van de 
commissieleden ervaring met codificatie: van 1795 tot 
1798 werkte hij aan het Crimineel Wetboek voor de 
Militie van den Swat, dat in 1799 als eerste Neder-
landse wetboek werd ingevoerd. Juist tussen 
Wierdsma en Cras ontstond ook in 1799 discussie 
over aard en indeling van het wetboek. De algemene 
inleiding die in 1804 bij het Staatsbewind werd 
ingediend, was echter op de opvattingen van Cras 
gebaseerd. 

Van der Linden ging in 1807 op geheel andere 
wijze te werk. Hij streefde naar een beknopt, 
hanteerbaar wetboek dat niet de pretentie heeft alles 
te regelen. Hij keerde zich ook, zoals hierboven 
vermeld, uitdrukkelijk tegen de opvattingen van de 
commissie-1798. Zijn eigen ontwerp ontleent inhou-
delijk wet veel aan de ontwerpen van de commissie, 
aard en vorm ervan zijn echter volkomen anders. 

De commissie die eind 1807 de opdracht kreeg de 
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Code aan te passen aan de Hollandse omstandig-
heden, gebruikte noodgedwongen de indeling van de 
Code voor het nieuwe wetboek. De inhoud van het 
ontwerp is echter voornamelijk op Van der Lindens 
ontwerp gebaseerd en nauwelijks op de Code - de 
benaming Wetboek Napoleon ingerigt voor het 
Koningrijk Holland was dan ook meer bedoeld om de 
keizer tevreden te stellen. 

In 1813 kwamen opnieuw de beide codificatiestro-
mingen tegenover elkaar te staan: Kemper streefde 
naar een alomvattend, leerstellig wetboek, terwij1 de 
meerderheid van de leden van de codificatiecom-
missie meer voelde voor een wetboek, gebaseerd op 
de Code. Ook Kemper is weer een man van de weten-
schap, een leerling en vriend van Cras en een 
aanhanger van diens opvattingen. Cras steunde - 
uiteraard - Kempers ontwerp en de daaraan ten 
grondslag liggende ideeen en sprong daar ook in een 
artikel voor in de bres. (Cras, 1820) Bij anderen 
stuitten deze opvattingen op verzet, ook bij mensen 
die zeer beslist geen voorstander waren van het 
handhaven van de Code civil: `Zelfs zij, die het 
vurigst verlangen naar eene nieuwe wetgeving, en die 
met den diepsten afkeer voor het bestaande bezield 
zijn, verre moeten verkiezen het tegenwoordige nog 
eenigen tijd te behouden, dan dit zeo gebrekkige te 
zien aannemen en invoeren'. (Donker Curtius, 
1819-1820) Slechts door het tot twee keer toe 
ingrijpen van de koning slaagde Kemper erin zijn 
ideeen tot uitgangspunt van een nieuw ontwerp te 
maken. 

Bij de beraadslagingen in Brussel in 1816 met de 
leden van de Zuidnederlandse commissie stak 
hetzelfde probleem de kop op. Ook ditmaal slaagde 
Kemper er nog in zijn ontwerp te handhaven, maar 
bij de kamerbehandeling in 1820-1822 leidde hij een 
definitieve nederlaag; zijn werk werd terzijde 
geschoven en het ontwerp dat toen werd opgesteld 
vertoont weer veel meer overeenkomst met de Code - 
naar de inhoud, maar vooral naar karakter. 

Samengevat kan tenslotte gesteld worden dat 
codificatie op zichzelf onomstreden was, maar dat 
men alleen verschilde van mening over de invulling. 
Het werd gezien als iets dat noodzakelijk was, maar 
ook niet meer dan dat. 'De onverschilligheid van de 
politieke beweging in dit opzicht kan zelfs niet meer 
gematigd worden genoemd.' (Scholten, 1938) 

De lange duur van het codificatieproces werd dan 
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ook meer veroorzaakt door het feit dat iedereen er op 
basis van verschillende opvattingen aan meewerkte 
dan door het feit dat men tegenwerkte. 
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Van oude dingen die 

voorbijgaan - het BW 150 jaar 

dr. G.J. Veerman* 

Inleiding 

Er zijn weddenschappen op afgesloten of het 
Burgerlijk Wetboek van 1838 zijn 150-jarig bestaan 
op 1 oktober 1988 zou halen. (Van Dunn&, 1984) 
lmmers, al meer dan veertig jaar wordt gewerkt aan 
het zogenaamde Nieuw Burgerlijk Wetboek en met 
enige regelmaat laait de pennestrijd op of het 
verstandig is het oude te vervangen door het nieuw. 
Zo oud is overigens het oude Burgerlijk Wetboek 
niet. De basistekst is in 1838 ingevoerd. Sinds 1838 
zijn er niet alleen vele wijzigingswetten tot stand 
gekomen (in de Schuurmans en Jordens-editie van 
het BW, bijgewerkt tot november 1987, worden er 180 
genoemd), maar ook de interpretatie van vele wetsbe-
palingen In de rechtspraktijk is op vele punten 
gewijzigd. Inmiddels is opnieuw de politieke 
beslissing genomen het Nieuw Burgerlijk Wetoek 
daadwerkelijk in te voeren. Zo hebben de wedden-
schappers alien gewonnen: zij die op 150 jaar 
inzetten wonnen de hun toekomende fles(sen) goede 
wijn; zij die de fles(sen) verloren, winnen het nieuw 
Burgerlijk Wetboek. lk ga er daarbij maar van uit dat 
verklaarde tegenstanders van de invoering van een 
nieuw Burgerlijk Wetboek niet hebben ingezet op het 
niet halen van het 150-jarig bestaan van het oude 
Burgerlijk Wetboek. Wedden is tenslotte een ijdele 
vorm van hoop of een vorm van ijdele hoop. 

Kort na de Tweede Wereldoorlog, in 1947, is de 
beslissing tot een algehele herziening van het BW 

* De auteur is als raadadviseur wetgevings- en rechtsple-
gingsonderzoek verbonden aan het WODC. Met dank aan 
onder anderen: mr. Nicole van der Horst van de stafafdeling 
Nieuw BW en prof. mr . J.Th. de Smidt, eertijds assistent-
griffier bij de Tweede Kamer voor het Nieuw BW, voor hun 
informatieve opmerkingen. 

Justitiole Verkenningen, jrg. 14, nr. 6, 1988 



genomen. In dit artikel wil ik ingaan op de hercodi-
ficatie van het burgerlijk recht: welke argumenten 
werden voor en tegen de invoering van een nieuw 
Burgerlijk Wetboek ingebracht en door wie werden ze 
ingebracht. Dat gebeurt tegen een wat bestuurs-. 
kundige achtergrond. In zijn proefschrift `Actoren en 
factoren in het wetgevingsproces' (Rotterdam, 1986) 
geeft L.J.M. d'Anjou een beschrijving van het proces 
van wetgeving, in het bijzonder van de voorparlemen-
taire fasen. Er zijn wensen, noden, behoeften van 
burgers; deze worden opgepikt en getransformeerd 
tot maatschappelijke problemen. Vervolgens pogen 
zogenaamde 'entrepreneurs' deze problemen op de 
politieke agenda te krijgen en, in het laatste stadium, 
op de wetgevingsagenda. Dit lijkt vredelievend, maar 
dat is niet zo. Er wordt een strijd gevoerd om een 
plaats op die agenda's. Men mag verwachten dat juist 
bij een (her)regulering van het recht dat tussen 
burgers geldt en dat voor een groot aantal maatschap-
pelijke verhoudingen (gezin, koop, huur, arbeidsover-
eenkomst, erfrecht) richtinggevend is, diverse belan-
gengroepen zich aandienen. Vervolgens zal kort een 
vergelijking getrokken worden met de codificatiege-
schiedenis van het oude BW. In een korte slotbe-
schouwing worden enkele concluderende indrukken 
gegeven. 

De geschiedenis van deze codificatie is niet alleen 
van belang in verband met 150 jaar BW of interessant 
met het oog op wetgevingstheorieen. Steeds opnieuw 
komt de vraag naar codificatie of hercodificatie van 
de normen op een rechtsterrein naar voren: na de 
oorlog kwamen de eerste proeven van een nieuwe 
Grondwet; thans speelt de codificatie van de 
algemene normen van het bestuursrecht (weer). Voor 
de toekomst valt eveneens de roep om codificatie te 
verwachten. Zo houdt een recodificatie van het 
materiele burgerlijke recht de gedachte van een 
recodificatie van het burgerlijk procesrecht levendig. 
Een ander voorbeeld bieden de ontwikkelingen in het 
strafprocesrecht - die maken een vraag naar hercodi-
ficatie van het formele strafrecht zeker niet wereld-
vreemd. 
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De totstandkoming van het Nieuw BW 

De periode voor het besluit van 1947 

Op 25 april 1947 kreeg prof. E.M. Meijers de 
opdracht tot hercodificatie van het burgerlijk recht. 
Deze opdracht, die toch een belangrijke wetgevings-
arbeid inhield over maatschappelijk belangrijke 
kwesties, leverde nauwelijks enige politieke discussie 
op. In het parlement vond deze beslissing brede 
steun. De aanleiding voor de opdracht tot hercodifi-
catie van het burgerlijk recht was een, naar het lijkt, 
toevallige vraag van een Eerste Kamerlid (Zegering 
Hadders) dat bij toeval als woordvoerder optrad. 

De plaats op de wetgevingsagenda werd dus nogal 
makkelijk verkregen. De vraag is dan of er sprake 
was van maatschappelijke of individuele noden die 
tot een plaats op de wetgevingsagenda noopten, of er 
voortdurende (politieke) druk was die tot een 
herziening van het burgerlijk recht aanleiding gaf. Op 
grond van de literatuur over de totstandkoming van 
het Nieuw BW concludeer ik dat dit niet het geval 
was. Voor alle zekerheid merk ik op dat het hier gaat 
om een conclusie over de overeenstemming van dit 
praktijkvoorbeeld met de modelmatige beschrijving 
van het wetgevingsproces. Het houdt geen oordeel in 
over het nut van een herzien Burgerlijk Wetboek. 
Alleen meen ik dat men niet kan zeggen dat er 
wensen, behoeften of noden van individuen of 
maatschappelijke groepen waren, die door entrepre-
neurs omgezet werden in een pleidooi voor een 
herziening van het Burgerlijk Wetboek. Dat moge uit 
het navolgende blijken. 

Meijers (1938) vermeldt dat het BW in 1838 niet 
met gejuich ontvangen werd (vergelijk ook M.A. van 
den Toorn in dit nummer) en dat in de Kamer regel-
matig geluiden ter hercodificatie te horen waren, met 
name bij burgerrechtelijke onderwerpen of bij wijzi-
gingen van het BW. Fockema Andreae (1912) doet 
daar overigens nogal laconiek over: `als een paar 
partiele wijzigingen van beperkte omvang worden 
voorgesteld, dan vindt men in een lichaam van 
honderd personen als de Tweede Kamer allicht 
enkele personen, die behoefte gevoelen, daartegen het 
stelsel van een uitgebreide revisie te verdedigen'. 
Vanaf 1880 waren er diverse Staatscommissies 
ingesteld met als taak de algehele of gedeeltelijke 
herziening van het Burgerlijk Wetboek. Van een 
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(grondige) herziening is nooit jets terecht gekomen. 
Hoewel geen hot item, kwam in de politiek de 
kwestie van een herziening dus bij tijden ter sprake. 

Ook juridisch Nederland hield zich af en toe bezig 
met de kwestie van een algehele herziening van het 
Burgerlijk Wetboek. Luzac, Opzoomer en Fruin 
spraken zich, vanuit hun legistische en positivistische 
invalshoek, uit voor herziening. (Beekhuis, 1950) Op 
de eerste vergadering van de Nederlandse Juristen 
Vereniging in 1870 bogen de leden, met name 
advocaten en personen werkzaam bij de rechterlijke 
macht, zich over deze vraag en beantwoordden haar 
negatief. De aan het preadvies van G. de Vries 
ontleende argumenten waren dat de ervaring geleerd 
had dat algehele herzieningen in de praktijk 
moeizaam verlopen vanwege het ontbreken van 
eenheid van gevoelen over de aard van herziening 
van de wetboeken (partieel of algeheel), over de 
prioriteiten en over de nieuwe inhoud alsmede 
vanwege de trage manier van werken van de Tweede 
Kamer. Partiele herzieningen hebben de voorkeur. 
Een algehele herziening mag alleen als de nood 
dringt. Zij stelt immers de maatschappij bloot aan 
grote schokken (p. 88). Op diezelfde praktische grond 
concludeerde ook Katz in zijn dissertatie (1875) tot 
partiele wijzigingen. 

In 1912 boog de Nederlandse Juristen Vereniging 
zich wederom over de vraag welke methode gevolgd 
hoort te worden bij de herziening van het burgerlijk 
recht: algeheel of partieel. De vergadering liet zich in 
grote meerderheid (57-28) leiden door de argumenten 
van J.P. Fockema Andreae tegen een algehele 
herziening. Een belangrijk argument was dat de 
wetgever, vooral wanneer hij zich op het gebied der 
burgerlijke rechtsbetrekkingen beweegt, in ruime 
mate rekening moet houden met de inzichten en 
overtuigingen die in een yolk leven. De wetgever 
moet het levende recht' zo goed mogelijk kennen en 
waarderen. Maar die kennis is nog erg gebrekkig. 

Zijn tweede argument was dat men in tijden van 
woeling en tweespalt, van maatschappelijke veran-
dering, onderwerpen waarover de meningen nog geen 
vaste vorm hebben gekregen niet in een wetboek vast 
moet leggen. Beter kan eerst met een bijzondere wet 
ervaring worden opgedaan. Uit zijn betoog blijkt 
voorts dat zijns inziens op dat moment de situatie 
ontbreekt waarin men de grote betekenis van een 
codificatie voor ogen heeft, namelijk schepping van 
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een eenheid van recht met het oog waarop partijen 
bereid zijn tot compromissen. 

De argumenten betroffen dus de herziening ineens. 
Fockema Andreae betwistte niet dat het BW de 
nodige feilen bezat (p. 166, 167). De taal en de syste-
matiek lieten veel te wensen over en er waren 
bepalingen die verouderd, dubbelzinnig of onjuist 
waren. Als het daarvan afhing, zou een revisie van 
het BW noodzakelijk zijn. Maar beslissend was naar 
zijn oordeel of het rechtsleven in Nederland van het 
wetboek zodanige nadelen ondervond, dat deze 
opwogen tegen de nadelen van een herziening. Een 
radicale herziening kon en mocht alleen ondernomen 
worden `als men zeker is van de sympathie van de 
bevolking, van de warme instemming van de wetgever 
en van de energieke medewerking der juridische 
wereld'. De voordelen van een herziening zullen 
bovendien de nadelen waarvan men een aantal jaren 
zeker kan zijn, moeten overtreffen. Hij erkende we! 
(p. 214) dat een algemene herziening op den duur 
niet kon worden vermeden. 

In 1938 stelde Paul Scholten bij het 100-jarig 
bestaan van het Burgerlijk Wetboek vast, dat dit een 
rustig bezit was. Dit betekende niet dat er voile tevre-
denheid was over het BW, maar wel dat er geen 
algemeen gevoel van de noodzaak tot algehele 
wijziging was. Dat zou alleen een politieke aandrang 
kunnen bewerken. 

De grondtoon was dat men in politiek of juridisch 
Nederland weliswaar flinke kritiek had op het BW, 
maar niet al te ingrijpende wijzigingen wenste. 
Eigenlijk valt er slechts eon persoon te noemen die 
wel overtuigd was van de noodzaak te komen tot een 
algehele herziening van het Burgerlijk Wetboek. Dat 
is E.M. Meijers. In 1928 schrijft hij cynisch dat de 
Staatscommissie van 1919 die tot taak had `te geraken 
tot wegneming van onjuistheden en aanvulling van 
leemten, waarvan in en door de praktijk algemeen 
erkend wordt, dat zij als zodanig voorkomen in de 
Nederlandsche burgerlijke wetgeving', nuttig werk 
verrichtte. Immers, deze commissie 7 heeft de 
verdienste ons bevrijd te hebben van een gevaarlijke 
waan, den waan, dat er in ons burgerlijk wetboek (...) 
leemten of onjuistheden van enige betekenis zouden 
voorkomen'. Vervolgens somt Meijers 100 (vermo-
gensrechtelijke) punten op die een leemte betekenen; 
deze lijst zou hij zijns inziens makkelijk kunnen 
verdubbelen. Hij uit dan zijn voorkeur voor een 
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algemene herziening van vooral het vermogensrecht 
vanwege de systematiek en de samenhang. Hij gaat 
zelfs een stap verder door voor te stellen elke tien 
jaar een technische herziening van het BW voor te 
bereiden. Zo kan de wetgever de vorming van het 
burgerlijk recht zelf ter hand nemen in plaats van dit 
uitsluitend over te laten aan de rechterlijke macht 
(Fockema Andreae had de aanpassing van wet aan 
praktijk voor een belangrijk deel aan de rechter 
toegedacht). Op deze hartekreet moge wat aan te 
merken zijn omdat er enkele onuitgewerkte vooron-
derstellingen in besloten zijn (zijn technische herzie-
ningen wel zo rechtsvormend? Levert een algehele 
herziening werkelijk een samenhang op en een 
partiele niet?)', hij is wel duidelijk. 

In de bundel ter gelegenheid van het 100-jarig 
bestaan van het BW, gaat hij erop door. Eerst geeft 
hij aan welke wensen tot algehele wijziging van het 
BW er al eerder waren, welke wijzigingen van het BW 
tot stand kwamen en hoeveel burgerlijk recht er 
buiten het BW om geregeld werd (zoals het auteurs-
recht bijvoorbeeld). De balans opmakend, conclu-
deert hij dat de formele systematiek van het BW (de 
nummering der artikelen bijvoorbeeld) een rommeltje 
is, dat er inhoudelijk stelselloosheid is, dat zowel de 
wetgever als de juristen het verband niet meer zien, 
dat veel in het BW verouderd is, onduidelijk en 
tegenstrijdig. Een algehele herziening is derhalve 
nodig. Anders dan Scholten acht Meijers de stand 
van zaken lamentabel. 2  

En dan, in 1947, is er plotseling die opdracht tot 
hercodificatie van het burgerlijk recht. In de later 
verschenen nota over het Nieuwe Burgerlijk Wetboek 
wordt de noodzaak om een Nieuw BW tot stand te 
brengen beargumenteerd met de ontoereikendheid 
van het bestaande BW. De jurisprudentie heeft zich 
immers vaak losgemaakt van de wetstekst of druist er 
zelfs tegenin, de onoverzichtelijkheid is groot, mede 
door de afzonderlijke wetten met burgerrechtelijke 
inhoud, het is qua rechtsovertuiging soms verouderd 
of er ontbreken thans noodzakelijke regels. 

Meijers zelf geeft in de Algemene Inleiding van de 
Toelichting op de boeken 1-4 (1954) aan dat het om 
het behoud van de codificatiegedachte gaat. Het in 
precedenten vastgelegde recht is bezig de oude 
teksten van het wetboek te overwoekeren. De boeken 
2 en 3 (van zaken, van verbintenissen) zijn al sinds 
jaar en dag een steen des aanstoots, maar zijn nauwe- 
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lijks aangepakt, vele van de vroeger al opgemerkte 
leemten zijn er nog steeds, voor de jurist biedt het 
BW veel onzekerheid. Een partiele herziening geeft 
slecht harmonierende delen. De voordelen die men 
van het wetboek heeft verwacht: eenheid van recht, 
overzichtelijkheid van het recht, rechtszekerheid, zijn 
meer en meer aan het verdwijnen. In het gebouw van 
het BW, door Scholten nog een rustig bezit genoemd, 
voelen weinig juristen zich nog thuis. 

Langemeyer (1975) noemt als oorzaken voor het 
codificatiebesluit de vreugde over Meijers' behouden 
terugkeer uit Westerbork en Theresienstadt en de 
veronderstelling dat Meijers het nodige voorbereid 
had aan een herziening van het BW (later is gebleken 
dat Meijers weliswaar al langer bezig was met een 
algehele hercodificatie van het burgerlijk recht maar 
dat de feitelijke resultaten van een voorbereiding nog 
zeer beperkt waren - Beekhuis in Van Dunne e.a., 
1977). Feit is dat er een zekere euforie rond de 
persoon van Meijers was ontstaan, maar dat verklaart 
hoogstens de keuze van de persoon en de 
verwachting dat het karwei snel geklaard zou zijn. 

Wiersma (1980) meent dat de bewondering een 
zekere rol zal hebben gespeeld, maar dat andere 
factoren belangrijker waren. Zeer aannemelijk klinkt 
zijn vermoeden dat een politieke factor doorslag-
gevend was. Justitie had toen veel te verduren (de 
bekritiseerde bijzondere rechtspraak); een positief, 
vernieuwing brengend voorstel kon een tegenwicht 
vormen. Juist in dat kader kunnen de beschik-
baarheid van Meijers en diens genoemde voorberei-
dingswerk een rol gespeeld hebben: verwacht kon 
immers worden dat snel geoogst werd. Roos vermeldt 
in zijn `chronique scandaleuse' een meer persoonlijk 
element. Vooral Meijers zou zich erg kritisch hebben 
opgesteld ten aanzien van de bijzondere rechtspraak; 
een opdracht aan hem zou hem minder op de huid 
van Justitie doen zitten. Daarnaast wordt door 
diverse auteurs genoemd de algemene neiging tot 
vernieuwing, zo kort na de oorlog. 3  Een bijkomend 
argument is dat het leek te zullen gaan om een 
technische herziening. 

Verbazend blijft wel dat de minister van Justitie zo 
snel, een dag later, positief antwoordde op de 
gestelde vraag naar hercodificatie. Men denkt dan al 
snel aan een `opzetje', temeer omdat de vraagsteller 
Zegering Hadders ook de naam van E.M. Meijers 
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noemde en waar Molenaar, de vaste justitiewoord-
voerder van de Partij van de Vrijheid in de Eerste 
Kamer, en Meijers collegae te Leiden en partijge-
noten waren. Daartegen pleit de mededeling van 
Zegering Hadders aan Wiersma dat zijn fractiegenoot 
Molenaar hem een drietal onderwerpen had genoemd 
die hij bij de behandeling van de begroting Justitie 
ter sprake zou kunnen brengen als er tijd was. Een 
daarvan was de hercodificatie van het BW. Zegering 
Hadders had dit het belangrijkste geleken. In geval 
van een `opzetje' zou toch Molenaar Zegering 
Hadders voor dat onderwerp dringend diens 
aandacht gevraagd hebben. 4  

Tegen zo'n opzetje pleit ook het verband waarin 
Zegering Hadders zijn verzoek om een nieuw BW 
deed, namelijk de rechtspositie van de gehuwde 
vrouw. Hij betreurde dat getrouwde vrouwen niet tot 
rechter benoemd werden omdat het rechterswerk niet 
zou samengaan met de taak van de huisvrouw. Naar 
zijn oordeel was het niet aan de overheid dat te 
bepalen, maar hij wist ook dat minister Van 
Maarseveen daar heel anders over dacht. Hij vervolgt 
dan weliswaar met te zeggen dat hij niet wil ingaan 
op de plaats die de vrouw krachtens het BW in het 
huwelijk inneemt, op het huwelijksgoederenrecht of 
het echtscheidingsrecht, om dan toch direct daarop te 
concluderen dat het BW in hoge mate verouderd is; 
een algemene herziening daarvan is nodig. Het lijkt 
zeer wel mogelijk dat Zegering Hadders zijn uiteinde-
lijke gelijk - een verbetering van de rechtspositie van 
de gehuwde vrouw - wilde krijgen via een algemene 
wijziging van het BW waar hij die in een bijzondere 
situatie niet kon bewerkstelligen. 

Minister Van Maarseveen ontkoppelt beide 
elementen in zijn antwoord en gaat in op de suggestie 
de heer Meijers te verzoeken een nieuw BW te 
ontwerpen. Dat lijkt hem een goed idee, het 
overwegen waard; maar men moet niet overhaast 
besluiten. Kort daarna wordt het besluit genomen 
Meijers de opdracht te verlenen. De meest voor de 
hand liggende verklaring voor het besluit is mijns 
inziens dat het motief van de initiator was of een 
nationaal bewonderde partijgenoot zijn codificatie-
arbeid te gunnen (vriendendienst en/of partij-eer) 6f, 
inhoudelijk, de positie van de gehuwde vrouw te 
verbeteren (zo zou dus in zekere zin de `strijd' om de 
emancipatie van de vrouw een Nieuw BW als 
neveneffect gehad hebben), terwijl voor de minister 
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het door Wiersma genoemde politieke motief de 
doorslag gaf: een snel produkt waarmee politieke eer 
kon worden ingelegd. 5  

Er was derhalve voor de oorlog kritiek op het BW: 
het was verouderd, de systematiek deugde niet, het 
regelde veel niet. De stap om tot een algehele 
herziening over te gaan werd echter niet algemeen 
bepleit. Integendeel. De vooral praktische bezwaren 
daartegen en de gedachte dat men zich in de praktijk 
aardig wist te redden met het BW, hadden de 
overhand. 

De discussie werd vooral door juristen gevoerd. 
DeeIs waren het hoogleraren in het recht, deels ook 
praktijkjuristen. Opvallend is dat de preadviseurs van 
1870 en 1912, De Vries en Fockema Andreae, respec-
tievelijk lid van de Raad van State en wethouder te 
Utrecht waren; dus wel praktijkjuristen maar juist 
niet op het terrein van het BW. Als voorbeeld van 
praktijkjuristen noemde Fockema Andreae de 
advocaat lies die in 1909 klaagde over het verou-
derde BW; ook de stemming over de herzieningsstel-
lingen door de leden van de N.J.V. zijn ten dele als 
praktijkstemmen te tellen. Van een maatschappelijke 
discussie wordt in de literatuur echter niet gerept. 
Integendeel. Fockema Andreae citeert met 
instemming Hamaker (Recht, wet en reciter, RM 
1909): `dat er weinig dingen zijn op de wereld, die de 
gewone burger zóó volkomen onbekend zijn als een 
privaatrechtelijk wetboek en hem dan ook zoo koud 
laten'. In 1947 zal dat overigens niet veel anders 
geweest zijn. 

De periode na het besluit van 194 7 

Voor de duidelijkheid zij allereerst gezegd dat de 
werkwijze voor de wetgevingsprocedure voor het 
nieuw BW inhoudt, dat eerst voorontwerpen worden 
gepubliceerd. Vervolgens worden wetsvoorstellen tot 
vaststelling van de diverse hoofdstukken uit het 
wetboek aan de Kamers voorgelegd, na aanvaarding 
vaststellingswetten genaamd. De invoering wordt 
door aparte wetten, de zogenaamde invoeringswetten 
geregeld. In deze invoeringswetten vindt men wijzi-
gingen in de al vastgestelde wetten, aanpassingen van 
andere, bestaande wetten en overgangsrecht. De 
inwerkingtreding gebeurt bij Koninklijk Besluit. 

Vijf jaar na de opdrachtverlening bood Meijers de 

76 	Justitkile Verkenningen, jrg. 14, nr. 6, 1988 



ontwerpen van de inleidende titel en de boeken 1-4 
aan. De boeken 1 en 2 zijn vastgesteld in 1958 en 
1960 en in werking getreden in 1970 en 1976. De 
boeken 3, 5 en 6 zijn in 1980 door de wetgever vastge-
steld ; de invoeringswetten zijn nog niet tot stand 
gekomen. Dat laatste geldt eveneens voor de boeken 
7 en 8. Boek 4 (erfrecht) is weliswaar vastgesteld, 
maar een invoeringswet is niet aan de orde vanwege 
het opschorten van de behandeling van een 
wetsvoorstel over de erfrechtelijke positie van de 
langstlevende echtgenoot. 

Met de beide Kamers zijn diverse malen 
tijdschema's opgesteld om te komen tot een zo snel 
mogelijke behandeling van de Nieuw BW-wetgeving. 
Zo bij de start, waarbij minister Donker erop rekende 
dat in 1956 de zaak rond zou zijn. Zo bijvoorbeeld in 
1976, toen de Tweede Kamer akkoord ging met een 
versnelde behandeling; dat hield in dat de Kamer 
zich beperkte tot een aantal onderwerpen. Na 1982 
ontstond er echter enige vertraging. In januari 1983 
stelde de minister van Justitie voor een 'Brede Weten-
schappelijke Discussie' te houden met de verschil-
lende beroepsgroepen (rechterlijke macht, 
advocatuur, notariaat). Zowel de Tweede Kamer als 
de minister van Justitie hebben deze groepen (en de 
minister tevens het genootschap van bedrijfsjuristen) 
gehoord. Dit leidde tot de zogenaamde operatie 
stofkam, inhoudende dat moeilijke onderwerpen 
zoals het erfrecht en de schenking vooralsnog niet 
behandeld zouden worden. In 1985 aarzelde 
vervolgens de CDA-fractie in de Eerste Kamer of 
invoering van het hele Nieuw BW wel gewenst was. 

Na de overwinning van deze aarzeling wordt in mei 
1986 een nieuw tijdschema opgesteld - de trein mag 
door. De minister verwachtte dat invoering per 
1989/1990 mogelijk is. Een verrassing brengt het 
regeerakkoord van 1986 (het tweede kabinet 
Lubbers). Daarin wordt de instelling aangekondigd 
van een commissie van wijzen, die in vier maanden 
moet adviseren over de invoering van de boeken 3, 5 
en 6 van het Nieuw BW. Uit een interview met de 
minister van Justitie valt af te leiden dat deze passage 
in het regeerakkoord het werk van de Tweede Kamer-
fracties van CDA en VVD is geweest. De commissie 
adviseert snel en unaniem over een spoedige en 
integrale invoering van de drie boeken. Volgens een 
met de Vaste Commissie van Justitie afgesproken 
tijdspad zullen elf van de twaalf nog aanhangige 
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invoeringswetsvoorstellen in de zomer van 1989 door 
de Tweede Kamer zijn behandeld. De Eerste Kamer 
zou dan nog ongeveer een half jaar nodig hebben 
voor de behandeling daarvan. lnvoering zou, naar het 
voorstel van de commissie van wijzen, twee jaar later 
kunnen plaatsvinden, in 1992. Vervolgens kunnen dan 
de resterende onderwerpen, zoals de genoemde 
schenking en bijvoorbeeld een aantal bijzondere 
overeenkomsten (onder andere de arbeidsovereen-
komst) en het wissel- en chequerecht behandeld 
worden. Het auteursrecht zal waarschijnlijk niet in 
het NBW worden geregeld. 

Als we de bovenstaande feitelijke weergave van 
enkele momenten uit de geschiedenis van het Nieuw 
BW zien, valt te vermoeden dat er ruimschoots over 
het Nieuw BW (schriftelijk) gedebatteerd is. Dat 
vermoeden is maar ten dele juist. In eerste instantie 
was er nauwelijks sprake van een debat, met uitzon-
dering van de parlementaire discussie over een aantal 
vraagpunten. Het besluit tot hercodificatie kreeg 
vrijwel algehele bijval van politiek en wetenschap; de 
beroepspraktijk hield zich vooralsnog afzijdig. Toen 
echter de eerste ontwerpen kwamen, ontstond er een 
discussie ionder professoren', die vooral juridisch-
technisch van aard was (Grosheide, 1977). De 
weerstand tegen het Nieuw BW kwam toen het erop 
ging lijken dat de hercodificatie niet een 'update' zou 
worden, maar belangrijke verschillen met het BW te 
zien zou geven.° 

De belangrijkste bezwaren tegen hercodificatie 
waren volgens Hartkamp (1982) de schok voor de 
rechtspraktijk (de discontinuiteit), de kosten voor de 
rechtspraktijk en de rechtsonzekerheid in de eerste 
jaren na de hercodificatie. Grosheide (1988) voegt 
daaraan evenwel toe dat gaandeweg ook de conser-
vering van traditionele grondslagen van recht (gezin, 
eigendom), de bevestiging van rechtsdogmatische 
uitgangspunten (limitatieve bronnen van de verbin-
tenis bijvoorbeeld) en systematische eigenaardig-
heden tot kritiek op het Nieuw BW leidden. 

Later ziet men wederom een zekere verschuiving in 
de beoordeling van het Nieuw BW. Als de trein van 
het Nieuw BW voortgaat, ontstaat een situatie van 
voldongen feiten. De bezwaren tegen niet-invoering 
van het Nieuw BW worden groter dan de voordelen 
van behoud van het oude SW. Verklaarde tegen-
standers of zeer kritische begeleiders van het Nieuw 
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BW vinden dan dat het Nieuw BW maar moet 
worden ingevoerd (Grosheide, Schoordijk). Of het 
daarmee te maken heeft of niet, Schoordijk en Bakels 
constateren dat met name de laatste jaren de weten-
schappelijke wereld het af heeft laten weten. (Een 
andere reden kan zijn dat vanuit het departement bij 
de voorbereiding van de ontwerpen op ruime schaal 
consultaties plaatsvinden - men heeft zijn weten-
schappelijke zegje dan al gedaan.) 

Naar mijn indruk voert vanuit de wetenschappe-
lijke wereld alleen Van Dunne openlijk nog zijn 
pennestrijd tegen het Nieuw BW. Bij hem vindt men 
diverse van de hierboven genoemde bezwaren zoals 
de systematische eigenaardigheden, de dogmatische 
bijzonderheden en dergelijke juridische bezwaren. 
Ook voert hij als argument aan dat men er in de 
praktijk niet mee kan werken, zoals bijvoorbeeld de 
cursussen Nieuw BW aan de praktijkjuristen zouden 
hebben laten zien. Zijn eindoordeel over het Nieuw 
BW is dat het slordig is, onleesbaar, dogmatisch en 
onhanteerbaar. Invoering van het Nieuw BW 
betekent een rechts-culturele ramp. Daarnaast ziet hij 
veel invoeringslasten. Zo zal er een extra toeloop op 
de rechter zijn omdat het Nieuw BW in meer gevallen 
beroep op de rechter mogelijk maakt, omdat men in 
de praktijk zekerheid wit krijgen over de uitleg van 
bepalingen en omdat nieuw recht altijd nieuwe 
rechtsvragen oproept. Behalve deze structurele 
overbelasting ziet hij een incidentele: dat de praktijk-
juristen het nieuw BW moeten leren en ermee 
vertrouwd raken. 

De bezwaren van Van Dunne worden door anderen 
vooral gerelativeerd. Het Nieuw BW is niet een 
onfeilbaar boek geworden, maar zo slecht is het nu 
ook weer niet. (BakeIs) De invoeringskosten zullen 
meevallen vanwege de contintateit van oud en nieuw 
BW. (Schoordijk) 

Er zijn ook argumenten ten gunste van de hercodi-
ficatie naar voren gebracht. Volgens Hartkamp zijn 
de voordelen evident: `grotere overzichtelijkheid en 
daardoor betere kenbaarheid van het burgerlijk recht; 
modernisering en systematisering van de gehele 
civielrechtelijke wetgeving en rechtspraak; een helder 
begrippen-apparaat voor het hele terrein van het 
burgerlijk recht. Dit alles betekent grotere rechtsze-
kerheid.' De voordelen van de hercodificatie zijn 
zijns inziens terug te brengen tot 'het behoud van de 
codificatiegedachte'. Die houdt in de vastlegging van 
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recht in een wetboek zodat rechtseenheid, naar syste-
matiek, rechtsbron en plaats, ontstaat.' 

De belangrijke juridische beroepsgroepen roeren 
zich laat, terwijI de maatschappelijke belangenbehar-
tigers nauwelijks hun stem laten horen. Nu zou dat in 
die zin te begrijpen zijn dat het het werk van weten-
schappers is te publiceren; voor de praktijkjuristen is 
daar minder gelegenheid of ambitie toe. Men 
verneemt in de (vak)pers dus minder van hen. Toch 
mag men verwachten dat een nieuw BW'bij de 
beroepsgroepen discussie oplevert omdat deze 
bepaalde belangen bij hercodificatie hebben. Deze 
belangen zijn overigens niet eenduidig. Zo beknot een 
nieuw BW waarschijnlijk de vrijheid en de invloed 
van de rechterlijke macht in enige mate - voor 
sommige rechters een last minder (de wetgever neemt 
haar taak op zich), voor andere minder macht. Ook 
kost een nieuw BW studietijd en onzekerheid, of 
!evert het juist nieuwe - intellectuele - impulsen. Het 
bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Becht-
spraak gaf in een brief terloops aan dat onder de 
leden verschillend gedacht wordt over het Nieuw 
BW. 8  

Voor de advocatuur geldt dat enerzijds geinvesteerd 
moet worden in kennis en tijd (vooral voor de kleine 
kantoren een zware zaak), maar dat anderzijds haar 
benodigdheid waarschijnlijk groter wordt, dat er vele 
rechtsvragen zijn die bij de rechter getoetst zullen 
worden en dat vele lopende contracten en standaard-
contracten gewijzigd zullen moeten worden. Dat 
hoeft de advocatuur geen windeieren te leggen (Van 
den Hoek: het NBW brengt 'lawyers' paradise' 
binnen handbereik). Wel neemt het risico van 
verkeerde adviezen door de ondoorzichtigheid, de 
onduidelijkheid en door tijdgebrek toe. Grosso modo 
schijnt de advocatuur niet in gespannen afwachting te 
zijn van de komst van het Nieuw BW. 

De notarissen hebben vooral inhoudelijke kritiek 
geuit op het erfrecht. Deze kritiek resulteerde in een 
opschorting van de behandeling van boek 4 NBW. 

Voor de officiele vertegenwoordigers van de 
beroepsverenigingen was de invoering van het Nieuw 
BW reden om uitbreiding van faciliteiten te bepleiten. 
De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak 
waarschuwde dat een onderbezette rechterlijke macht 
de invoering van het NBW niet aan zou kunnen. 
Deze zorg is ondervangen door extra rechtersplaatsen 

80 	Justitiele Verkenningen, jrg. 14, nr. 6, 1988 



te scheppen. De Deken van de Nederlandse Orde van 
Advocaten vroeg zich in zijn jaarrede (van 1982) af of 
het verantwoord is een nieuw BW in te voeren als het 
rechterlijk apparaat het werk nu al niet aankan. Hij 
had daarbij geen principiele bezwaren tegen het 
nieuwe BW, maar wilde wijzen op de kosten die de 
invoering zal meebrengen in een tijd waarin een 
goede rechtspraak en een goede rechtshulp uit de 
financiele lengte of breedte moeten komen. ('Vanzelf-
sprekend komt deze twijfel', zoals hij zegt, `voort uit 
volstrekt onbaatzuchtige motieven'. Hij vervolgt met 
de uitspraak dat een dergelijk prijskaartje voor 
rechtshulp aan elke nieuwe wettelijke maatregel hoort 
te worden gehangen. Daarmee is er sprake van een - 
mijns inziens terechte - permanente claim op het 
zeker stellen van het rechtshulpbudget. Dat is niet 
alleen onbaatzuchtig.) 

Van maatschappelijke belangengroepen, voorzover 
al aanwezig en landelijk georganiseerd (consumenten-
organisaties, verenigde handelmaatschappijen 
enzovoort), is eveneens weinig vernomen. Weliswaar 
zullen deze niet snel het Nieuw BW in zijn geheel 
aanvallen, maar pogen de inhoud van de voorgestelde 
regelingen te beInvloeden voorzover die hen raken. 
Het kan zijn dat er weinig aandacht voor de inhoud 
van het NBW was, dan wel dat men effectieve maar 
niet erg zichtbare wegen van beInvloeding zag. 
Daartoe bestonden mogelijkheden via de - inderdaad 
veel gehouden - departementale consultaties van 
betrokkenen of via de juristen die als specifieke 
deskundigen werden aangetrokken ter advisering van 
de wetsvoorbereiders. Zoals Hartkamp zegt, zijn in 
alle fasen van de wetsvoorbereiding mensen uit de 
wetenschap en de praktijk geconsulteerd. Vooral de 
eerste jaren werd echter vanwege de bedrijfsjuristen 
niet erg gereageerd op de uitnodigingen. Later, toen 
de komst van het Nieuw BW steeds meer realiteit 
ging worden, werd dat anders. Een recent voorbeeld 
van deels geslaagde belangen-interventie is de consul-
tatie van middenstandsorganisaties in verband met de 
(hun) produktaansprakelijkheid. Maar ook zonder 
uitnodiging kan men de wetsvoorbereiders bereiken. 
Zo heeft de verzekeringswereld het ministerie 
`bestooke (Van Dunne) met rapporten waaruit zou 
blijken dat de nieuwe aansprakelijkheidsregels tot 
grote premieverhogingen zouden moeten leiden. 
Volgens Van Dunne heeft het bedrijfsleven overigens 
heftige kritiek op het NBW. Van buitenaf is daar, 
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zoals gezegd, niet heel veel van te merken. Uit een 
enquete onder de leden van het Nederlands Genoot-
schap van Bedrijfsjuristen bleek dat een kleine 
meerderheid voor een partiele wijziging van het BW 
is, in plaats van een algehele hercodificatie (Rapport 
Commissie, 1987). Een andere mogelijke reden dat 
weinig reacties van maatschappelijke belangen-
groepen gehoord worden, is dat de voorbereiding van 
het Nieuw BW zo tang duurde en dat de komst van 
het Nieuw BW soms nogal onzeker was, zodat men 
geen energie wilde besteden aan beinvloeding. Het 
Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen richtte 
pas in een laat stadium verschillende adressen aan de 
vaste Kamercommissie voor het Nieuw BW om te 
wijzen op praktische knelpunten. 9  

Codificatie van het burgerlijk recht, toen en nu 

Op het eerste gezicht lijken er diverse overeen-
komsten te bestaan tussen de codificatie van het 
burgerlijk recht einde 18de - begin I9de eeuw en de 
hercodificatie van het Burgerlijk Wetboek in de 
periode vanaf 1947." In beide gevallen kwam de 
concrete aanzet na een oorlogsperiode, in beide 
gevallen duurde het een groat aantal jaren, meer dan 
veertig, voor het karwei geklaard werd c.q. zal 
worden. Ook gold zowel toen als nu dat tevoren al 
enkele stemmen opgingen die een (her)codificatie 
noodzakelijk achtten. Meijers, en later Hartkamp, 
doen tenslotte voorkomen of het oude en het nieuwe 
BW ook inhoudelijk hetzelfde doel kennen, namelijk 
(behoud van) de codificatie. 

Bij nader inzien gelden echter niet al deze overeen-
komsten. Om met de laatste te beginnen, inhoudelijk 
ging het voor het grootste deel om geheel andere 
doelstellingen. De codificatie van het BW had als 
doelstelling de veelheid aan burgerlijk recht, plaat-
selijk en inhoudelijk, tot een eenheid te brengen. Dat 
was niet alleen een juridisch-praktische, maar vooral 
een politieke doelstelling. Het afscheid van de 
Verenigde Nederlanden werd daarmee op juridisch 
terrein gesymboliseerd en vorm gegeven. Voor 
sommigen speelde daarbij de wens het wezens-
vreemde Romeinse recht te vervangen door het 
inheemse recht; na 1814 betekende Inationaar anti-
Frans. Al had Meijers in 1922 het vaderlandslievende 
argument naar voren gebracht dat Nederland met een 
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nieuw BW een vooraanstaande plaats zou kunnen 
veroveren in de Europese rechtswetenschap, in 1947 
stonden systematiek en rechtseenheid centraal. 

Deze rechtseenheid was bovendien van andere aard 
dan 150 jaar daarvoor. In 1947 ging het niet om de 
eenheid van recht naar territoir of rechtsbron, maar 
om het onderbrengen van de sinds 1838 ingezette 
verdere ontwikkeling van het recht. Er bestond een 
nationaal burgerlijk recht, alleen stond dat niet louter 
in het BW. Aan het Nieuw BW lag voorts geen 
nationaal politieke, maar een rechtspolitieke vraag 
ten grondslag: mag of moet de rechter de verdere 
rechtsontwikkeling bepalen of is dat een taak van de 
wetgever. Meijers koos voor de wetgever en zo deed 
de wetgever met hem. 

Op dit punt zien we overigens weer wel een parallel 
met de codificatie van het burgerlijk recht rond 1800. 
Tussen de juristen bestonden toen sterke verschillen 
van mening over de aard van het wetboek: moest het 
praktisch zijn, niet te dik en ruimte laten voor de 
rechter of moest het een sluitend systeem zijn, 
voorzien van interpretatieregels met behulp waarvan 
de rechter elk geval zou kunnen bepalen. De weten-
schappelijke jurist Cras en in diens voetspoor 
Kemper kozen voor het laatste. Later koos de 
hoogleraar Meijers wederom voor het systeem en de 
regels voor rechterlijke interpretatie. Het parlement 
sneed in beide gevallen in de regels voor de uitleg-
kunde ; in 1820 al veel, terwijl in 1956 de inleidende 
titel in zijn geheel de ijskast inging. Inmiddels is de 
inleidende titel ingetrokken. 

Een ander punt van overeenkomst is de wens van 
de voorstanders te komen tot een leesbaar, voor ieder 
te begrijpen Burgerlijk Wetboek. Dit - merkwaardig 
naTeve - ideaal is in beide gevallen niet gerealiseerd 
volgens deskundigen toen en nu. Het kan natuurlijk 
ook niet. 

Ook qua tijdsbeslag is er geen sprake van overeen-
komst, maar van verschil. In de ruim veertig jaar die 
het duurde voor het BW werd ingevoerd, werden in 
feite vier codificaties opgesteld. Met name algemeen 
politieke omstandigheden bepaalden de (niet-) 
invoering en de lange duur. De lange duur thans 
houdt, naast de eerder genoemde omvang van het 
NBW, ten dele verband met de ontstane werkwijze 
ten aanzien van de hercodificatie, namelijk het 
verwerken van de jongste rechtsontwikkelingen in het 
NBW. Het stelsel van invoeringswetten vergemakke- 
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lijkt dat ook. In dit verband kan ook genoemd 
worden het wetenschappelijk karakter van het NBW 
- dat bevordert een grondige en langdurige voorbe-
reiding. Er is waarschijnlijk nog een andere, politieke 
reden dat het zo lang duurt, te weten de afwezigheid 
van politieke belangstelling en van politieke druk." 

Bij een dergelijke vergelijking in tijdsduur moeten 
we echter voorzichtig zijn. Zo is de omvang van het 
Nieuw BW qua hoeveelheid onderwerpen die daarin 
een regeling zouden kunnen vinden, veel groter dan 
die van het BW toen. Bovendien hangt de uitkomst 
van de vergelijking af van wat het voorwerp ervan is. 
lndien men de afzonderlijke vaststellings- en invoe-
ringswetten neemt, is de lengte niet opzienbarend, 
gelet op de duur van de overige justitiewetgeving. 
Niettemin kan men zich niet aan de indruk 
onttrekken, zeker in het licht van de oorspronkelijke 
verwachtingen, dat de codificatie van het Nieuw BW 
veel tijd heeft genomen." 

Tussen codificatie en hercodificatie bestaan uit de 
aard der zaken belangrijke verschillen. Wat opvalt is 
dat in beide gevallen sprake is van een langdurig en 
moeilijk (moeizaam) proces dat met name de 
juridische wereld bezig houdt. 

Besluit 

Ter afronding van deze uitwendige impressie van 
de codificatiegeschiedenis van het Nederlands 
burgerlijk recht wil ik een enkele opmerking maken. 

a. Het wetgevingsmodel zoals d'Anjou op basis van 
de politicologische literatuur en eigen bevindingen 
heeft geschetst, lijkt mij voor de codificatiegeschie-
denis van het Nieuw BW niet erg op te gaan. In elk 
geval is het NBW niet terug te voeren op individuele 
noden of behoeften, tenzij men Meijers' hang naar 
systematiek en drang naar wetgeverschapu als 
zodanig wil kwalificeren. Evenmin kan men spreken 
van een maatschappelijk wens tot recodificatie. 
Integendeel, voorafgaand aan de beslissing leefde in 
juridisch Nederland nauwelijk een wens tot hercodifi-
catie, laat staan in de rest van Nederland. De reden 
tot hercodificatie was een tactisch-politieke. De plaats 
op de politieke en wetgevingsagenda werd 
(zodoende) gemakkelijk verkregen, zij het dat de 
plaats op de politieke agenda daarna vaak 
onzichtbaar was. 
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De hercodificatie is daarbij in hoge mate een zaak 
van civilisten geworden. Roos wijst erop dat het wel 
lijkt of het privaatrecht en in het bijzonder het vermo-
gensrecht boven of buiten de maatschappelijke en 
politieke discussie staat. Dat is naar de onderwerpen 
gezien vreemd. Voor het familierecht bestaat echter 
steeds een warme politieke belangstelling - hier 
kunnen ideologische strijdpunten welig bloeien. Het 
is daarom geen wonder dat juist boek I van het BW 
(personen- en familierecht) het eerst.geeodificeerd is, 
hoewel de vermogensrechtelijke wirwar aanleiding 
was voor Meijers om te pleiten voor een nieuw 
burgerlijk recht. Men zou kunnen zeggen dat boek I 
historisch het eerst kwam en dus het eerst maalde, 
maar het voorbeeld van de in de ijskast gestopte inlei-
dende titel geeft aan dat dat niet vanzelfsprekend is. 

b. Dit brengt mij op de lange duur van codificaties. 
Kennelijk hebben deze nogal wat tijd nodig. Dat 
geldt voor zowel de meeste vooroorlogse als de 
naoorlogse codificaties. De vraag is of dat erg is. Ten 
aanzien van het NBW beantwoordt Hartkamp deze 
vraag ontkennend. Het ontwerp kon evolueren met de 
maatschappelijke ontwikkelingen; inspraak kon 
worden gerealiseerd; de praktijk kon zich erop 
instellen en zeker ook de rechtspraak. Codificatie is 
in wezen een continu proces. Daar zit veel waars in. 
Er zijn hierbij echter twee kanttekeningen te maken. 
De eerste is dat codificatie nu juist geen continu 
proces beoogt te zijn, maar de vastlegging en syste-
matisering van verbrokkeld recht. Dat wil niet zeggen 
dat het beeindiging van een rechtsontwikkeling 
inhoudt; maar codificatie betekent wel vastlegging 
ten behoeve van rechtseenheid en rechtszekerheid. De 
tweede is dat er ook nadelen zijn, zoals de 
onzekerheid gedurende een flunk aantal jaren wat 
`reche is/zal zijn. Dat nadeel is er ten aanzien van de 
juridische opleiding en de rechtstoepassing door de 
rechterlijke macht. Dat deze laatste zelf een koers 
gekozen heeft, kan de hercodificatie niet toegerekend 
worden. Overigens is gebleken dat de gevreesde 
starheid van een codificatie niet een noodzakelijk 
gevolg van codificatie is. 

c. Opvallend is het optimisme over de snelheid 
waarmee men dacht het karwei te kunnen klaren. In 
1947 bleek deze `grootheidsfantasie' bij vrijwel 
iedereen te bestaan; een uitzondering vormde P.J. 
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Noten 

Oud die overigens als voorzitter van de vaste 
commissie voor Justitie zich heeft ingezet voor een 
snelle en degelijke behandeling. Alle tijdschema's zijn 
echter onhaalbaar gebleken. Daaruit wordt kennelijk 
enige lering getrokken. In het codificatiebijvoegsel bij 
het Nederlands Juristenblad (1988, nr. 20) hoopt en 
verwacht Van Buuren dat de codificatie van de 
algemene beginselen van het bestuursrecht gemak-
kelijk voor 1995 zijn beslag kan hebben, maar hij 
voegt daar direct aan toe dat je het maar nooit weet. 
Zo is het, om met de Commissaris van de Koningin 
in Friesland te spreken. Maar bij Ten Berg-Koolen 
gaat het net andersom. Zij zegt zich eerst geen illusies 
te maken over de snelheid van een hercodificatie van 
het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering; maar, 
zo besluit zij blijmoedig, `voor een wetgever die erin 
geslaagd is een nieuwe codificatie van het burgerlijk 
recht tot stand te brengen, moet hercodificatie van 
het procesrecht een peuleschil zijn r. Tja. 

d. Thans is er een discussie gaande over een wetge-
vingsevaluatiebeleid: de gedachte is dat eigenlijk elke 
substantiele wet geevalueerd zou moeten worden.“ 
Hoe zou dat moeten bij een Nieuw BW: na veertig 
jaar codificatie lijkt mij enige rust geen luxe. Een 
ander probleem is wat de maatstaven voor een 
evaluatie zouden moeten zijn. De oorspronkelijke 
officiele doelstellingen? De werking in de praktijk? 
De maatschappelijke kosten en baten van de 
invoering? De invoeringskosten en problemen in enge 
zin? Het zal alles niet makkelijk te onderzoeken zijn 
en, zoals gezegd, gewenning aan het Nieuw BW is 
wenselijk. Anderzijds lijken er meer codificaties aan 
te komen zodat inzicht in het proces van codificatie 
en in de kosten en gevolgen ervan wenselijk is. Zo'n 
rechtseconomische evaluatie is daarom we! nuttig. En 
wellicht leert 'men' wat van de lessen van eerdere 
codificaties, van oude mensen en de dingen die 
voorbijgingen. 

' In 1870 had G. de Vries er 
terecht op gewezen dat noch het 
een noch het ander noodzakelijk 
het geval is. 
2  Over de inhoudelijke 
verschillen tussen Scholten en 
Meijers inzake codificatie lopen 
de meningen uiteen. In elk geval 

zal voor de systeemdenker Meijers 
(vgl. Bloembergen) de stand van 
zaken in 1938 veel meer een 
gruwel zijn geweest dan voor 
Scholten. 

Men kan overigens evengoed 
zeggen dat er na de oorlog bij 
sommige groepen juist een restau-
ratieve neiging was en dat met de 
hercodificatiegedachte de oude 
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draad weer opgepakt werd. 
4  Voorstelbaar is wel dat in 
gesprekken tussen Meijers en 
Molenaar Meijers' wens het BW 
te herzien wel eens aan de orde is 
geweest. Ook in de fractie(s) van 
de Partij van de Vrijheid kan die 
wens vervolgens gememoreerd 
zijn. Zo gaan die dingen. 
5  In het archief van het minis-
terie van Justitie is geen enkele 
aanwijzing te vinden over de 
motieven om aan het Nieuw BW 
te beginnen. Voor enkele bijzon-
derheden uit het archief, zie de 
voordracht van de minister van 
Justitie, elders in dit nummer. 
Overigens wist een gepensio-
neerde hoge justitie-ambtenaar muj 
te vertellen dat minister Van 
Maarseveen zeer snel iets kon 
aanpakken als hij daar enige 
politieke win§t in zag. Voorts zou, 
naar verluidde, Meijers de 
gedachte hebben geuit het codifi-
catie-karwei in twee jaar te 
kunnen klaren. Twee jaar is voor 
een politicus een aantrekkelijke 
termijn. 
6  Beekhuis (1984) geeft als 
opmerkelijke eerste verklaring 
voor deze ontwikkeling de activi-
teiten van de ambtelijke juristen, 
de latere stafafdeling wetgeving 
Nieuw BW. Hun grotere ervaring 
op wetgevingsterrein en hun — 
functionele — analyse van de 
voorstellen van Meijers naar syste-
matiek en praktijk, leidden tot 
kritiek op het werk van Meijers. 
Er bleken nog gebreken en 
lacunes te zijn hetgeen de 
behoefte om nieuw recht te 
scheppen tot gevolg had. Ook 
J. Drion, opvolger van Meijers, 
stelde dezelfde eisen aan een 
wetboek als de departementale 
juristen. Naar Beekhuis' oordeel 
raakte zo Meijers' gedachte van 
een 'restatement' op de achter-
grond. Overigens schrijft hij 
tevens dat door de latere 
maatschappelijke ontwikkelingen 

een restatement niet mogelijk 
geweest zou zijn. In het interview 
met hem (Van Dunne e.a., 1977) 
zegt hij dat Meijers zelf die 
gedachte van een restatement al 
had laten varen. 
7  Verg. De Vries (1870, p. 84) die 
stelt dat uit de vele en verschil-
lende rechtsbronnen is bijeenge-
zameld wat van kracht dient te 
blijven, en dit met een aantal 
verbeteringen en aanmerkingen tot 
een geheel is gemaakt. Daardoor 
is niet alleen rechtszekerheid 
verkregen, maar ook is het voor 
ieder makkelijk kenbaar. 
8  Zie ook Fibbe en Hagelbroek. 
9  Ook Spier hecht eraan op te 
merken dat het N.G.B. zich verre 
tracht te houden van een belan-
genstrijd; volstaan wordt zijns 
inziens met het uiten van wensen 
door praktijkmensen. 
1 ° Deze paragraaf is mede 
gebaseerd op de bijdrage van 
M.R. van den Toorn in dit 
nummer. 
" Op ambtelijk niveau was en is 
er weliswaar een aparte wetge-
vingsafdeling voor het Nieuw BW, 
maar voor zowel de minister als 
de Kamer geldt dat zij vele andere 
zaken te behandelen hebben. In 
deze strijd om politieke aandacht 
hebben politieke actualiteiten en 
politiek belangrijke wetsvoor-
stellen voorrang. Een voorbeeld is 
dat de behandeling van de invoe-
ringswet van de boeken 3, 5 en 6 
op het laatste moment moest 
wijken voor de behandeling van 
de Meststoffenwet; vanwege het 
daaropvolgend zomerreces duurde 
het maanden voor er weer een 
plaats op de agenda was 
verkregen. Voorts hebben weinig 
Tweede Kamerleden belang-
stelling voor het als moeilijk en 
specialistisch bekend staande 
privaatrecht, waarbij komt dat zij 
er weinig kiezers mee zullen 
winnen. 
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Ik moet hierbij een aanvulling 
maken op mijn gedachtengang, 
uiteengezet in De lengte van de 
wetgevingsprocedure' (Den Haag, 
1986) dat de justitiewetgeving 
verhoudingsgewijs veel tijd neemt 
vanwege haar normatieve en 
politieke gevoeligheid. 
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Wat was er verlceerd aan de 

Code civil? 

Mr. M. J. E. G. van Gessel-de Roo 

'Goede wetten zijn de 
springveders van ene wel 

gestelde staatsbestuur' 

H. C. Cras 

Een van de opmerkelijke aspecten van de totstand-
koming van het Nederlands burgerlijk wetboek, dat 
werd ingevoerd op 1 oktober 1838, is het gebrek aan 
appreciatie bij een aantal Nederlandse codificatoren 
voor het burgerlijk wetboek der Fransen, de Code 
civil. Vanaf het moment van invoering op 21 maart 
1804 is de Code civil steeds beschouwd als een van 
de meest waardevolle en succesvolste prestaties van 
het Napoleontisch regiem. In een periode waarin 
codificatie van het recht algemene belangstelling 
ondervond maar waarin goede voorbeelden nauwe-
lijks aanwezig waren gold de Code als een voorbeeld 
par excellence. 

Welke motieven en argumenten hebben de eerste 
Nederlandse codificatoren gehad om zich in dit 
opzicht minder positief op te stellen dan velen van 
hun tijdgenoten? Het kan geen reden zijn geweest dat 
de Code civil voor de Nederlandse juristen een 
gesloten boek is gebleven. Van 1 maart 1811 tot 
middernacht 30 september 1838 was de Code het in 
ons land geldend wetboek van privaatrecht. Hij 
vormde het uitgangspunt voor het in 1809 ingevoerde 
Wetboek Napoleon ingerigt voor her koningrijk Holland. 
Joannes van der Linden heeft de Code regelmatig 
geraadpleegd voor zijn ontwerp voor een burgerlijk 
wetboek (zie Van den Toorn). Zelfs de eerste civiele 
commissie - een subcommissie van de in 1798 aange-
stelde codificatiecommissie (zie Van den Toorn) - 

* De auteur is als universitair docente verbonden aan de 
Vakgroep Rechtgeschiedenis van de Universiteit van 
Amsterdam. 
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was goed op de hoogte van de wijze waarop de 
Fransen hun burgerlijk wetboek zouden inrichten. De 
commissie had de beschikking over het ontwerp van 
de Franse regeringscommissie, bekend als Projet de la 
commission de 24 Thermidor de l'an VIIP (1800), dat 
in 1801 in druk was verschenen, alsmede over oudere 
ontwerpen. 

Een beschrijving van de Nederlandse oppositie 
tegen het Franse wetboek is zeker niet nieuw, met 
name Kempers strijd tegen de Code is een veelbe-
schreven hoofdstuk uit de Nederlandse codificatiege-
schiedenis. (Heyman, 1975; Lokin en Zwalve, 1986) 
In hetgeen hier volgt, hoop ik evenwel enige nieuwe 
gegevens, geput uit archiefonderzoek, aan die 
geschiedenis toe te voegen. Bovendien lijkt het 
passend in een uitgave gewijd aan het jubilerend 
wetboek dit paradoxale element uit zijn geschiedenis 
nog eenmaal te releveren. Paradoxaal omdat het BW 
1838 uiteindelijk een naschrijving was van het Franse 
wetboek. Uiteraard - zoals de beschrijvers van de 
geschiedenis van het BW nooit nalaten te 
benadrukken - niet een slaafse vertaling maar een 
kritische overneming met vele modificaties van het 
origineel. Dit neemt niet weg dat de Code civil veel 
meer is geweest dan een voorbeeld uit de verte of ten 
naastebij voor het BW 1838. 

Na een korte historische verkenning over de 
totstandkoming van de Code civil zal aandacht 
worden besteed aan het standpunt van de .  civiele 
commissie van 1798 ten opzichte van het Projet de 
l'an VIII en aan de houding van Joan Melchior 
Kemper tegenover de Code. De aanleiding om op de 
eerste episodes de nadruk te leggen, was de volgende 
archiefvondst. Tussen de stukken van de commissie 
van 1798 die zijn bewaard gebleven (ARA, coll. 
Kemper J. M. (Cras) en coll. C. Th. Elout) bevindt 
zich een notitie van het commissielid Hendrik 
Constantijn Cras (coll. Kemper J. M. (Cras), nr. 2) 
waarin hij in dertien punten zijn bezwaren tegen het 
Franse ontwerp opsomt. Uit deze notitie blijkt dat 
vooral de inrichting van het ontwerp-wetboek voor 
Cras problematisch is. De regels van bewijs staan 
over het hele ontwerp verspreid; het materiele en 
formele recht zijn niet voldoende uit elkaar 
gehouden; zowel bij het testamentair erfrecht als bij 
het contractenrecht worden interpretatieregels 
gegeven; de Fransen maken geen onderscheid tussen 
de wijzen van eigendomsverkrijging en de titels op 
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grond waarvan eigendom wordt verkregen. En, merkt 
Cras op: 'Zij hebben hunne regtstermen behouden.' 
Op de twee laatst genoemde punten zullen wij nader 
ingaan. Voor de bespreking van Kempers houding ten 
opzichte van de Code geldt een andere reden. 

Kemper stond in dit opzicht onder invloed van zijn 
leermeester Cras. Cras had onmiddellijk na de aftocht 
van de Fransen en de inkomst van de Prins van 
Oranje in 1813 al aan Kemper laten weten dat het 
aller wens was dat Kemper minister van Justitie zou 
worden en ook 'dal de Fransche wetboeken, zo 

. weinig voor ons geschikt, met uw toedoen, zoo 
spoedig mogelijk overboord gaan'. (Naber, 1913) Nu, 
Kemper is geen minister van Justitie geworden, maar 
in C. F. van Maanen,,die op die post is benoemd, en 
in koning Willem I heeft hij standvastige 
medestanders getroffen in zijn campagne voor een 
wetboek met rechtsregels in overeenstemming met de 
zeden en geaardheid van het Nederlandse yolk; zij 
het dat de beweegredenen voor elk der leden van dit 
driemanschap niet identiek waren. 

De Code civil - historische verkenning 

Vanaf het einde van de zeventiende eeuw heeft de 
idee van codificatie van het recht zowel in theorie als 
in de praktijk grote aandacht gekregen in vrijwel alle 
landen van Europa - van Rusland tot Engeland; van 
Denemarken tot Italie. In geen land is de traditie van 
een codificatiebeweging echter zo omvangrijk en zo 
duidelijk geweest als in Frankrijk. (Van Kan, 1929) In 
het revolutiejaar 1789 heeft tenslotte ook het Franse 
yolk zijn wens tot codificatie duidelijk te kennen 
gegeven in de zogenaamde Cahiers die het zijn verte-
genwoordigers had meegegeven naar wat achteraf 
bezien de laatste zitting van de Staten-Generaal van 
het Ancien Regime is geweest. (Van Kan, 1929) 

In tegenstelling tot de Republiek der Verenigde 
Nederlanden die een Statenbond was, vormde 
Frankrijk een eenheidsstaat. De Franse koningen 
hadden al veel eenvormige, voor het gehele land 
geldende wetten ingevoerd. Sommige daarvan gaven 
regelingen voor een groot deelgebied van het recht, 
zoals de Ordonnance de la Marine. In de meeste 
aangelegenheden van het strafrecht en het burgerlijk 
recht waren de justiciabelen echter nog aangewezen 
op het traditionele recht. In het noorden voorna- 
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melijk op de verschillende stelsels van gewoonterecht 
en bezuiden de Loire vooral op gerecipieerd Romeins 
recht. In Frankrijk, zo verzucht de Tribuun 2  Grenier, 
is er nog niets veranderd sinds de Romeinse veldheer 
Julius Caesar over de Gainers schreef: `Zij allen 
verschillen onderling zeer wat betreft hun rechtsvoor-
schriften.' (Code Napoleon, 1808) 

Wat er verder ook aan argumenten ten gunste van 
codificatie naar voren werd gebracht, vrijwel iedereen 
was ervan overtuigd dat door invoering van 
wetboeken aan die rechtsverscheidenheid een einde 
diende te worden gemaakt. De revolutionaire macht-
hebbers na 1789 waren zich dan ook terdege bewust 
dat totstandbrenging van de zozeer bepleite 
wetboeken hun politiek prestige enorm zou vergroten. 
Toch sneuvelden de eerste drie ontwerpen voor een 
Code civil op het Procrustes-bed van de Franse 
politiek. Hun ontwerper, Cambaceres, kon de 
politieke veranderingen niet bijhouden. Zijn eerste 
ontwerp werd te kort geacht, het volgende te filoso-
fisch en het derde kwam niet aan behandeling toe 
vanwege de staatsgreep van november 1799 (Brumaire 
de l'an VIII). (Fenet, dl. I, 1827) Deze omwenteling 
bracht Napoleon Bonaparte aan de macht. 

Napoleon benoemde nu een regeringscommissie 
met drie leden en een secretaris. Deze commissie 
diende het reeds vermelde Projet de l'an VIII in. 
Volgens dit ontwerp zou het wetboek worden 
verdeeld in twee hoofddelen: het recht met 
betrekking tot personen, neergelegd in het eerste 
bock; en het recht omtrent zaken, geregeld in het 
tweede en derde bock. Bock 2 handelt over goederen 
en de verschillende `wijzigingen' (zo vertaalde 
Joannes van der Linden het woord 'modifications') 
van eigendom. Bedoeld zijn eigendom als recht om 
op de meest volstrekte wijze van een zaak te genieten 
en er over te beschikken (Cc art. 544), vruchtgebruik 
en de rechten van gebruik en bewoning, rechten de 
zaak van een ander te genieten met behoud van de 
zelfstandigheid van die zaak (Cc artt. 578 en 626) en 
servituten, gebruiksrechten in de vorm van een last op 
andermans onroerend goed (Cc art. 637). De term 
zakelijk recht, droit reel, wordt hier niet gebruikt. 
Bock 3 regelt de wijzen van eigendomsverkrijging, 
onder meer op grond van huwelijksvermogensrecht, 
erfrecht en contractenrecht. 

In de Code civil is deze systematiek gehandhaafd. 
Dat een eigenaar een ander onmiddellijk op grond 
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van een contract (bijvoorbeeld koop) eigenaar kan 
maken zonder dat een leveringshandeling nodig is, is 
een regel van natuurrecht. Aangezien in de Code bij 
deze regel is aangesloten en dit in de systematiek tot 
uitdrukking komt, is dit een van de redenen om dit 
wetboek als een natuurrechtscodificatie te kwalifi-
ceren. 

De redacteuren van de Code stond echter evenzeer 
de systematiek van de Justiniaanse Instituten voor 
ogen, die zij in een naar hun mening betere vorm - 
namelijk in een tweedeling Personen/Zaken en met 
weglating van de rechtsmiddel en (acties) - aan het 
wetboek dachten mee te geven. (Fenet, dl. XI, 1827) 

Aan de drie boeken ging in het ontwerp nog vooraf 
een boek bestaande uit vijf titels, Livre preliminaire. 
Dit boek bevatte onder meer bepalingen zoals we die 
aantreffen in de Titre preliminaire van de Code civil 
en overigens wat indertijd metafysisch-wettelijke 
abstracties zijn genoemd (Fenet, dl. 4, 1827); 
uitspraken als: er bestaat een onveranderlijk recht, 
bron van alle positiefrechtelijke bepalingen (art. 1). 
Het Tribunaat heeft titel na titel van dit Line prelimi-
naire afgestemd. Daarbij bleek van gebrek aan kalm 
overleg en 'unite de l'intention' sprake te zijn. (Fenet, 
dl. I, 1827) Toen staakte Napoleon de werkzaam-
heden en verschoof deze naar 'une autre époque'. 

Gedurende het interval werden alle tegenstrevende 
elementen uit het Tribunaat verwijderd. Het Livre 
preliminaire werd tot minder dan tien artikelen 
gereduceerd. Aan wetenschappelijke onderschei-
dingen en doctrinaire uitspraken in het wetboek 
bestond geen behoefte. Napoleon had al eens 
duidelijk gedecreteerd dat men zich tot de essenties 
diende te beperken en dat het wetboek wel dogma-
tisch maar niet doctrinair mocht zijn. (Fenet, dl. I, 
1827) En wie kon daar nog een woord tegen in 
brengen? Op 21 maart 1804 vond de invoering plaats 
van het wetboek waarover Napoleon zelf zou zeggen 
dat het in roem de grootste van zijn wapenfeiten zou 
overtreffen. 

De civiele commissie van 1798 en het Projet de l'an 
VIII 

Na de inval van de Franse legers in de winter van 
1794/95 moest er een ferme diplomatieke strijd 
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worden gevoerd om onze staatkundige onafhanke-
lijkheid tegenover Frankrijk veilig te stellen. Een 
garantie daartoe is tenslotte neergelegd in het Haags 
Verdrag van 16 mei 1795. De dreiging van inlijving 
bij Frankrijk vormde evenwel nog steeds een sterk 
argument om de Bataafse Republiek, als eenheids-
staat, zo snel mogelijk van de grond te krijgen. 
Invoering van uniforme, voor het gehele land 
geldende wetboeken zou daartoe kunnen bijdragen 
(zie Van den Toorn). Onze eerste codificatiecom-
missie voelde de haar opgedragen taak wat dit betreft 
goed aan. Met de grootste belangstelling heeft ze de 
ontwikkelingen in het `codificatie-gebeuren' in 
Frankrijk bestudeerd. De mislukking van de drie 
ontwerpen Cambaceres, waaruit aanvankelijk - met 
revolutionair elan - veel traditioneel rechtsgoed was 
verbannen, gaf te denken. Hetgeen de commissie dan 
ook deed. 

'Het ontwerp van een gezuiverd wetboek is geen 
kind der Revolutie', aldus Cras, 'het was al lang 
aangeprezen al eer men aan revolutie dacht of kon 
denken'. Zeker is het de bedoeling dat door middel 
van het wetboek 'het vorig rechtswezen' wordt 
verbeterd, maar dit dient te geschieden op basis van 
rustig beraad en met bewaring van hetgeen de 
ervaring van eeuwen als juist en rechtvaardig heeft 
doen erkennen. Indien de commissie op die manier te 
werk zal gaan, zal hij `voor gelijke arbeid in Frankrijk 
niet onderdoen'. (coll. Kemper J. M. (Cras) nr. 2) 
Blijkt uit deze opmerkingen at de wens om op eigen 
kracht en met eigen middelen het werk te klaren, 
weldra wordt de toon ook kritisch ten opzichte van 
de Franse prestaties. 

In zijn voorwoord op de door hem ontworpen titel 
over onderscheidingen van zaken schreef Cras: `Deze 
titel is als ene Inleiding tot het gehele secundum 
objectum iuris (Cras bedoelt: het vermogensrecht) en 
moet dus vele algemene regels en bepalingen 
bevatten. De Fransen hebben, gelijk veelal, ook dit 
onderwerp te oppervlakkig behandeld.' (coll. Kemper 
J. M. (Cras) nr. 5) Ten bewijze van deze uitspraak: de 
Code civil kent een fundamentele onderscheiding van 
de rechtsobjecten, die in roerende en onroerende 
(Cc art. 516); in twintig artikelen is deze verder uitge-
werkt. Wie daartegenover de 168 bepalingen ziet, die 
Cras voor de regeling van dit onderwerp noodzakelijk 
achtte - waaronder bepalingen als `Diamanten of 
edele gesteentens zijn geen paarlen' (art. 41) - zal dit 
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misschien als voldoende illustratie beschouwen van 
de door Cras gewraakte Franse oppervlakkigheid. Zo 
eenvoudig is het plaatje echter niet. 

Vriend en vijand van de codificatiegedachte waren 
het indertijd ten minste over een zaak eens: wilde een 
wetboek aan zijn doel beantwoorden dan diende het 
de burgers ('l-let in regten onervaren publiek') zo 
volledig mogelijk over hun rechten te informeren en 
moest het rechtszekerheid garanderen. Dit nu was 
idealiter alleen mogelijk indien het wetboek alles zou 
regeren, volmaakt zou zijn. Aangezien volmaaktheid 
echter buiten het menselijk vermogen ligt, 
voorspelden de tegenstanders dat iedere poging tot 
codificatie op deze klip schipbreuk zou lijden. Ook 
de codificatoren waren zich het dilemma bewust. 
Welk nut heeft een wetboek immers, indien een 
onbeperkt beroep op buitenwettelijke rechtsbronnen 
mogelijk moet blijven. 

De Franse codificatoren zochten een oplossing 
door middel van de regeling dat bij de invoering van 
de Code civil al het bestaande recht zou zijn 
afgeschaft, doch alleen voor zover dit de in de Code 
geregeld rechtsstof betrof (Loi de reunion (etc.), art. 
6), maar dat toepassing van buitenwettelijk recht geen 
cassatiegrond zou opleveren; en zo hebben wij het 
ook begrepen, vermeldt Maleville (1807). 

In de Nederlandse commissie van 1798 is men het 
met een dergelijke oplossing niet eens. Op die manier 
zal de rechtsbedeling toch te veel worden beheerst 
door autoriteiten buiten het wetboek. (BNC I, 1968) 
Dit strookt niet met de in de commissie verwoorde 
opvattingen over wetgeving. De wetgever is volgens 
deze opvatting 'in zijn wetboek de tolk en uitlegger 
van het natuurrecht; hij verklaart wat de natuur wil 
en voorschrijft ook in bijzondere soorten en gevallen; 
en die verklaring maakt een einde aan alle mogelijke 
verschil deswegen. Hij verklaart dus de rechtsweten-
schap, zoals die in de Staat moet gelden.' (Cras, in 
coll. Kemper J. M. (Cras) nr. 2) 

Elders zegt Cras: Waarom zou het wetboek een 
rechtsgeleerd systema zijn alleen ten dienste van 
rechtsgeleerden. Een rechtsgeleerd systema zal het 
altijd zijn. Aan de wetgever dus de taak om het 
rechtssysteem dat wetboek beet sluitend te maken. 
Volgens Cras kan dit door aan de regelingen van het 
materiele recht een Algemeen Deel te laten vooraf 
gaan met wetenschappelijke definities en onderschei-
dingen en met nauwgezette voorschriften over de 
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wijze waarop rechtsvinding moet plaats vinden. Hij 
vindt zijn voorbeeld in het Franse Livre preliminaire , 
dat hij overigens ook als `oppervlakkig' afdoet. 
Samen met C. Th. Elout ontwerpt hij een titel met 
regels van uitlegkunde, die de sluitsteen moet zijn 
voor het te ontwerpen wetboek. (BNC I, 1968) 

Hadden de redacteuren van de Code, zij het met 
enige weemoed (Maleville, 1807) het Livre prelimi-
naire laten vallen, Cras zou letterlijk tot aan zijn 
doodsbed in 1820 volhouden dat een wetboek zonder 
wetenschappelijke en doctrinaire lading onacceptabel 
is. Vooral in dit opzicht heeft hij veel invloed gehad 
op zijn leerling Kemper. Overigens zou bij de beraad-
slagingen over de door de commissie in 1804 
ingediende ontwerpen ook het commissielid Donker 
Curtius nog eens met nadruk stellen dat het opnemen 
van wetenschappelijke definities en onderscheidingen 
voor de commissie een principiele keuze was geweest 
en dat hierover geen compromis mogelijk was. 

Ook in de systematiek van het materiele recht 
werkte de keuze om de rechtsstof volgens leerstellige 
uitgangspunten te behandelen door. Hierboven is 
vermeld dat in de Code in boek 3 het contractenrecht, 
recht onder de wijzen waarop men eigendom 
verkrijgt, is opgenomen. Cras had dit gesignaleerd als 
een van de eigenaardigheden in het Projet de l'an 
VIII. Daardoor wordt namelijk het verbintenissen-
recht vanuit een zakenrechtelijke gezichtshoek 
behandeld. Traditioneler was het om, zoals dat uit de 
Instituten van de Romeinse keizer Justinianus (zesde 
eeuw) bekend was, te onderscheiden tussen enerzijds 
zakenrecht en anderzijds verbintenissenrecht. 

Cras verdiept zich in dit probleem: 'Het ius in re 
(vergelijkbaar met ons begrip zakelijk recht; zie 
Feenstra, 1979) is in zijne natuur, aart en wezen 
afgescheiden van het ius ad rem (vergelijk ons begrip 
persoonlijk recht); de verbindtenissen kunnen niet 
anders dan onderscheiden zijn van het ius in re.' En 
waarom kan dat niet anders? Dit behandelt Cras 
door middel van de volgende vraag: `Zal bepaald 
worden, even gelijk bij de Romeinen, dat zonder 
traditio (bezitsverschaffing) eigendom niet overgaat? 
... Men zal de vraag mogelijk leerstellig keuren. Zij is 
het ook, maar kan zij wel onbeslist gelaten worden? 
en zo neen, is zulks dan geen bewijs dat het 
leerstellige niet dan zonder het uiterste nadeel uit het 
wetboek kan verbannen worden.' Niet zonder nadeel, 
want 'het is eene heilzame regel dat toezegging en 
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overeenkomst alleenlijk een ius personale (persoonlijk 
recht) geeft, maar eigendom niet overga zonder 
levering'. Cras werkt dit niet uit. Het is evenwel 
duidelijk dat hij zich op leerstellige gronden afkeert 
van de systematiek van het Projet en voor het Neder-
landse wetboek in deze aansluiting bepleit bij het 
Institutensysteem. Dat sloot ook beter aan bij de 
lnleidinge tot de Hollandsche Rechtsgeleerdheid van 
Hugo de Groot. Dit zeventiende eeuwse boek vormde 
het eerste uitgangspunt bij de ontwerp-arbeid van de 
civiele commissie. 

Tenslotte nog een opmerking over de rechtstaal. Dit 
was een onderwerp waarvoor aan het einde van 
achttiende eeuw grote belangstelling bestond. Met 
name waar het rechtstermen en hun uitleg betrof. 
Deze belangstelling was geactiveerd door de omwen-
telingen die hadden plaats gevonden. Met de 
afschaffing van de instituties van het lancien regiem' 
verdwijnen rechtstermen of wordt aan bestaande 
rechtstermen een nieuwe begripsinhoud gegeven; de 
instelling van nieuwe instituties verrijkt de rechtstaal 
met nieuwe termen en begrippen. Het Latijn was 
allang niet meer de exclusieve vaktaal voor juristen, 
maar wel was het zo dat voor veel juridische 
vaktermen alleen een Latijnse term bestond zonder 
goede aequivalenten in de landstaal (vergelijk bij-
voorbeeld de hierboven genoemde termen 'ius in re' 
en 'ins ad rem). 

De redacteuren van de wetboeken hadden ook bier 
een taak. Niet zelden vonden zij de oplossing door de 
Latijnse term in beschrijvende vorm weer te geven 
bijvoorbeeld ius in re: recht op een zaak, ius ad rem: 
recht omtrent een zaak. Met de term moet evenwel 
ook de begripsinhoud worden bepaald. Ook dit kan 
volgens de commissie 1798 het best door in het 
algemeen deel zoveel mogelijk categorische onder-
scheidingen en definities op te nemen. Dit nu ontbrak 
in het Projet. Als Cras echter opmerkt dat de redac-
teuren van het Projet `bij hunne regtstermen' zijn 
gebleven, is dit eerder een wat verbaasde constatering 
dan wezenlijke kritiek. Hij is zelf voortvarender: 
tlimmer was er een Nederduitsch wetboek. Men kan 
dus verlegen zijn om woorden. Maar in alle talen 
heeft men zich nieuwe woorden veroorloofd, en 
moeten veroorloven. Men behoeft niet beschroomd te 
zijn, wanneer men de voornaamste Nederduitsche 
rechtsgeleerden De Groot, Huber en anderen volgt. 
Het wetboek moet ook gezag genoeg hebben om 
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desnoods nieuwe woorden te canoniseren. De Groot 
is bij onze taalkundigen een classiek schrijver. 
Eindelijk de nieuwheid gaat voorbij en het gebruik 
wettigt alles.' (Collectie Kemper J. M. (Cras) nr. 5) 

Cras introduceerde daadwerkelijk nieuwe termen. 
Een van de aardigste daarvan is die met betrekking 
tot ius in re. De meest Nederlandse term tot dan toe 
in gebruik was 'reeel regt' (Vergelijk ook Joannes van 
der Linden, ed. 1967, Boek II, titel 1, artt. 19 en 20). 
Cras introduceerde, voor zover ik kan nagaan als 
eerste, de term `zakelijk recht', overigens niet met 
instemming van zijn collega's. 'Het zakelijk regt 
klinkt wat twijfelachtig', aldus Jan Bondt. Cras wit 
niet `persisteren' en valt terug op de omschrijvende 
vorm. (BNC I, 1968) Een duidelijke definitie knoopt 
hij niet aan de nieuwe term vast. In een ontwerptitel 
over aard en gebruik van wettig toekomende rechten 
in het algemeen vinden we slechts: `Zakelijke rechten 
(vergaan) door 't vergaan der zaak. (...) Regten op 
eene zaak zonder opzigt op den persoon van den 
bezitter gevestigd volgen de zaak en eindigen door 
het te niet gaan der zaak op welke zij gevestigd zijn.' 
(BNC I, 1968) Terzijde zij hier overigens opgemerkt 
dat juist de taal en de stijl van de Code civil dit 
wetboek in de ogen van velen tot zo'n voortreffelijk 
wetboek maakte. 

Waarmee wij zijn beland bij de eindwaardering wat 
betreft de commissie van 1798. Moet de conclusie zijn 
dat er in deze commissie een absoluut negatief beeld 
was ontstaan over het Projet de Code civil? Zo sterk 
mag dat niet worden gesteld. Waar het om de 
inrichting ging, heeft de civiele commissie een andere 
koers gevaren dan de Franse regeringscommissie, 
waar het ging om specifieke rechtsfiguren en 
regelingen heeft de commissie het Projet wel degelijk 
in positieve zin gehanteerd. Opvallend is dat dit 
vooral is gebeurd ten aanzien van het erfrecht. (BNC 
VI, 1987) In de ontwerpen voor het zaken- en verbin-
tenissenrecht vindt men geen verwijzingen naar het 
Projet de l'an VIII. 

J. M. Kemper en de Code civil 

In de jaren 1804-1813 is de invloed van de Code 
civil oneindig veel groter geweest dan die van het 
Projet in de eerste codificatieperiode. Het ontwerp 
Van der Linden en het WNvH van 1809 zijn 
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produkten van codificatoren met een veel pragmati-
scher instelling dan we bij de eerste codificatiecom-
missie hebben aangetroffen. Dat liet zich heel goed 
verenigen met een grotere gerichtheid op de Code 
civil. Vanaf 1 maart 1811 was deze Code hier recht-
streeks van toepassing. Wij nemen de draad weer op 
in 1814 bij het codificatiewerk van Joan Melchior 
Kemper (zie ook Van den Thorn). 

Kemper was op 18 april 1814 in de codificatiecom-
missie benoemd, waar hij zich aanvankelijk met het 
ontwerp voor een wetboek van strafrecht bezig hield. 
De civiele commissie werkte inmiddels plichtsge-
trouw aan een bewerking van het WNvH van 1809. 
Om niet geheel opgehelderde redenen lukte dit werk 
echter niet. In augustus werd aan Kemper - als 
algemeen voorzitter van de commissie - gevraagd zijn 
licht over de problemen te laten schijnen. 

Duidelijker dan Cras het in de eerste commissie 
ooit heeft uitgesproken, maar in dezelfde geest, had 
Kemper al in een rede in 1808 gesteld dat bij de 
formering van een nieuw wetboek voornamelijk 
rekening diende te worden gehouden met het eigen, 
Nederlandse recht, vooral het recht zoals dit in de 
zeventiende en achttiende eeuwse rechtswetenschap 
van de Hollandse Elegante school was ontwikkeld. 
Aan overneming van vreemd recht dat door middel 
van wapengekletter aan ons was opgedrongen, viel in 
ieder geval niet te denken. (J. M. Kemper, dl. I, 1835) 
In 1817 stelt Kemper zelfs `zal ik ook niet 
ophouden evenals Cato ten aanzien van Carthago te 
zeggen, weg met den Code Napoleon, weg met een 
vreemd wetboek, dat in het zuiden (de Belgische 
provincies) zelf minder door de publieke opinie dan 
door 't belang en de gemakkelijkheid van eenige 
rechters en praktizijns gehandhaafd wordt.' (coll. 
Kemper J. M. (Cras) nr. 68) Voor Romeins recht, dat 
ook vreemd recht is, diende evenwel een uitzondering 
gemaakt, niet omdat het Romeins is, maar omdat het 
in veel opzichten voortreffelijk is en omdat het al 
eeuwen lang met het Nederlandse rechtswezen was 
verweven. Als additioneel recht naast het wetboek 
mocht het echter ook volgens Kemper geen functie 
hebben. 

Geconfronteerd met de problemen in de civiele 
commissie in 1814 sloeg Kemper dan ook vastbe-
raden de weg in naar een origineel Nederlands 
wetboek. Hij voelt zich in zijn afwijzing van het 
Franse recht gesteund door een in dat jaar 
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verschenen kritiek op de Code civil van de gezagheb-
bende Duitse rechtsgeleerde F. C. von Savigny. 
Kemper bijt zich vast in twee door Savigny aange-
geven gebreken in de Code: vele materien ontbreken 
en er is geen duidelijke onderscheiding tussen jus in 
re en jus ad rem. (Collectie Kemper J. M. (Cras) nr. 
69) 

Willem I en zijn minister van Justitie Van Maanen 
steunden Kemper. In dat stadium is niet geheel 
duidelijk op welke gronden Willem I zijn steun heeft 
gegeven. Na de vereniging met de Belgische 
provincies in 1815 heeft de koning door invoering 
van puur, traditioneel Nederlands burgerlijk recht de 
Belgische voorkeur voor een aansluiting bij Frankrijk 
willen dwarsbomen. De zuidelijke Nederlanders 
stelden immers dat deze aansluiting geen enkel 
probleem kon opleveren aangezien zij hun rechts-
voorschriften al gemeen hadden met de Fransen. De 
Code civil was al vanaf 1804 hun wetboek. Van 
Maanen heeft 's konings streven zeker onderschreven, 
maar hij had ook zijn eigen ideeen over het wetboek. 
(Brief van 3 maart 1817 aan Kemper) Waar het 
doctrinale tot een bloot speculatief resultaat leidt, 
dient het uit het wetboek geweerd, maar waar het van 
nut is en ondersteunt, moet het blijven gehandhaafd. 
Van Maanen was er ook voorstander van het 
Romeins recht als additioneel recht te handhaven. 

De Belgische Nederlanders hadden Kempers 
ontwerp van 1816 in een uiterst veroordelend rapport 
van 31 december 1816 verworpen. Zij bewonderden 
wel het genie van de architect math -  zijn bouwwerk 
was proportioneel niet in overeenstemming met de 
behoeften van de toekomstige eigenaren. Even vernie-
tigend riposteerde Van Maanen: 'Die tegenstelling 
(namelijk over het rechtswetenschappelijk gehalte van 
het wetboek) is in deze, zoo als in menigvuldige 
andere zaken, niet eene vrucht van overtuiging, of 
van redelijk en bedaard nadenken, maar alleen een 
uitwerksel van vooringenomenheid, hatelijkheid of 
domheid.' Hij bleef zijn steun aan Kempers werk 
verlenen. 

De Belgische rechtsgeleerde J. Gilissen heeft in een 
uitvoerige studie de bezwaren van de Belgen tegen 
Kempers werk uiteengezet. (Gilissen, 1967) Van alle 
kritiek zal hier een punt worden belicht, omdat dit 
overeenstemming vertoont met de problemen van de 
eerste civiele commissie ten opzichte van het Projet en 
omdat het een van de weinige punten is waarop de 
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Kemperiaanse opvatting niet terzijde is geschoven: de 
systematiek van het wetboek. In deze volgt het BW 
1838 Kempers ontwerp en niet de Code civil. 

Reeds in 1814 had Kemper genoteerd `Oordeelt 
men het beter in plaats van 3 deelen waarvan het 
tweede in twee boeken verdeeld is, liever 4 boeken te 
nemen of 3 boeken zoo het onderwerp der acties niet 
apart behandeld wordt.' (Collectie Kemper J. M. 
(Cras), nr. 69) Voor de systematiek van het wetboek 
grijpt hij dus terug op het Institutensysteem Personen 
- Zaken (Vermogensrecht) - Acties. En wet omdat er 
nu eenmaal een wezenlijk onderscheid bestaat tussen 
reele en personele rechten. De Belgische rapporteurs 
erkenden dat iedere rechtsgeleerde op de hoogte is 
van het onderscheid jug in re en jug ad rem. Zij 
achtten het evenwel uiterst ongewenst dit onderscheid 
tot basis voor de systematiek van het wetboek te 
nemen, omdat er geen positieve zekerheid van 
uitgaat, er zijn immers ook gemengde rechten. Het 
geheel is te subtiel en te abstract. 

Kemper heeft dit weerlegd in een `ophelderende 
memorie' van 30 september 1820, gericht tot de 
koning: (toen gekozen was voor het opstellen van 
nieuwe wetten) 'Icon het de ontwerpers der nieuwe 
wetgeving niet ontslippen, dat zeer dikwijls van eene 
enkele bepaling de geheele systematische samenhang 
van een wetboek afhangt, en de vraag of men het 
Fransche wetboek ten grond der nieuwe bewerking 
zoude leggen, loste zich weldra in een andere vraag 
op, of het verkieslijker ware, naar de gronden van het 
fransche regt den eigendom door contract te laten 
bekomen en overgaan, dan wel of het beter ware 
volgens de beginselen van het Romeinsch regt den 
ouden regel te herstellen, dat alleen tusschen contrac-
tanten uit contract regt geboren wordt maar dat 
eigendom vooral ten aanzien van derden niet dan 
door levering of transport bekomen wordt. Het 
openbaar belang, de zekerheid der bezittingen, en de 
veiligheid der geldschieters bepaalde de ontwerpers 
weldra tot herstelling der Romeinsche onderscheiding 
tusschen regt op personen en regt op zaken (ius in re 
en jug ad rem). De oude zeden en wenschen van alle 
de Nederlandsche provincien ondersteunden dit 
resultaat 

De verdere geschiedenis van Kempers ontwerpen is 
bekend (zie Van den Toorn). Bij de behandeling van 
de Inleiding in het parlement sneuvelde artikel na 
artikel, zoals indertijd het Livre preliminaire in 
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Noten 

Frankrijk. Een nieuwe commissie van redactie onder 
leiding van de zeer kundige Belgische rechtsgeleerde 
Pierre Nicolai kreeg opdracht Kempers ontwerpen 
aan te passen. In feite leverde de commissie een op 
de Code civil gestoeld ontwerp burgerlijk wetboek. 
Alleen Kempers indeling van het vermogensrecht in 
een deel zakenrecht en een deel verbintenissenrecht is 
gehandhaafd. 

Wat was er verkeerd aan de Code civil? De Code is 
een pragmatisch wetboek in eenvoudige taal 
geschreven. In de loop van de eerste twintig jaren van 
zijn bestaan had het wetboek ook in de noordelijke 
Nederlanden velen voor zich weten te winnen. 
Hoezeer de rechtswetenschap van de Hollandse 
Elegante School ook had geschitterd, dat vuurwerk 
was voorbij; slechts de echo's ervan waren nog accep-
tabel in een burgerlijk wetboek anno 1838. En had 
niet de Franse kanselier Michel de l'Hopital 
(1505-1573) al gesteld: 'La loi commande; elle n'est 
pas faite pour instruire 

' Door een decreet van de 
Nationale Conventie van 5 
oktober 1793 is in Frankrijk een 
nieuwe, Republikeinse kalender 
ingevoerd. Deze telde vanaf de 
herfstevening (22 september) van 
1792. Per 1 januari 1806 heeft 
keizer Napoleon de Gregoriaanse 
kalender weer ingevoerd. 
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Het Burgerlijk Wetboelc, het 

Nieuw Burgerlijk Wetboek en 

de consument 

mr. M. van Delft-Baas* 

Inleiding 

Verschillende regelingen in het BW bieden sociaal 
en economisch zwakkeren een bijzondere 
bescherming. Sprekende voorbeelden zijn de 
regelingen betreffende de arbeidsovereenkomst en de 
huurovereenkornst. De arbeider en de huurder 
worden beschermd tegen hun sterkere wederpartijen, 
werkgevers en verhuurders. Ook de consument is in 
de regel een zwakkere partij. Ongeveer vanaf 1970 
won zowel in Nederland als in het buitenland het 
inzicht veld dat ook hij een bijzondere bescherming 
verdient, en wel tegen producenten en andere 
bedrijfs- of beroepsmatig optredende partijen (hande-
laren in goederen en diensten). 

De opstellers van het NBW hebben terdege met de 
belangen van de consument rekening gehouden. Zo 
zijn deze volgens Hartkamp (1984) bij het opstellen 
van de algemene regels van het zaken- en verbintenis-
senrecht (boeken 3-6) voortdurend in de afweging 
betrokken. Daarnaast worden in de boeken 7 en 8 
bijzondere regels voorgesteld, zoals de in boek 7 
opgenomen regeling inzake de consumentenkoop. 
Wanneer men de nu geldende tekst van het BW 
bekijkt, is van een bijzondere bescherming van de 
consument nog niet veel te merken. Dit heeft de 
rechter er overigens niet van weerhouden in een 
aantal gevallen uitdrukkelijk rekening te houden met 
het feit dat een der partijen een consument is. 

In dit artikel zal ik de positie schetsen van de 
consument in het BW en het NBW en enige 
uitspraken van de Hoge Raad bespreken. Voor ik 
daartoe overga, zal ik kort aandacht besteden aan de 

* De auteur is verbonden aan het Molengraaff Instituut 
voor Privaatrecht van de Rijksuniversiteit Utrecht. 
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opkomst van het consumentenrecht en aan het begrip 
consument. 

De opkomst van het consumentenrecht 

'Tien jaar geleden bestond het nog niet', zei 
Hondius in 1980. Met deze opmerking bedoelde hij te 
zeggen dat het tot 1970 niet gebruikelijk was verschil- 
lende voorschriften, zoals bepalingen uit de 
Warenwet, de Prijzenwet, de kredietwetgeving of het 
BW, gezamenlijk onder te brengen onder het hoofd 
consumentenrecht. lk noem enerzijds een wet als de 
Warenwet, anderzijds he BW. Het consumentenrecht 
bestaat uit privaatrechtelijke, administratiefrechtelijke 
en strafrechtelijke regels. In deze bijdrage beperk ik 
mij tot een onderdeel: het (N)BW-consumentenrecht. 

In talrijke binnen- en buitenlandse geschriften 
worden oorzaken aangegeven ter verklaring van de 
opkomst van het consumentenrecht. (Calais-Auloy, 
1986; Hartkamp, 1982; Hippel, 1986; Hondius, 1980) 
De volgende factoren worden onder meer genoemd: 
de economische ontwikkeling die tot een grote 
toename van op de markt aangeboden produkten en 
diensten leidde; het ingewikkelder en soms ook 
gevaarlijker worden van produkten; het ontbreken 
van voldoende informatie over de aangeboden 
produkten en diensten bij de consument; veranderde 
verkoopmethoden; het gebruik van algemene 
voorwaarden, die de rechten van de consument 
beperken. 

Steeds meer ontstond in Nederland het inzicht dat 
een onderscheid tussen handelstransacties en consu-
mententransacties op sommige terreinen geboden is. 
Ontkomen diem te worden aan de voor de consument 
nadelige gevolgen van de geleidelijke opheffing van 
het onderscheid tussen burgerlijk recht en handels-
recht. Zo betekent het felt dat de stof van het 
Wetboek van Koophandel in het NBW is opgenomen 
wel dat het handelsrecht in het algemene burgerlijk 
recht is opgegaan, maar niet dat tussen handelstrans-
acties en consumententransacties geen verschil 
gemaakt kan en moet worden. 

Het begrip consument 

Het begrip consument is niet eenduidig. Zowel in 
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de wetgeving als in de literatuur treffen we verschil-
lende omschrijvingen aan. (Brack, 1982; Hondius, 
1976) De meest voorkomende omschrijvingen zijn: 
een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoe-
fening van een beroep of bedrijf en een eindgebruiker 
van niet voor een beroep of bedrijf bestemde 
goederen of diensten. De eerste omschrijving wordt 
in het NBW gebruikt bij de regeling van de algemene 
voorwaarden en de consumentenkoop. In deze 
regelingen staat de transactie centraal die door een 
partij in de uitoefening van een beroep of bedrijf 
gesloten wordt en door de andere, de consument, 
juist niet. De tweede omschrijving komt voor in de in 
het BW opgenomen bepalingen betreffende mislei-
dende reclame (artt. 1416a-c BW). De in het BW op 
te nemen regeling inzake produktenaansprakelijkheid 
(artt. 1407a-i BW) kent een soortgelijke omschrijving. 
De laatste twee gevallen betreffen onderdelen van het 
recht inzake onrechtmatige daad. 

De consument in het BW 

Een eigen plaats heeft de consument in het BW 
nauwelijks verworven. Speciale aandacht voor de 
bescherming van de belangen van de consument zien 
we momenteel eigenlijk alleen in de hierboven 
genoemde misleidingsbepalingen, met name in art. 
1416c BW. In dit artikel is actiebevoegdheid voor 
consumentenorganisaties opgenomen. Exclusief is 
deze bescherming overigens niet. De actiebe-
voegdheid komt evenzeer toe aan organisaties die de 
belangen behartigen van personen die een beroep of 
bedrijf uitoefenen. In de nabije toekomst zal de 
positie van de consument versterkt worden door de 
eveneens hierboven genoemde regeling inzake 
produktenaansprakelijkheid. In de iets verdere 
toekomst zal vermoedelijk in het BW neergelegd 
worden dat consumentenorganisaties (en andere 
organisaties) op veel grotere schaal in rechte op 
mogen treden. Op deze drie regelingen zal ik 
hieronder kort ingaan. 

De artt. 1416a-c BW zijn sinds 14 juli 1980 van 
kracht. Op basis van deze artikelen kunnen alle 
misleidende mededelingen omtrent goederen of 
diensten bestreden worden, mits de mededelingen 
betrekking hebben op aangeboden goederen en 
diensten en mits de aanbieder handelt in de uitoe- 
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fening van een beroep of bedrijf. Het verstrekken van 
dergelijke mededelingen wordt als een onrechtmatige 
daad gekwalificeerd. Voordat deze artikelen van 
kracht werden, kon krachtens art. 1401 BW (het 
algemene onrechtmatige daad-artikel) opgetreden 
worden. Een belangrijke overweging om de artt. 
14 I6a-c in te voeren was de bescherming van de 
consument tegen misleidende reclame. Om dit effect 
te kunnen bereiken is actiebevoegdheid voor organi-
saties ingevoerd, waarbij vooral gedacht werd aan een 
optreden van consumentenorganisaties. Blijkens een 
evaluatierapport dat in 1984 aan de Tweede Kamer 
aangeboden werd, beantwoorden de artt. I 416a-c aan 
de doelstellingeni lk noem enkele punten. Gebleken 
is dat het toekennen van actiebevoegdheid aan consu-
mentenorganisaties in een aantal gevallen het voeren 
van processen kan voorkomen. De van een consu-
mentenorganisatie uitgaande dreiging om te proce-
deren brengt adverteerders er dikwfils toe de recIame 
te wijzigen. Als er toch in rechte opgetreden wordt, 
blijkt snel en doeltreffend optreden in kort geding 
mogelijk. 

Op II september 1986 werd een wetsvoorstel inzake 
produktenaansprakelijkheid aan de Tweede Kamer 
aangeboden (artt. 1407a-i BW). De bedoeling is dat 
de regeling uiterlijk op 30 juli 1988 van kracht zal 
zijn. De EEG-richtlijn inzake produktenaansprake-
lijkheid dwingt de Lidstaten om op genoemd tijdstip 
de inhoud van de richtlijn in de nationale wetge-
vingen opgenomen te hebben. Of dit bij ons en in de 
andere landen zal lukken, is nog de vraag. 2  

Bescherming van de consument is een belangrijk 
uitgangspunt van de richtlijn en daarmee ook van het 
wetsvoorstel produktenaansprakelijkheid. Het 
wetsontwerp creeert een risico-aansprakelijkheid voor 
de producent voor schade die door zijn gebrekkige 
produkt ontstaan is. Een produkt is gebrekkig indien 
het niet de veiligheid biedt die men daarvan mag 
verwachten. Consumenten kunnen de producent 
aansprakelijk stellen voor letselschade en voor schade 
die aan andere zaken is toegebracht indien deze 
laatste schade hoger is dan f 1263,85 (500 Ecu). Op 
grond van de richtlijn bestaat de verplichting een 
franchise in de regeling op te nemen. De Nederlandse 
regering heeft gekozen voor een zogenaamde 
drempelfranchise, dat wil zeggen dat schade onder 
genoemd bedrag niet vergoed wordt en schade 
daarboven volledig. De richtlijn is op dit punt niet 

108 	Justitiele Verkenningen, jrg. 14, nr. 6, 1988 



geheel duidelijk. In een aantal andere landen gaat 
men uit van een aftrekfranchise. Het genoemde 
bedrag wordt dan steeds van de zaakschade 
afgetrokken. Een franchise is niet in het belang van 
de consument. Als er al een franchise moet zijn, is 
een drempelfranchise de meest gunstige regeling voor 
de consument. 

In maart 1988 is een voorontwerp vorderingsrecht 
belangenorganisaties gepubliceerd. 3  De directe 
aanleiding was een op 9 december 1986 ingediende 
motie in de Tweede Kamer waarin de regering 
verzocht werd op zo kort mogelijke termijn het 
collectief actierecht voor consumentenorganisaties 
wettelijk te regelen. De in het voorontwerp 
opgenomen bepaling luidt: Een rechtspersoon met 
volledige rechtsbevoegdheid die in overeenstemming 
met zijn statuten belangen van anderen behartigt, 
kan, indien de bescherming van die belangen dit 
rechtvaardigt, in rechte vorderen dat een gedraging 
onrechtmatig wordt verklaard of dat een onrecht-
matige gedraging wordt verboden. 

Enerzijds gaat de bepaling verder dan de motie 
eiste. De actiebevoegdheid beperkt zich niet tot die 
van consumentenorganisaties. Anderzijds bevat de 
bepaling een aantal beperkingen. Zo ontbreekt 
bijvoorbeeld de mogelijkheid om schadevergoeding te 
vorderen en is niet duidelijk of onder een verbod ook 
een gebod kan vallen. Op een op 25 maart 1988 
gehouden congres van de vereniging De Jonge Balie 
bij de Hoge Raad is het voorontwerp uitvoerig en vrij 
kritisch besproken. Het is niet zeker of het in de nu 
voorgestelde vorm ingevoerd zal worden. 

De Hoge Raad en de consument 

In een aantal arresten heeft de Hoge Raad het feit 
dat een der partijen een zwakkere positie inneemt 
mee laten wegen in zijn beslissing. Soms valt dit uit 
de uitspraak af te leiden, soms komt dit expliciet naar 
voren. 4  Hieronder volgen een aantal voorbeelden, 
waarin een der partijen een consument was en de 
andere juist niet. Ik pretendeer hiermee geenszins een 
volledig overzicht te geven, wel een inzicht in hetgeen 
de HR in geval van ongelijkheid van partijen kan 
doen. 

HR 2 februari 1973, NJ 1973, 315 Lekkende kruik. 
De HR overweegt dat een producent van een 
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gebrekkig produkt zich er ter bestrijding van zijn 
aansprakelijkheid in het algemeen niet op kan 
beroepen dat de schade niet opgetreden zou zijn 
indien alle voorzorgsmaatregelen in acht genomen 
zijn. Een producent moet rekening houden met het 
gehele publiek waarvoor de produkten (in dit geval 
beddekruiken) bestemd zijn en waarvan een gedeelte 
het nemen van die voorzorgsmaatregelen zal nalaten. 

HR 4 maart 1977, NJ 1977, 337 Kleuren - t.v. De 
consument/koper krijgt in dit arrest een machtig 
wapen in handen. Indien een handelaar een ondeug-
delijk produkt geleverd heeft, zal de koper in de regel 
zijn betalingsverplichting kunnen opschorten totdat 
hij een deugdelijk functionerend toestel geleverd 
gekregen heeft. In dit geval, waar het ging om een 
kleuren-t.v., werd de koper niet aangerekend dat hij 
het toestel thuis liet staan en bleef gebruiken. Hier 
werd aangenomen dat de handelaar het toestel moest 
ophalen voor herstel of voor inruiling voor een ander 
toestel. Bij kleinere produkten zal de consument het 
zelf terug moeten brengen. 

HR 1 juli 1977, NJ 1978, 125 Ram/Matser. In dit 
arrest wordt een zeer duidelijke uitlegregel ten gunste 
van de consument gegeven. Deze regel luidt: bij een 
door een professionele verkoper geredigeerd beding 
ligt het voor de hand onduidelijkheden in beginsel 
ten gunste van de niet-professionele koper uit te 
leggen. Het beding hield in dater voor bemiddeling 
provisie betaald moest worden. Er was hier niet 
bemiddeld, de overeenkomst was rechtstreeks met de 
verkoper gesloten. Toch wilde de verkoper bemidde-
lingskosten in rekening brengen om daarmee een deel 
van de kosten van de door hem aangestelde 
makelaars te verhalen. Nu er in casu niet bemiddeld 
was, laat het beding zulks niet toe, aldus de HR. 

HR 15 november 1985, NJ 1986, 213 Stavenuiter/ 
Ranton. Van een professionele verkoper mag het 
nodige verwacht worden in zijn relatie met een 
consument. Een voor f 3.000 gekochte tweedehands 
Renault bij een garage bleek zodanige gebreken te 
hebben dat deze niet meer op de weg mocht rijden. 
De koper trachtte de koop onder meer op grond van 
wanprestatie ongedaan te maken. In dit geval 
mislukte dat. De HR geeft in een overweging ten 
overvloede aan hoe in volgende gevallen met vermoe-
delijk meer succes opgetreden kan worden. 'In het 
midden kan blijven (het middel bevat immers op dit 
punt geen klachten) of de rechtbank aldus ter zake 
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van de omvang van deze onderzoekplicht (dit was de 
onderzoekplicht van de koper) een juiste maatstaf 
heeft aangelegd, zulks mede in het licht van wat 
eventueel aan onderzoek en informatie mag worden 
verwacht van een professionele verkoper, eer hij tot 
verkoop van een gebruikte auto aan een ondes-
kundige koper overgaat.' 

De consument in het NBW 

In tijd viel de opkomst van het consumentenrecht 
ongeveer samen met het opstellen van het NBW. Dit 
had tot resultaat, aldus Hartkamp (1982), dat in het 
NBW op coherente wijze met het nieuwe stuk recht 
rekening kon worden gehouden. Dat er rekening is 
gehouden met de belangen van de consument, blijkt 
met name uit de regeling inzake algemene 
voorwaarden (afdeling 6.5.2A), de regeling betref-
fende de consumentenkoop (titel 7.1) en uit een 
aantal bepalingen in boek 6. Hieronder zal ik op deze 
regelingen en op een aantal bepalingen ingaan. Op de 
al hierboven besproken regelingen ga ik hier niet 
meer in. Deze zullen ook in het NBW opgenomen 
worden. 

Algemene voorwaarden (afdeling 6.5.2A). De 
contracten tussen bedrijfs- of beroepsmatig optre-
dende partijen en consumenten worden veelal 
beheerst door algemene voorwaarden. Deze 
voorwaarden zijn dikwijls eenzijdig opgesteld en voor 
de consument zijn zij in vele gevallen nadelig. In de 
jurisprudentie wordt de toepasselijkheid van 
algemene voorwaarden in de regel snel aangenomen. 
Ook als de consument de voorwaarden niet kent, 
wordt hij veelal geacht toch gebonden te zijn. Tegen 
onereuze algemene voorwaarden kan in beginsel in 
rechte opgetreden worden. De opstellers van het 
NBW zijn ervan uitgegaan dat de bescherming die nu 
genoten wordt onvoldoende is. Daarom is een afzon-
derlijke regeling (afdeling 6.5.2A) opgenomen. 

Kenmerkend voor deze regeling is de snelle gebon-
denheid aan algemene voorwaarden: een wederpartij 
is ook dan aan de algemene voorwaarden gebonden 
als bij het sluiten van de overeenkomst de gebruiker 
(dat is degene die de voorwaarden hanteert, dus 
meestal een beroeps- of bedrijfsmatig optredende 
persoon) begreep of moest begrij pen dat zij de 
inhoud daarvan niet kende (art. 6.5.2A.2). Op het 
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eerste gezicht lijkt dit ongunstig voor de consument, 
maar hi] nader inzien valt het mee. Gekozen is voor 
een snelle gebondenheid om te voorkomen dat de 
discussie over dat probleem zal gaan en ter bevor-
dering van de rechtszekerheid. De bescherming van 
de consument ligt elders in de regeling. Ten eerste 
zijn bedingen tilt algemene voorwaarden vernie-
tigbaar indien de wederpartij niet een redelijke 
mogelijkheid gehad heeft om van de algemene 
voorwaarden kennis te nemen. Meestal zal van de 
gebruiker geeist kunnen worden dat hi] de 
voorwaarden ter hand stelt. De momenteel gebruike-
lijke gang van zaken waarbij met een verwijzing naar 
elders, bij de rechtbank of de Kamer van 
Koophandel, gedeponeerde voorwaarden verwezen 
wordt, zal niet meer afdoende zijn. Ten tweede zijn 
onredelijk bezwarende bedingen vernietigbaar. Voor 
consumententransacties is aangegeven welke 
voorwaarden als onredelijk bezwarend aangemerkt 
worden (zwarte lijst) en welke voorwaarden vermoed 
worden onredelijk bezwarend te zijn (grijze lijst). 
Daarnaast worth door de regeling gestimuleerd dat 
consumentenorganisaties met de gebruikers van 
algemene voorwaarden over de inhoud daarvan 
zullen gaan onderhandelen. 

Consumentenkoop. Het kooprecht uit het BW is van 
toepassing op alle koopovereenkomsten, ongeacht of 
deze worden gesloten tussen consumenten onderling, 
tussen ondernemers en consumenten (consumen- 
tenkoop) of tussen ondernemers onderling 
(handelskoop). In het NBW wordt de koopovereen-
komst geregeld in titel 7.1. Deze titel bevat naast 
regels voor de koop in het algemeen speciale afwij-
kende regels voor de consumentenkoop. De gedachte 
aan een afzonderlijke regeling voor de consumen-
tenkoop is nog niet zo oud. Ruim vijftien jaar geleden 
is deze gedachte in de literatuur voorzichtig naar 
voren gebracht. (Hermann, 1973; Hondius, 1972) 

Kenmerkend voor de specifieke consumentenkoop-
bepalingen is dat van de meeste bepalingen niet ten 
nadele van de koper kan worden afgeweken. 
Bovendien kunnen de rechten en vorderingen die de 
wet in boek 6 aan de koper toekent terzake van een 
tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen 
van de verkoper niet beperkt of uitgesloten worden. 
In geval van een consumentenkoop bestaat er aldus 
veel dwingend recht waardoor de positie van de 
consument verbetert. Bij dit alles is de detaillist niet 
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vergeten. Om te voorkomen dat hij bekneld raakt 
tussen de producent en de consument zijn enkele 
voorschriften opgenomen. Zo is zijn regresrecht 
jegens de producent geregeld en is hij in vele gevallen 
niet aansprakelijk voor gevolgschade die de 
consument lijdt indien hij niet op de hoogte was of 
kon zijn van het feit dat het door hem verkochte 
produkt gebrekkig was. 

Overige bepalingen. Ik noem enkele bepalingen uit 
boek 6 waaruit blijkt dat met de belangen van de 
consument rekening gehouden is. (Hartkamp, 1982) 
Getracht is in de afdelingen 6.1.8 en 6.5.4, handelend 
over niet-nakoming en ontbinding, een regeling neer 
te leggen die van de consument slechts vergt te doen 
wat voor de hand ligt. Zo behoeft hij zijn wederpartij 
niet aan te manen of in gebreke te stellen indien 
duidelijk is dat dit zinloos is (art. 6.1.8.7 en 8). Het is 
een stuk gemakkelijker geworden een overeenkomst 
te ontbinden. Een vordering tot ontbinding voor de 
rechter kan ingesteld worden, maar tevens bestaat een 
eenvoudiger mogelijkheid. De ontbinding kan ook 
geschieden door een eenvoudige schriftelijke 
verklaring (art. 6.5.4.8). Het opschortingsrecht, dat in 
bepaalde gevallen erkend werd (zie in de vorige 
paragraaf het voorbeeld van de kleuren-t.v.) is in het 
NBW opgenomen (art.6.5.4.2). 

In de boeken 7 en 8 zal per titel bekeken worden of 
er behoefte bestaat speciale regels op te nemen voor 
het geval een der partijen een consument is. Naast de 
hiervoor al genoemde regeling van de consumen-
tenkoop valt bijvoorbeeld te denken aan de regeling 
inzake de reisovereenkomst (afdeling 8.2.6) en 
lastgeving (titel 7.7). 

Slot , 

De conclusie kan kort zijn: invoering van het NBW 
is gunstig voor de consument. Met zijn bijzondere 
positie ten opzichte van professionele partijen is 
duidelijk rekening gehouden. 

Het BW kent de consument nauwelijks een eigen 
plaats toe. Deze situatie wordt echter voor de 
consument verzacht doordat de rechter in een aantal 
gevallen bij zijn beslissing mee heeft laten wegen dat 
hij met een consument tegenover een professionele 
wederpartij te maken heeft. 
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Noten 

1  De titel van het rapport luidt: 
• Evaluatie van de ervaringen die 

de twee algemene consumentenor-
ganisaties Consumentenbond en 
Konsumenten Kontakt gedurende 
de eerste drie jaar met de ant. 
1416a—c BW hebben gehad. Zie 
over dit rapport Kabel, 1985, p. 5. 
1  Wetsvoorstel produktenaan-
sprakelijkheid, Tweede Kamer nr. 
19 636; Richtlijn produktenaan-
sprakelijkheid, 85/374, Pb 7 
augustus 1985, L 210/29; zie over 
het wetsontwerp onder ander: 
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De relatie tussen het NBW en 

het juridisch onderwijs 

C. Joustra, R. Klomp, E. du Perron* 

Inleiding 

In dit artikel zullen wij aandacht besteden aan de 
gevolgen van de invoering van het Nieuw Burgerlijk 
Wetboek (NBW) voor het onderwijs. Allereerst zal 
worden bezien of het juridisch onderwijs door de 
ontwerper van het NBW is genoemd als belangheb-
bende bij een nieuwe codificatie van het burgerlijk 
recht. De opvattingen van twee codificatoren uit het 
verleden dienen hierbij als vergelijkingsmateriaal. 
Vervolgens komen de gevolgen die invoering van het 
NBW zal hebben voor de opzet en het karakter van 
het privaatrechtelijk onderwijs aan de orde. De 
nadruk ligt daarbij op het privaatrechtelijk systeem 
en het belang van de jurisprudentie. Hierna volgt een 
overzicht van het privaatrechtelijk onderwijs aan de 
juridische faculteiten in Nederland: in hoeverre 
wordt er aandacht aan het NBW besteed? Tenslotte 
volgt een conclusie over de waarde van de invoering 
van het NBW voor het juridisch onderwijs. 

De naar wetten verlangende jeugd 

De aandrang om rechtsregels op schrift te stellen is 
heel oud. Zo vond een van de eerste rechtsopteke-
ningen in Europa plaats halverwege de vijfde eeuw 
voor Christus: in Rome werd de zogenaamde 'Wet 
van de Twaalf Tafelen' opgesteld. Algemeen wordt 
aangenomen dat deze optekening van voornamelijk 
familierecht, burgerlijk procesrecht en strafrecht is 
afgedwongen door de plebejers in hun strijd om 
emancipatie. 

Tien eeuwen later was het de keizer van het 
Romeinse Rijk, Justinianus, die opdracht gaf het 

* De auteurs zijn redacteur van het tijdschrift Ars Aequi. 

Relatie NBW en juridisch onderwijs 	 1 1 5 



recht opnieuw op schrift te stellen, ditmaal ten 
behoeve van de uniformiteit van het recht in het hele 
rijk en de toegankelijkheid van de rechtsregels. Uit de 
juridische literatuur werd een bloemlezing samenge-
steld, de Digesten, de constituties van diverse keizers 
werden geselecteerd en samengebracht in de Codex 
en tenslotte werd een leerboek opgesteld, de Insti-
tuten. Opmerkelijk is dat ook dit leerboek kracht van 
wet kreeg. 

Pas in de achttiende eeuw werd voor het eerst het 
woord `codificatie' gebruikt (Jeremy Bentham). Het 
streven om rechtsregels op schrift te stellen stond 
toen in het teken van de Verlichting en het rationa-
lisme. ledere burger moest de mogelijkheid hebben 
het recht te kennen bij het licht van zijn natuurlijke 
rede. De meest invloedrijke codificatie die toen tot 
stand is gekomen, is zonder twijfel de Franse, de 
Code civil (1804). Het Nederlandse Burgerlijk 
Wetboek (1838) is bier grotendeels op gebaseerd. (Zie 
hiervoor de bijdragen van Van Gessel-de Roo en Van 
den Toorn elders in dit nummer). 

Het gemeenschappelijk element dat bij alle hier 
genoemde rechtsoptekeningen als motief een rot heeft 
gespeeld, is het verhogen van de kenbaarheid van het 
recht. Zo verschillend als de maatschappelijke achter-
gronden waren, zo uniform lijkt dit gemeenschap-
pelijk motief. Er zijn echter meerdere aspecten aan 
dit motief te onderscheiden. Een daarvan is de 
kenbaarheid van het recht voor hen die zich tot doel 
hebben gesteld het te leren kennen: de studenten. In 
deze paragraaf zullen wij nagaan in hoeverre het 
juridisch onderwijs expliciet als argument is genoemd 
om een (nieuwe) rechtsoptekening te rechtvaardigen. 
Wij beperken ons hierbij tot de genoemde wetgeving 
van Justinianus en de toelichting van Portalis bij de 
invoering van de Code civil, om het resultaat te 
vergelijken met de rot die het juridisch onderwijs bij 
Meijers als argument voor codificatie gespeeld heeft. 

De Justiniaanse wetgeving 

Elk deel van de Justiniaanse wetgeving werd 
officieel afgekondigd door een keizerlijke constitutie, 
zoals gebruikelijk genoemd naar het eerste woord. 
Het zijn met name de constituties 'I mperatoriam' en 
`Omnem' die ingaan op de relatie met het onderwijs. 
De constitutie 'Imperatoriam' is de invoeringsconsti-
tutie van de I nstituten, het leerboek, en is gericht tot 
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de `naar wetten verlangende jeugd'. Hierin geeft 
Justinianus aan dat het hem bij het opstellen van de 
Instituten ging om het verschaffen van een praktisch 
bruikbaar leerboek. Alle onnutte bepalingen en 
verkeerde regels uit vroegere tijden zijn weggelaten. 
De basisbeginselen van het recht hoeven de studenten 
nu niet meer uit `oude verhalen' te leren, maar krijgen 
zij van de `keizerlijke glans' zelf. 

Vervolgens schetst Justinianus een vernietigend 
beeld van de praktijk van de rechtenstudie, als een 
niet gesystematiseerd, ondoordacht en in het 
algemeen slecht georganiseerd geheel. Hij stelt daar 
een eigen, voor eeuwig bedoeld leerplan tegenover op 
basis van de nieuwe wetboeken: de Instituten voor 
het eerste jaar en de Digesten en de Codex voor het 
tweede tot en met het vijfde jaar. 

De Code civil van Portalis 

De tweede belangrijke rechtsoptekening die wij 
hebben bekeken, is de Code civil. De Code civil is 
opgesteld door een commissie waarvan Etienne 
Portalis (1746-1807) het belangrijkste lid was. Door 
hem is dan ook bij de presentatie van het definitieve 
ontwerp aan de wetgevende vergadering de rede 
uitgesproken met een uiteenzetting van de motieven, 
het 'Expose des motifs'. Centraal staat de gedachte 
een uniforme wet te maken voor het hele land. Zo 
een codificatie geeft rechtszekerheid en rechts-
eenheid. Bovendien verlicht het systematische 
karakter 'de last voor hen die de wetten bestuderen of 
toepassen'. Daarbij gaat Portalis ervan uit dat de 
Code civil ook een bijdrage levert aan de vrede en 
daarmee 	aan de studie van het recht. Hij hoopt 
namelijk dat degenen die zich tot dan toe hebben 
gewijd aan een taak in het leger, onder de Code civil 
hun interesse verleggen naar de rechtsgeleerdheid en 
de wetten, niet het minst belangrijke deel van de 
menswetenschappen, aldus Portalis. 

Meijers en het NBW 

Gezien de rol die het juridisch onderwijs, bij Justi-
nianus sterker dan bij Portalis, speelde als argument 
voor invoering van een nieuwe rechtsoptekening in 
het verleden, lijkt het niet onaannemelijk dat ook bij 
het (besluiten tot het) opstellen van een nieuw 
burgerlijk wetboek in Nederland het verbeteren, dan 
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wel vereenvoudigen van het onderwijs een rot heeft 
gespeeld. 

Het is daarom opmerkelijk dat de ontwerper van 
het NBW, E. M. Meijers, vrijwel nergens melding 
maakt van dit argument. Slechts zeer terloops merkt 
hij tijdens de parlementaire behandeling van de 
eerste vier boeken in 1952 op dat de hedendaagse 
student tien maal zoveel arresten moet kennen als 
hijzelf toen hi] studeerde. 'Het is niet alleen door de 
vele wijzigingen, dat het recht onoverzichtelijk is 
geworden, het komt in de tweede plaats, zoals de 
Minister heeft gezegd, doordat het gewicht bij de 
rechtsvorming op civielrechtelijk gebied zo sterk is 
verplaatst van de wetgever naar de rechter. Dit 
verschijnsel wordt niet veroorzaakt door de rechter, 
maar dit ontstaat door het ouder worden van het 
wetboek. Men kan dit toejuichen, maar het maakt de 
overzichtelijkheid en de kennis van het recht 
ontzettend veel moeilijker. Kon Opzoomer nog een 
werk over het burgerlijk recht schrijven in veertien 
delen, waarin niet veel meer dan twee arresten van de 
Hoge Raad werden genoemd, en kon men in de tijd, 
toen ik studeerde, volstaan met twintig arresten van 
de Hoge Raad te kennen, tegenwoordig moet iedere 
student er reeds meer dan tweehonderd kennen.” 

Vreemd genoeg is het Pitlo, een verklaard tegen-
stander van het NBW, geweest die het NBW `meer 
een leerboek dan een wetboek' noemde. Hij bedoelde 
bier echter mee dat het een studeerkamerprodukt is 
`voor de niet jurist geheel onbegrijpelijk, maar zelfs 
voor de geleerde jurist moeilijk te vatten'. 2  

Een mogelijke verklaring voor het niet noemen van 
het onderwijs is dat het zo nauw verbonden is met het 
verbeteren van de systematiek, het verwijderen van 
onbruikbare of in onbruik geraakte bepalingen, en/of 
het overbodig maken van vele arresten, dat Meijers 
het overbodig vond het onderwijs expliciet als doe te 
noemen. Een andere mogelijkheid is dat het 
onderwijs er weliswaar enige baat bij zal hebben, 
maar dat dat te gering is in verhouding tot de andere 
punten om vermeldenswaardig te zijn. 

Sinds in 1982 de eerste universiteit in Nederland 
zijn propedeuse-onderwijs op het NBW baseerde, is 
er een extra, maar wel zeer opportunistisch getint, 
argument voor invoering van het NBW ontstaan: wat 
moeten de studenten die met het NBW zijn opgeleid, 
indien het niet wordt ingevoerd? Gelukkig blijkt er, 
zeker in de doctoraalfase, aan praktisch alle facul- 
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teiten sprake te zijn van een zogenaamd tweesporen-
beleid. Zowel het BW als het NBW komen aan bod, 
met hooguit verschillen in accent. Opmerkelijk is 
tenslotte dat zelfs deze situatie, waarin een `bevoor-
rechte' generatie studenten in beide wetboeken wordt 
ingevoerd, een argument voor invoering kan 
opleveren. Zo lezen wij in het rapport van de 
commissie van Wijzen (commissie Van den Haak): 
Noor het wetenschappelijk onderwijs zal invoering 
van het nieuwe vermogensrecht een aanzienlijke 
verlichting opleveren. Thans wordt zowel het huidige 
als het nieuwe recht gedoceerd. Voor de studenten is 
dat een belasting, omdat zij met twee wetboeken 
vertrouwd moeten worden gemaakt en twee verschil-
lende systemen moeten leren beheersen.' 

De gevolgen van de invoering van het NBW voor het 
onderwijs 

Invoering van het NBW zal, zo bleek uit het slot 
van de vorige paragraaf, een verlichting voor het 
onderwijs opleveren, omdat aan veel universiteiten 
thans zowel het huidige als het toekomstige recht 
wordt gedoceerd. Zal de invoering afgezien daarvan 
tot belangrijke wijzigingen in het karakter en de opzet 
van het onderwijs leiden? We kunnen bij de beant-
woording van deze vraag afzien van de inhoudelijke 
verschillen tussen het oude en het nieuwe recht. (Zie 
voor een overzicht daarvan de bijlage in het 
Compendium NBW van Hartkamp.) Deze zullen in 
het algemeen slechts gevolgen hebben voor de inhoud 
van het onderwijs. De invloed van de inhoudelijke 
verschillen op het karakter en de opzet van het 
onderwijs is waarschijnlijk niet zo groot. Een 
beschrijving ervan zou een in dit kader veel te 
gedetailleerde analyse van de inhoudelijke verschillen 
vereisen. 

Op het eerste gezicht lijkt de systematische opzet 
van het NBW, met zijn gelaagde structuur waarin de 
algemene regels voor de bijzondere staan, voor het 
onderwijs een belangrijke verbetering in te houden. 
Deze visie berust echter op een misvatting. Het 
dogmatisch systeem van het privaatrecht is immers 
niet met het NBW ontworpen, maar is het resultaat 
van juristenarbeid door vele eeuwen heen. In het 
kader van deze algemene privaatrechtsdogmatiek 
heeft de Nederlandse rechtswetenschap sinds 1838 de 
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nationale rechtsstof kunnen bewerken. Het NBW 
bevat de neerslag van deze arbeid. Ook de hi] het 
onderwijs in het BW gebruikte rechtswetenschappe-
lijke boeken zijn echter veelal op het dogmatische 
privaatrechtssysteem gebaseerd. Voorzover de 
leerboeken en het onderwijs het privaatrecht als 
systeem tot uitgangspunt hebben, zal het NBW geen 
verandering brengen. 

De invoering van een gemoderniseerd wetboek zal 
echter wel tot gevolg hebben dat de tekst van de wet 
in het onderwijs belangrijker wordt. Het nieuwe 
wetboek biedt, mede door zijn systematische opzet en 
zijn moderne taalgebruik, de student houvast waar 
het oude vaak zo verouderd en onbegrijpelijk was dat 
het naast de leerboeken en de jurisprudentie eigenlijk 
overbodig leek. 

Met de invoering van het NBW zal veel jurispru-
dentie gecodificeerd worden. Het grootste deel van de 
thans verplichte rechtspraak wordt met de invoering 
van het NBW overbodig. Ook dit zal echter weinig 
betekenis voor het onderwijs hebben. De docenten 
met wie wij over het onderwijs in het NBW hebben 
gesproken, zien alien het belang van aandacht voor 
de ontwikkeling in het privaatrecht. De jurisprudentie 
van nu zal straks als illustratie kunnen dienen bij de 
behandeling van de rechtshistorie van het NBW. 

Dat het recht onder invloed van de maatschappe-
lijke ontwikkelingen verandert en dat deze verande-
ringen meestal in de rechtspraak hun eerste formele 
erkenning vinden, is lets dat ook na de invoering van 
het NBW aan de studenten zal worden onderwezen. 
De open normen van het NBW, de veelvuldige 
verwijzingen naar verkeersopvattingen en de goede 
trouw, dwingen tot een concrete benadering van het 
recht. Onder het BW gewezen arresten kunnen 
daarbij hun relevantie behouden. Op het NBW 
gebaseerde leerboeken geven vaak aan de huidige 
jurisprudentie ontleende voorbeelden. Voor een 
steriele legistische benadering van het recht hoeft ook 
na de invoering van het NBW niet gevreesd te 
worden. De theoretische opvattingen in de rechtswe-
tenschap over de aard van het recht bieden daarvoor, 
anders dan in de I9e eeuw, geen voedingsbodem 
meer. 

De conclusie kan zijn dat invoering van het NBW 
voor het onderwijs geen ingrijpende veranderingen 
met zich mee zal brengen. Wel zal, als ook het 
overgangsrecht het BW geen rechtskracht meer geeft, 
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de student ontslagen worden van de verplichting zich 
in twee wetboeken te verdiepen en zal hij veel minder 
jurisprudentie hoeven te bestuderen. Van een breuk 
in het onderwijs is echter geen sprake. 

Het onderwijs aan de juridische faculteiten 

In deze paragraaf willen wij een overzicht geven 
van de aan de verschillende faculteiten gehanteerde 
opzet van het onderwijs in het burgerlijk recht en het 
daarbij gebruikte studiemateriaal. Hierbij is de vraag 
van belang in welke mate het NBW is doorge-
drongen. 

BW of NBW 

In het algemeen is er naar gestreefd tijdens de 
propedeuse onderwijs te geven op basis van een 
wetboek, terwij1 in de latere jaren aandacht wordt 
besteed aan beide wetboeken. De gedachte hierachter 
is dat studenten in hun eerste jaar niet in verwarring 
moeten worden gebracht doordat zij verschillende, op 
sommige punten zelfs tegenstrijdige wetboeken 
moeten bestuderen. De stof is er in het eerste jaar op 
gericht studenten een overzicht te geven van een 
systeem, waarbij het er niet zoveel toe doet of dit op 
basis van het BW of het NBW gegeven wordt. In de 
daarop volgende jaren is het minder bezwaarlijk 
studenten te confronteren met twee wetboeken. Dit is 
zelfs noodzakelijk, gezien de naderende, maar steeds 
weer uitgestelde invoering van het NBW. 

Aan de meeste juridische faculteiten vormt het 
NBW het uitgangspunt in de propedeuse (Universiteit 
van Amsterdam (UvA), Vrije Universiteit (VU), 
Utrecht, Groningen, Leiden, Maastricht, Tilburg). In 
de latere jaren wordt een tweesporenbeleid gevolgd, 
waarbij de nadruk soms op het BW, soms op het 
NBW ligt. 

De Open Universiteit (OU) besteedt slechts in de 
inleidende cursus aandacht aan het NBW, de overige 
cursussen (voorzover gereed) zijn op basis van het 
geldende recht. Nijmegen gaat in de propedeuse uit 
van het BW, maar in de loop van de studie komt ook 
het NBW aan de orde. De gedachte achter deze opzet 
is, dat een student eerst moet weten hoe het nu in 
elkaar zit omdat hij anders niet goed kan begrijpen 
waarom het straks anders wordt. Overigens is de 
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verwachting dat het NBW in Nijmegen een steeds 
belangrijkere plaats zal gaan innemen. De enige 
faculteit waar het NBW nog nauwelijks is doorge-
drongen, is de Rotterdamse. Aileen voor de student 
die privaatrechtelijk afstudeert, is er verplicht 
onderwijs in het NBW. Het ziet er niet naar uit dat 
dit spoedig zal veranderen. 

De reden dat veelal voor het NBW als uitgangspunt 
is gekozen, kan zijn dat het privaatrechtelijk systeem 
met dit wetboek voor de student makkelijker is te 
doorgronden en het NBW dus geschikt is als eerste 
kennismaking met het burgerlijk recht. Daarbij komt 
dat de verwachting is dat het NBW binnen niet al te 
lange tijd zal worden ingevoerd, zodat kennis van het 
NBW belangrijker is dan kennis van het BW. 

Be opzet 

De studie is als volgt ingedeeld: de propedeuse 
duurt bij alle faculteiten een jaar. Hierna volgt het 
driejarige doctoraal. Dit is, behalve in Rotterdam en 
aan de UvA, gesplitst in twee delen: een algemene 
fase (basisdoctoraal of doctoraal eerste fase) en een 
differentiatiefase (einddoctoraal). Soms duurt de 
eerste fase een jaar (Maastricht), soms duurt deze 
anderhalf jaar (Groningen) en soms twee jaar 
(Nijmegen, Tilburg en Utrecht). 	. 

De propedeuse beoogt een kennismaking met het 
recht te zijn. Bijna alle faculteiten hebben in dit jaar 
dan ook een inleidend vak burgerlijk recht. Enigszins 
afwijkend is Tilburg. In het eerste jaar wordt slechts 
zeer summier ingegaan op het verbintenissenrecht en 
wordt het zakenrecht uitputtend behandeld. In de 
eerste doctoraalfase wordt dan alleen nog verbintenis-
senrecht gegeven, dat gesplitst is in een onderdeel 
verbintenissen uit de wet en een onderdeel verbinte-
nissen uit overeenkomst. Deze werkwijze is historisch 
gegroeid en de achterliggende gedachte is dat het 
zakenrecht minder creativiteit van de student eist dan 
het verbintenissenrecht. 

Geheel anders gaat het in Maastricht, waar les 
wordt gegeven aan de hand van thema's. De tradi-
tionele indeling ontbreekt. De rechtsgebieden komen 
geIntegreerd aan hod bij de behandeling van de 
verschillende thema's. Zo wordt bijvoorbeeld een deel 
van het zakenrecht behandeld aan de hand van het 
thema `Bedrif. Maastricht wordt bier verder buiten 
beschouwing gel aten. 3  
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In de een tot twee jaar die op de propedeuse 
volgen, wordt aan iedere faculteit een verplicht vak 
burgerlijk recht gegeven. De meeste steden hebben dit 
vak in twee delen gesplitst, waarbij in het ene deel 
het verbintenissenrecht wordt behandeld en in het 
andere deel het zakenrecht. Uitzondering hierop 
vormen Leiden en de UvA, waar een groot vak 
burgerlijk recht wordt gegeven. De meeste faculteiten 
vinden een vak te groot, hoewel de splitsing het 
leggen van verbanden tussen zaken- en verbintenis-
senrecht bemoeilijkt. 

Vergelijking van zwaarte van het vak burgerlijk 
recht in deze doctoraalfase is niet eenvoudig. Dit 
wordt veroorzaakt door het feit dat de onderwerpen 
die in het kader van dit vak onderwezen worden, 
verschillen. In beginsel vormt de inhoud van de 
boeken 3, 5 en 6 NBW de basis. Een onderwerp als 
vertegenwoordiging bijvoorbeeld wordt echter in het 
kader van dit vak niet overal even uitputtend 
behandeld. Zo dienen de Leidse en Utrechtse 
studenten het boekje Vertegenwoordiging van Bloem-
bergen te bestuderen. In Leiden geschiedt dit in het 
kader van het vak burgerlijk recht, in Utrecht in het 
kader van het vak handelsrecht. Verder komen het 
personen- en familierecht en de bijzondere overeen-
komsten veelal aan de orde bij het vak burgerlijk 
recht, maar niet overal in dezelfde mate. Meestal 
blijft het bij een summier overzicht en wordt er uitge-
breider aandacht aan besteed in aparte keuze- of 
verplichte vakken. 

De tweede fase van het doctoraal dient ter speciali-
satie; de .studenten worden geacht een behoorlijke 
basiskennis te bezitten. In Rotterdam bestaat geen 
splitsing van de doctoraalfase. In alle drie de jaren 
worden verplichte vakken en vakken ter specialisatie 
gevolgd. 

De studenten die de privaatrechtelijke afstudeer-
richting kiezen, verdiepen hun kennis van het 
burgerlijk recht door het volgen van al dan niet 
verplichte vakken over deelonderwerpen. Er bestaat 
in deze fase geen algemeen verplicht vak burgerlijk 
recht. Uitzondering hierop vormt Rotterdam, waar de 
studenten in de privaatrechtelijke afstudeerrichting 
een verplicht vak NBW volgen. 

Het is ondoenlijk binnen het bestek van dit artikel 
een overzicht te geven van alle te volgen 
(keuze)vakken. Wel is vermeldenswaardig dat aan 
enkele faculteiten een keuzevak BW of een keuzevak 
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NBW worth gegeven. In Rotterdam bijvoorbeeld 
bestaat er naast het verplichte vak NBW een 
keuzevak NBW, zodat de Rotterdamse studenten, die 
tijdens het verplichte vak voornamelijk worden 
onderwezen in de systematiek van het NBW, ook 
enige kennis van de inhoud verkrijgen. De UvA heeft 
enkele jaren geleden om dezelfde reden het keuzevak 
NBW ingevoerd. Net  onderwijs was toen nog geent 
op het BW. Inmiddels wordt onderwijs gegeven op 
basis van het NBW, maar het keuzevak bestaat nog 
steeds. Utrecht heeft een keuzevak dat oud BW beet. 
Het is ontstaan toen bleek dat de invoering van het 
NBW op zich het wachten en er studenten dreigden 
af te studeren zonder enige kennis van het huidige 
recht. 

Studiemaleriaal 

Ten behoeve van dit artikel hebben we een inventa-
risatie gemaakt van de literatuur die aan de diverse 
faculteiten is voorgeschreven. Een opsomming van de 
gebruikte literatuur lijkt ons in dit kader niet relevant. 
Wel blijken zowel in de propedeuse als in het 
doctoraal tussen de faculteiten enorme verschillen te 
bestaan. Slechts enkele boeken worden bijna overal 
gebruikt (bijvoorbeeld de Asserserie, behalve in 
Rotterdam en aan de UvA). Opvallend is overigens 
dat regelmatig de plaatselijke hoogleraar zijn eigen 
boek voorschrijft. 

Tenslotte willen we enige aandacht besteden aan de 
arresten. Het feit dat onderwijs wordt gegeven op 
basis van het NBW, betekent niet dat er bijna geen 
arresten meer gekend hoeven worden. Zoals vermeld 
vormen zij enerzijds een illustratie van de wijze 
waarop een bepaald leerstuk geregeld is in het NBW, 
terwijI zij anderzijds hun waarde blijven behouden, 
ook na de invoering van het NBW, omdat zij uitleg 
geven aan vage begrippen als goede trouw, 
redelijkheid en billijkheid. In de propedeuse is de 
hoeveelheid te bestuderen arresten beperkt; in het 
doctoraal, waar ook aandacht aan het BW 
geschonken wordt, gaat het al snel om meer dan 
honderd arresten. Zij hoeven overigens niet allemaal 
integraal gekend te worden, soms kan volstaan 
worden met het schuingedrukte kopje. De arresten 
staan grotendeels in de Van Zeben/Sterk bundel en 
de Ars Aequi bundel. Veel faculteiten hebben 
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daarriaast een eigen verzameling met zogenaamde 
miskende arresten. 

Het geheel overziend, blijkt dat er nogal wat 
verschillen in studiemateriaal zijn, vooral in de 
propedeuse, maar ook in het doctoraal. 

Conclusie 

Wat zijn nu de gevolgen van de komende invoering 
van het NBW voor het onderwijs? Allereerst hebben 
wij vastgesteld dat de wetgever met het NBW niet het 
doel heeft gehad het onderwijs te vereenvoudigen, dit 
in tegenstelling tot Justinianus en Portalis. Zoveel 
gevolgen heeft de invoering van het NBW dan ook 
niet voor het onderwijs. Het NBW heeft een systema-
tischer opzet dan het BW, hetgeen echter geen grote 
consequenties heeft, aangezien het dogmatisch 
systeem niet met het NBW is ontworpen. Wel 
betekent onderwijs op basis van het NBW een 
vereenvoudiging voor de student. Het NBW vormt 
een goed uitgangspunt voor de bestudering van het 
burgerlijk recht. Bij de meeste faculteiten ligt de 
nadruk in de propedeuse dan ook op het NBW. 

Er is geen gebrek aan keus in studiemateriaal. De 
verschillen zijn dan ook groot, op enkele standaard-
werken na. Het is ons niet duidelijk geworden 
waarom voor een bepaald boek gekozen wordt: 
pragmatische redenen, zoals de grootte van de studie-
belasting of de (beperking) van de studiekosten voor 
de studenten, of de overtuiging van de hoogleraar dat 
het betreffende boek (meestal zijn eigen) het beste is. 

Hoewel invoering van het NBW niet tot het 
verdwijnen van de jurisprudentie uit het onderwijs zal 
leiden, zal het aantal te bestuderen arresten er door 
verminderen. De ervaring leert echter, dat dat 
voordeel van tijdelijke duur zal zijn, zeker gelet op de 
vele open normen in het NBW. 

Zolang het NBW niet is ingevoerd, zal ook het BW 
moeten worden onderwezen. Het voornaamste gevolg 
van de invoering is dan ook de verlichting die door 
de commissie van Wijzen werd genoemd: de student 
zal niet meer met twee wetboeken hoeven leren 
werken. Met positieve effecten van het NBW heeft 
dat weinig te maken; het betekent slechts opheffing 
van de negatieve gevolgen van het steeds maar weer 
uitstellen van de invoering van het nieuwe wetboek. 
Zou afstel dus nog niet eens zo erg zijn, met uitstellen 
moet het maar eens afgelopen zijn. 
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Noten 

' Cohen Jehoram, H., e.a., Fait 
accompli, wordt het NBW een 
rustig bezit, Boekenreeks NJB no. 
9, Zwolle 1983, p. 6. 
1  Meijers, Handelingen Tweede 
Kamer, 1952-1953,2669-2671. 
3  Zie voor meer informatie 
Kunneman, Rechten in Maas-
tricht; vijf jaar later, NJB 1988, 
p. 829 e.v. 
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Van de artikelen die in deze 
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Wetenschappelijk Onderzoek- en 
Documentatiecentrum van het 
Ministerie van Justitie tegen 
betaling kopieen worden aange-
vraagd. Ook lezers die geInteres-
seerd zijn in literatuur over een 
bepaald onderwerp, kunnen gebruik 
maken van de diensten van deze 
afdeling. In beide gevallen kan men 
zich wenden tot de afdeling 
documentatie van het WODC, 
Postbus 20301, 2500 EH 
's-Gravenhage, tel: 070-70 65 53 
(E.T.M. Beenakkers, C.J. van 
Netburg). 

Algemeen 

1 
Dalby, J.T. 
Is telephone scatologia a variant 
of exhibitionism? 
International journal of 
offender therapy and compar-
ative criminology, 32e jrg, nr. 1, 
1988, pp. 45-49 

Klinische rapporten uit het 
verleden (Bloch, 1932) stellen het 
uiten van obsceniteiten per 
telefoon gelijk met exhibitionisme. 
Moderne opinies betreffende dit 
infrequent onderzochte fenomeen 
steunen deze associatie. In het 
onderhavige artikel worden vier 
gevallen gepresenteerd, waarin 

Algemeen 
Strafrecht en strafrechtpleging 
Criminologie 
Gevangeniswezen 
Reclassering 
Psychiatrische hulp 
Kinderbescherming 
Politie 
Drugs 

sprake is van onzedelijke telefoon-
gesprekken zonder uitdrukking te 
geven aan ander seksueel 
afwijkend gedrag. Specifiek bewijs 
van exhibitionisme werd nergens 
ontdekt. De auteur bespreekt 
verschillende theorieen, 
waaronder de 'theory of courtship 
disorder' van Freund (1986). De 
gelijkstelling tussen dit soort 
telefoongesprekken en exhibitio-
nisme wordt thans in twijfel 
getrokken. 
Met literatuuropgave. 

2 
Depreeuw, W. 
Opzettekke doding gevolgd door 
zelfdoding en pogingen ertoe 
Panopticon, 9e jrg., nr. 2, 1988, 
pp. 159-177 

Doding gevolgd door suicide (DS) 
(of pogingen daartoe) is een 
speciaal verschijnsel, dat in sterke 
mate verschilt van doding en 
zelfdoding apart. Het is moeilijk 
te bestuderen i.v.m. de bijzondere 
aard ervan. Volgens de bestaande 
literatuur is het een delict, dat 
vooral intra-familiaal en 
doorgaans met veel geweld 
gepleegd wordt door personen 
zonder een deviant gedragspa-
troon. Om meer inzicht in dit 
verschijnsel te krijgen onderzocht 
de auteur in 1985 36 gevallen, 
vermeld in vier Belgische kranten, 
waarbij 105 personen betrokken 
waren (37 daders en 68 slacht-
offers). Van hen vonden 74 de 
dood en waren er 31 overle- 
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venden. Onder de daders worden 
meer mannen dan vrouwen aange-
troffen, bij de slachtoffers is dit 
andersom. De gemiddelde leeftijd 
van de DS-dader is hoger dan van 
de sulcidant en niet-suicidale 
daders. Als slachtoffers vormen 
kinderen en jongeren de grootste 
risicogroep. Per felt is vaak sprake 
van meerdere betrokkenen. In de 
helft van de gevallen spelen 
relatieproblemen een rol. Anders 
dan bij gewone doding horen 
dader en slachtoffer tot de intieme 
relatiekring, vindt het delict meer 
op prive-terrein plaats en vooral 
midweeks en aan het begin en 
eind van het jaar. Er worden 
verschillende middelen gebruikt, 
maar van extreme geweldda-
digheid is bij dit onderzoek niets 
gebleken. Tot slot geeft de auteur 
enkele suggesties voor verder 
onderzoek, m.n. wat betreft de 
aard en intensiteit van achterlig-
gende problemen en naar de 
persoon van de dader. 
Met literatuuropgave. 

3 
Foon, A.E. 
The effectiviness of drinking-
driving treatment programs: a 
critical review 
The international journal of the 
addictions, 23e jrg., nr. 2,1988, 
pp. 151-174 

Onderzoek naar de effecten van 
programma's voor dronken rijders 
neemt wel toe, maar toch 
ontbreekt het volgens de auteur 
nog meestal aan een adequate 
evaluatie. Hij ging van 16 Anglo-
saksische programma's na hoe 
deze werden opgezet, uitgevoerd 
en geevalueerd. Hierbij lette hij 
vooral op de gebreken. Het 
grootste probleern is naar zijn idee 
het feit dat meestal een wille-
keurige toewijzing aan de behan-
delde groep en een controlegroep 
ontbreekt, zodat eventuele 
effecten niet nauwkeurig kunnen 
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worden toegeschreven aan de 
behandeling. Op de tweede plaats 
vindt hij dat teveel waarde wordt 
gehecht aan de verschillende 
instrumenten waarmee het effect 
wordt gemeten, omdat de 
betrouwbaarheid daarvan heel 
twijfelachtig is. Ook ontbreekt 
vaak een goede beschrijving van 
de programma's zodat deze niet 
herhaald kunnen worden om 
gevonden effecten te valideren. 
Tot slot merkt de auteur op dater 
nog steeds geen indicator is 
ontwikkeld om het begin van een 
evt. alcoholisme op te sporen. Dit 
is naar zijn idee van belang omdat 
alcoholisten en dronken rijders 
twee verschillende groepen zijn. 
Naar aanleiding van zijn bevin-
dingen doet de auteur een aantal 
suggesties voor toekomstig 
onderzoek. 

Met literatuuropgave. 

4 
Frank, N. 
Unintended murder and 
corporate risk-taking: defining 
the concept of justifiability 
Journal of criminal justice, I6e 
jrg., or. I, 1988, pp. 17-25 

Als bedrijfsactiviteiten de dood 
van personen tot gevolg hebben 
kunnen de leidinggevenden van 
de onderneming volgens het 
Amerikaanse recht aangeklaagd 
worden wegens 'onbedoelde 
moord'. De auteur gaat in haar 
artikel in op een aantal definities 
van dit begrip. Zij tracht te komen 
tot een manier van definieren die 
leidinggevenden in het bedrijfs-
leven in staat stelt te bepalen of 
de risico's die zij nernen moreel 
toelaatbaar zijn. De vier door haar 
onderzochte definities worden 
toegepast op een tweetal rechts-
zaken. Bij de ene ging het om de 
dood van een werknemer van een 
bedrijf in de fotografische 
industrie; de andere rechtszaak 
betrof enkele managers van Ford 



wegens het op de markt brengen 
van de Ford Pinto, wat een levens-
gevaarlijke auto bleek te zijn. Zij 
acht de `mens rea' definitie de 
redelijkste. Deze moet wel samen 
gaan met een door managers te 
expliciteren kosten-batenanalyse 
bij door hen genomen risicovolle 
beslissingen. 
Met literatuuropgave. 

5 
Kingsnorth, R., M. Jungsten 
Driving under the influence: the 
impact of legislative reform on 
court sentencing practices 
Crime and delinquency, 34e 
jrg., nr. 1,1988, pp. 3-27 

De vraag hoe men strafrechtelijk 
moet reageren op het delict .rijden 
onder invloed stelt het Ameri-
kaanse justitiele apparaat voor 
grote problemen. Ten gevolge van 
het grote aantal strafzaken betref-
fende dit delict, raakt de rechter-
lijke macht overbelast, vooral ook 
omdat 'plea bargaining' veelvuldig 
voorkomt: men treedt met de 
verdachte in onderhandeling, en 
biedt hem, in ruil voor een beken-
tenis, een tenlastelegging van een 
minder zwaar delict of laat eerder 
gepleegde delicten niet meetellen. 
Om het rijden onder invloed beter 
te bestrijden en tegelijkertijd het 
justitiele apparaat te ontlasten, 
zijn in 1982 in Californie enkele 
wetswijzigingen doorgevoerd: het 
wettelijk toegestane alcoholpro-
millage werd verlaagd, plea 
bargaining werd aan strengere 
regels gebonden en de straffen 
werden verzwaard. Uit dit 
onderzoek naar 2091 strafzaken 
blijkt echter dat door problemen 
bij de bewijsvoering het aantal 
veroordelingen is afgenomen en 
dat de hoeveelheid plea 
bargaining niet blijvend is geredu-
ceerd. Het falen van de wetswijzi-
gingen wordt toegeschreven aan 
de onjuistheid van de veronder- 

stellingen en aan de onbetrouw-
baarheid van de gegevens, waarop 
de wetswijzigingen zijn gebaseerd. 
Met literatuuropgave. 

6 
Rock, P. 
Governments, victims and policies 
in two countries 
The British journal of crimi-
nology, 28e jrg., nr. I, 1988, pp. 
44-66 

Er is een groot verschil tussen het 
beleid dat in Canada en in Groot-
Brittannie wordt gevoerd met" 
betrekking tot de hulpverlening 
aan slachtoffers van misdrijven. In 
Canada is dit beleid zeer nadruk-
kelijk ontwikkeld en gestimuleerd 
vanuit de centrale overheid: de 
particuliere sector was weinig 
actief. In Groot Brittannie is het 
omgekeerde gebeurd. Daar 
kwamen de initiatieven om de 
slachtofferhulpverlening te 
ontwikkelen juist vanuit particu-
liere organisaties. De Britse 
overheid stelde zich passief op en 
heeft uiteindelijk pas in een zeer 
laat stadium het particuliere 
initiatief omarmd. De auteur legt 
een verband tussen dit verschil in 
overheidsbemoeienis met de 
slachtofferhulpverlening en de 
wijze waarop in beide landen in 
het algemeen criminele politiek 
wordt bedreven. De Canadese 
overheid is in dat opzicht veel 
`extraverter' en innovatiever dan 
de Britse. De auteur wijdt een 
groot deel van zijn artikel aan de 
ontstaansgeschiedenis van slacht-
offerhulpverleningsprogramma's 
in Canada en in Groot-Brittannie. 
Een saillant verschil tussen 
Canada en Groot-Brittannie is de 
visie op de doelgroep. In Canada 
richt men zich primair op 
vrouwen die slachtoffer zijn 
geworden van verkrachting of een 
ander geweldsmisdrijf. In Groot.- 
Brittannie is het slachtoffer van 
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een beroving of diefstal het 
archetype; het geslacht is daarbij 
irrelevant. 
Met literatuuropgave. 

7 

Sande, H. van de 
Ontsnappingspogingen oft een 
vicieuze cirkel: preventieve 
benaderingen van voetbalvanda-
lisme 
Jeugd en samenleving, 18e jrg., 
nr. 5,1988, pp. 265-282 

Analyse van het verschijnsel 
voetbalvandalisme maakt 
duidelijk dat er sprake is van 
competitie tussen vijandige 'sides' 
met als doel het verwerven van 
prestige. De meest typische 
uitingen zijn indirect (vernielingen 
ed.). Bij directe confrontaties is 
slechts een klein aantal van de 
aanhangers werkelijk betrokken. 

Dit is het gevolg van allerhande 
politiemaatregelen, maar ook 
nemen de fans zelf een zekere 
afstand in acht. Over de oorzaken 
van voetbalvandalisme bestaat 
geen overeenstemming. Wel is 
duidelijk dat het gekoppeld is aan 
specifieke situaties en meer in het 
bijzonder hoe die situaties door de 
betrokkenen worden waarge-
nomen. Hoewel repressieve 
maatregelen een bijdrage kunnen 
leveren aan de vermindering van 
de gevolgen van vandalisme, 
kunnen zij de specifieke situaties 
niet veranderen en dragen zij 
derhalve bij aan de instand-
houding van het verschijnsel. 
Preventieve maatregelen die 
gericht zijn op die specifieke 
situaties of de waarneming 
daarvan, verdienen daarom de 
voorkeur. Drie maatschappelijke 
sectoren kunnen preventieve 
maatregelen nemen: politie, sport-
wereld en het welzijnswerk. De 
politic kan effectief optreden 
wanneer zij probeert de directe 
aanleidingen voor geweld te 
minimaliseren. Agressie door de 

kleine, harde kern hoeft zich dan 
niet te verspreiden. De sport-
wereld kan een positieve invloed 
hebben op de attitude en 
waarneming van de minder harde 
supporters door hen actief bij 
allerhande zaken te betrekken. 
Het welzijnswerk kan gezien haar 
achtergrond het doel van 
preventie van voetbalvandalisme 
voorbij schieten. Daarom wordt 
een aanpak in combinatie met 
benadering via de sport geprefe-
reerd. De meest directe, maar 
moeilijk haalbare aanpak lijkt een 
beperking van de toegang bij 
wedstrijden tot thuissupporters. Er 
zijn geen aanwijzingen dat in zo'n 
geval de moeilijkheden zich naar 
elders zullen verplaatsen. 
Met literatuuropgave. 

8 

Zimmermann, F. 

lnnere Sicherheit in unserer Zeit 
Kriminalistik, 42e jrg., nr. 4, 
1988, pp. 174-187 

Een falend misdaadbeleid? De 
Duitse minister van binnenlandse 
zaken trok zich de kritiek aan en 
zet in een uitvoerig artikel de 
hoofdlijnen van zijn misdaad-
beleid uiteen. Een beleid dat o.a. 
bemoeilijkt wordt door de federa-
listische opbouw van de Bondsre-
publiek, waar de politie in eerste 
instantie een zaak is van de 
deelstaten en de Bond geen 
competenties heeft op het gebied 
van de politiele misdaadpreventie. 
Niet alleen in Duitsland, maar 
ook in andere EEG-staten 
(Engeland, Frankrijk, Nederland) 
is er de laatste tijd sprake van een 
flinke stijging van de kleine crimi-
naliteit. flit verschijnsel blijkt zich 
niet voor te doen in Japan. De 
auteur wijt dit aan het felt dat in 
Japan de traditionele waarden en 
normen bewaard zijn gebleven, 
terwij1 de woelige jaren zestig en 
zeventig in West-Europa hebben 
geleid tot een afwijzen van 
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autoriteit en het verlangen naar 
een bijna onbegrensde individuele 
vrijheid. De hierdoor veroorzaakte 
decriminalisering van bepaalde 
vormen van criminaliteit (zwart 
rijden, proletarisch winkelen, 
geweld bij demonstraties) betekent 
een capitulatie van de rechtsorde 
voor onrecht en misdaad. Ook de 
georganiseerde en politieke crimi-
naliteit namen toe. Tenslotte stelt 
de auteur een prognose en doet 
uitvoerige voorstellen ter 
bestrijding van de criminaliteit, 
waarbij de nadruk wordt gelegd 
op het belang van internationale 
samenwerking. 

Strafrecht en 
strafrechtspleging 

9 
Barton, S. 
Zur Effizienz der Strafvertei-
digung 
Monatsschrift fur Kriminologie 
und Strafrechtsreform, 71e jrg., 
nr. 2,1988, pp. 93-105 

Het is volgens de auteur nauwe-
lijks bekend, welke factoren 
bepalen of een verdediging in 
strafzaken als adequaat en 
effectief wordt beschouwd door 
de verschillende betrokken 
partijen. Onder effectief verstaat 
hij hierbij niet alleen de invloed 
op de uitspraak van de rechter 
(vrijspraak en een lage straf) maar 
ook b.v. aspecten van de commu-
nicatie tussen de advocaat en zijn 
client of de rechter. De auteur 
vroeg 30 advocaten, 24 verdachten 
en 18 rechters naar hun oordeel 
over de effectiviteit van advocaten 
in ruime zin en observeerde 33 
strafzaken. Het blijkt dat het 
oordeel van de clienten over de 
verdediging inderdaad slechts 
voor een klein deel gebaseerd is 
op de invloed op de uitspraak. 
Van elk van de drie genoemde 
partijen meende het merendeel 
dat het oordeel van de rechter al 

vaststond Oar het pleidooi. Het 
oordeel van de verdachten blijkt 
veel meer te berusten op mense-
lijke kwaliteiten van de advocaten 
zoals de inzet, het steun geven en 
meeleven. Het oordeel van de 
rechter blijkt vooral positief te 
worden belinvloed door een Juiste' 
mate van conflictbereidheid, 
sterke betrokkenheid van de 
advocaat en een goede voorbe-
reiding op de terechtzitting. Wat 
hen betreft is het belangrijk dat 
advocaten op subtiele maar toch 
duidelijke wijze de belangen van 
hun clienten behartigen en daarbij 
redel blijven. Op grond van dit 
exploratieve onderzoek formuleert 
de auteur een aantal hypotheses 
die in een volgend onderzoek 
getoetst kunnen worden. 
Met literatuuropgave. 

10 
Beer, P. de 
De schadevergoedingsstraf: twee 
mogelijke nadelen 
Delikt en delinkwent, 18e jrg., 
nr. 3,1988, pp. 205-218 

Al geruime tijd wordt invoering 
van een schadevergoedingsstraf 
bepleit, waaraan echter naast 
voor- ook nadelen verbonden zijn. 
Positief is, dat het belang van het 
slachtoffer erkend wordt, het 
rechtsgevoel bevredigd wordt en 
invordering met strafrechtelijke 
dwangmiddelen mogelijk is. De 
straf kan echter ook in het nadeel 
van het slachtoffer werken. Hij 
kan moeilijk uitvoerbaar zijn, 
zodat geen of onvoldoende 
schadeloosstelling plaats vindt. 
Het slachtoffer kan zelf verant-
woordelijk gesteld worden 
(volgens de attributie- of slachtof-
ferparticipatie-theorie), hetgeen 
als verzachtende omstandigheid 
bij de straftoemeting gebruikt kan 
worden of zelfs tot veroordeling 
van het slachtoffer zelf zou 
kunnen leiden. Zo krijgt deze 
door toepassing van deze straf 
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meer plichten dan rechten en 
komt de nadruk te veel op het 
gevaarverhogende gedrag van de 
gelaedeerde te liggen met als 
gevolg verhoogde secundaire victi-
misatie. Het is daarom van belang 
orn bij het maken van een wet de 
rollen, rechten en plichten van 
dader, slachtoffer en het justitiele 
apparaat duidelijk te omschrijven. 
Volgens de auteur moet het slacht-
offer at vroeg bij de zaak 
betrokken warden, zou Cr in de 
wet een definitie over de verant-
woordelijkheid van het slachtoffer 
moeten komen, zou de rechter de 
opgelegde straf moeten motiveren, 
en zou executie van de vergoeding 
door het 0.M. moeten plaats-
vinden volgens regels als voor de 
geldboete (afgezien van vervan-
gende hechtenis). Alleen op deze 
manier kan de straf een positieve 

waarde hebben. 

11 
Casaroli, G. 

Reparation du dommage et 
indemnisation publique en Italie 
Revue de science criminelle et 
de droit penal compare, nr. 1, 
1988, pp. 33-45 

In het Italiaanse strafrecht zijn 
bepalingen opgenomen die het 
mogelijk maken om een gevange-
nisstraf (gedeeltelijk) te vervangen 
door een schadevergoedingsre-
geling. Toch wordt deze manier 
van afdoening nauwelijks 
toegepast. De enkele gevallen 
waarin dat wel gebeurt, is dat met 
het doel de opgelegde gevangenis- 

. straf jets te verlichten. De vraag in 
welke gevallen en met welk doel 
deze alternatieve manier van 
afdoening wordt toegepast wordt 
volgens de auteur teveel °verge-
laten aan de strafrechtelijke 
beslissers. De auteur stelt dat 
schadevergoeding een recht van 
het slachtoffer zou moeten zijn. 
Dit recht op schadevergoeding 
zou niet in eerste instantie via 

sociale voorzieningen van 
overheidswege gerealiseerd dienen 
te worden. De wetgeving zou zo 
moeten worden aangescherpt, dat 
schadevergoeding door de dader 
een voorwaarde wordt voor straf-
verlichting of voorwaardelijke 
invrijheidstelling. Ten eerste zal 
van deze bepaling een generaal 
preventieve werking uitgaan: de 
toekomstige delinquent kan erop 
rekenen dat hij de schade self zal 
moeten vergoeden of herstellen. 
Ten tweede sat deze bepaling de 
resocialisatie van de eenmaal 
veroordeelde delinquent kunnen 
dienen. 
Met literatuuropgave. 

12 

Harnon, E. 

Examination of children in 
sexual offences; the Israeli law 
and practice 
The criminal law review, mei 
1988, pp. 263-274 

Er wordt de laatste tijd meer 
waarde gehecht aan getuigenver-
klaringen door kinderen, met 
name i.v.m. seksueel misbruik. In 
Israel heeft men hiermee sinds de 
'Law of evidence revision' van 
1955 ruime ervaring opgedaan. 
Met deze wet wordt de regel dat 
getuigenis 'van horen zeggen' 
ongeldig is doorbroken en 
aanvaardt men een getuigenver-
klaring van kinderen onder de 14 
jaar, verkregen in een apart 
gehouden verhoor door een 
speciaal aangestelde ondervrager. 
Hiernaast is nog aanvullend 
bewijs vereist. De rechtbank 
oordeelt zelf over de geloofwaar-
digheid van de zo verkregen getui-
genverklaring van het kind, mede 
o.g.v. ander bewijsmateriaal. De 
ondervrager wordt aangewezen 
door een commissie van verschil-
lende deskundigen. De wet vereist 
geen speciale kwalificaties. 
Nadelen van de methode zijn, dat 
er geen kruisverhoor afgenomen 
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kan worden, de rechter zelf niet 
een indruk van de getuige kan 
krijgen en de ondervrager vaak 
een te geringe deskundigheid 
heeft op juridisch gebied en dat 
van ondervragingstechnieken. 
Voordelen zijn, dat het minder 
schadelijk is voor het kind, vaak 
al vroegtijdig hulp verleend wordt, 
ook kleine kinderen verhoord 
kunnen worden en de aangiftebe-
reidheid van de ouders toe kan 
nemen. Volgens de auteur zou, om 
de genoemde nadelen te beperken, 
de deskundigheid van de onder-
vrager bevorderd moeten worden. 
Verder zou bij de verhoren video-
apparatuur gebruikt kunnen 
worden en zou vooraf getuigen in 
aanwezigheid van de rechter ook 
mogelijk moeten zijn. 

13 
Kok, E. 
Nieuwe (trek?)pleisters voor 
slachtoffers van delicten 
Proces, 67e jrg., nr. 5,1988, pp. 
123-135 

De herwaardering van het slacht-
offer in het strafrecht leidde tot de 
installatie van de Commissie-
Terwee, die de opdracht kreeg 
voorstellen te doen betreffende de 
wettelijke voorzieningen voor 
slachtoffers in het strafproces. 
Inmiddels is het rapport van de 
commissie verschenen. In dit 
artikel wordt allereerst aandacht 
besteed aan het kader waarin de 
opdracht aan de commissie moet 
worden bezien. Vervolgens 
worden de voorstellen zelf 
besproken. De commissie heeft 
haar taak bescheiden opgevat en 
slechts een aantal voorstellen 
betreffende de civiele voeging, de 
bijkomende voorwaarde van 
bijdrage aan een fonds, de schade-
vergoedingsstraf en het schade-
fonds geweldsmisdrijven gedaan. 
Hierdoor worden de mogelijk-
heden voor slachtoffers om in het 
kader van het strafproces schade- 

vergoeding te krijgen verruimd. 
Volgens de auteur is sprake van 
goede voorstellen, die zo tot wet 
kunnen worden verheven 'en waar 
slachtoffers oprecht blij mee 
kunnen zijn. Toch stelt de 
bescheiden aanpak van de 
commissie enigszins teleur. 
Gemist worden o.a. een princi-
piele behandeling van de plaats en 
betekenis van het slachtoffer in de 
strafrechtspleging en aandacht 
voor de problematiek van de 
getuige. Bevreemdend, om niet te 
zeggen onbegrijpelijk acht de 
auteur het dat geen aandacht is 
besteed aan het recht op infor-
matie, hetgeen in alle recente 
richtlijnen en rapporten juist zo 
sterk wordt benadrukt. Conclusie: 
de pleisters van Terwee zijn wel 
mooi, maar een beetje te klein en 
het zijn er te weinig. 

14 
Sagel-Grande, I. 
Een zuinige strafrechtspleging — 
Kan dat? 
Proces, 67e jrg., nr. 4,1988, pp. 
109-114 

De stijgende criminaliteit aan de 
ene kant, en de economische 
recessie aan de andere kant, 
hebben onze strafrechtspleging in 
de problemen gebracht: het straf-
rechtelijk apparaat is overbelast, 
er zijn veel sepots, er bestaat een 
celtekort en vele verdachten 
worden heengezonden. Hoe heeft 
de DDR, een land dat al vele 
jaren in economisch moeilijke 
omstandigheden verkeert, dit 
probleem opgelost? De zuinigheid 
van het strafrecht in de DDR 
berust op een beperking van wat 
men criminaliteit noemt, een 
beperking van het aantal rechter-
juristen, en de mobilisatie van de 
bevolking bij de opsporing en 
heropvoeding van criminelen. 
Volgens de officiele statistieken is 
de criminaliteit laag, en kan het 
justitiele apparaat steunen op de 
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bevolking. Deze aanpak maakt 
duidelijk dat een zuinige straf-
rechtspleging niet slechts in 
theorie mogelijk is, maar praktisch 
uitvoerbaar via beperking van het 
strafrecht en actualisering van het 
normbesef van de burgers en bun 
betrokkenheid bij het strafrecht. 

15 

Spoel, Tj.E. van der 

Druk op het strafrecht-apparaat 
Proces, 67e jrg., nr. 5, 1988, pp. 
148-154 

Het Nederlandse strafrechtelijke 
systeem, dat op het eerste gezicht 
voldoende waarborgen en rechten 
biedt voor de verdachte, staat 
onder druk en ter discussie. De 
'input' van te behandelen zaken 
neemt steeds meer toe, maar 
wordt met nauwelijks meer 
mankracht dan voorheen 
verwerkt. Voorts wordt het straf-
rechtelijke apparaat getroffen 
door bezuinigingen en worden er 
wetswijzigingen geintroduceerd 
die van invloed zijn op de positie 
van de verdachte. Beschreven 
worden enige (subjectieve) 
negatieve ervaringen, opgedaan 
tijdens de diverse fasen van het 
strafproces. Geconcludeerd wordt 
dat de effecten van overbelasting, 
bezuinigingen en aangekondigde 
wetswijzigingen ten dele hinderlijk 
zijn voor de raadsman, maar ook 
fundamentele rechten en 
waarborgen van de verdachte 
dreigen te frustreren. En dit 
laatste is niet alleen nadelig voor 
de verdachte, maar ook voor niet-
verdachten die pretenderen zich in 
een rechtsstaat te bevinden. 

16 

Wemes, L. 

Over het ontnemen van voordeel 
en het omkeren of (redelijk?) 
verdelen van de bewijslast 
Nederlands juristenblad, 63e 
jrg., nr. 13, 1988, pp. 417-422 

Misdaad loont nog steeds: vaak 

134 	Justitiele verkenningen, jrg. 14, nr. 6, 1998 

blijft ondanks een veroordeling 
toch het illegaal verworven bezit 
van de dader onaangetast. Art. 36e 
Sr. regelt thans de ontneming van 
wederrechtelijk verkregen 
voordeel die tezamen met een 
straf of andere maatregel kan 
worden opgelegd. Sinds de 
invoering van dit artikel is het 
echter nauwelijks toegepast. De 
auteur bespreekt de wijzigingen 
die in 1987 zijn voorgesteld m.b.t. 
deze maatregel. Deze houden op 
de eerste plaats in dat art. 36e niet 
alleen moet slaan op voordeel dat 
is verkregen uit het bewezen 
verklaarde feit, maar ook op dat 
uit soortgelijke feiten. Ten tweede 
zou de ontneming van het 
voordeel bij ernstige misdrijven 
op vordering van het OM door 
een afzonderlijke rechterlijke 
beslissing mogelijk moeten 
worden. Ten derde zou het in art. 
24c Sr. vastgestelde maximum van 
de vervangende hechtenis moeten 
worden vrijgelaten bij een 
betalings- of uitleveringsver-
plichting van meer dan 25.000 
gulden. De auteur betwijfelt of de 
voorgestelde wijzigingen het 
gewenste effect zullen hebben. De 
mogelijkheden die het huidige art. 
36e Sr. biedt zijn zijns inziens at 
omvangrijk en volgens hem zou 
eerst moeten worden onderzocht 
of er in de praktijk wel behoefte is 
aan wijzigingen. Ook heeft hij 
materiele bezwaren tegen de 
voorkeur van de Minister van 
Justitie voor een omkering of 
`redelijke" verdeling van de 
bewijslast bij de maatregel van 
ontneming van wederrechtelijk 
verkregen voordeel. 
Met literatuuropgave. 

Criminologie 

17 

Bieber, S.L., R.A. Pasewark e.a. 

Predicting criminal recidivism of 
insanity acquittees 



International journal of law and 
psychiatry, 1 le jrg., nr. 1,1988, 
pp. 105-112 

Hoe groot is de kans dat delin-
quenten, die op grond van hun 
ontoerekeningsvatbaarheid niet 
gestraft zijn maar psychiatrisch 
behandeld, opnieuw een misdrijf 
begaan? Een aantal besproken 
studies geeft aan dat ongeveer een 
derde van de mensen die uit een 
psychiatrische inrichting zijn 
vrijgelaten recidiveert. Is het 
mogelijk om deze recidive te 
voorspellen? Om dat te onder-
zoeken werden de gegevens 
geanalyseerd van 132 delin-
quenten uit de staat New York, 
die na behandeling werden vrijge-
laten. Van deze delinquenten 
blijkt 29 procent te recidiveren. 
Vergelijking van de recidivisten 
013 de niet-recidivisten laat zien 
dat de recidivisten een langer 
strafblad hebben, ernstiger 
delicten hebben gepleegd, en 
vaker als psychotisch zijn gediag-
nostiseerd. Wanneer men op 
grond van deze criteria de 
beslissing tot vrijlating zou hebben 
genomen, zou echter toch nog 20 
procent ten onrechte als recidive-
ongevaarlijk zijn aangemerkt. De 
voorspelling van recidive is op 
deze wijze dus slechts met 9 
procent verbeterd, hetgeen de 
auteurs niet optimistisch stemt 
over de mogelijkheden om 
recidive beter te voorspellen. 
Met literatuuropgave. 

18 
Blumstein, A., J. Cohen e.a. 
Criminal career research: its 
value for criminology 
Criminology, 26e jrg., nr. I, 
1988, pp. 1-35 

In deze bijdrage geven de auteurs 
een nadere uiteenzetting van een 
aantal concepten, waarvan eerder 
door Gottfredson en Hirschi de 
waarde voor de criminologie werd 
betwijfeld. Ingegaan wordt onder 

andere op de begrippen `criminele 
carriere' (criminal career), carriere 
criminelen (career criminals), 
selectief vastzetten van delin-
quenten (selective incapacitation) 
en longitudinaal onderzoek. Het 
concept criminele carriere duidt 
op een periode in iemands leven, 
waarin zich een opeenvolging van 
gepleegde delicten voordoet. Die 
delicten hoeven niet noodzakelij-
kerwijs te tenderen in een 
bepaalde richting (bepaalde typen 
delicten, ernstiger delicten). Twee 
factoren zijn essentieel voor de 
criminele carriere: het plegen van 
delicten (participation) en de mate 
waarin (frequency of lambda). Het 
concept zegt iets over individuen 
en onderscheidt zich daardoor van 
bijvoorbeeld nationale criminali-
teitscijfers, die betrekking hebben 
op de gehele bevolking en dus 
ook op de mensen die geen 
delicten hebben gepleegd. Het is 
geen theoretisch construct, maar 
een concept dat vanuit de empirie 
wordt ingevuld. Daarin is ook de 
waarde voor de criminologie 
gelegen. Blumstein e.a. betogen op 
basis van een aantal onderzoeken 
dat door gebruik te maken van het 
begrip criminele carriere duidelijk 
is geworden dat de stelling dat 
delinquentie afneemt met het 
toenemen van de leeftijd niet juist 
is. Weliswaar houden meer 
mensen, naarmate zij ouder 
worden, op met het plegen van 
delicten, maar zij die niet 
ophouden, plegen niet minder 
delicten. Dergelijke gegevens 
kunnen van groot belang zijn voor 
het justitieel beleid en de beleids-
ontwikkeling. De auteurs achten 
in het bijzonder longitudinaal 
onderzoek van belang voor de 
beschrijving van criminele 
carrieres. 
Met'literatuuropgave. 
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19 
Gottfredson, NI., T. Hirschi 
Science, public policy, and the 
career paradigm 
Criminology, 26e jrg., nr. 
1988, pp. 37-55 

In reactie op het artikel van 
Blumstein, Cohen et al. in 
hetzelfde nummer van Crimi-
nology (zie voorgaand excerpt) 
tonen Gottfredson en Hirschi aan 
de hand van gegevens uit het 
Richmond Youth Project aan, dat 
Cr geen wezenlijk onderscheid 
bestaat tussen het al dan niet 
plegen van delicten (participation) 
en de mate van het plegen van 
delicten (frequency of lambda). 
De door Blumstein c.a. gevonden 
verschillen zouden veroorzaakt 
zijn door eigenschappen van de 
steekproef of door andere 
artefacten. Het concept criminele 

carriere heeft dan ook weinig 
betekenis voor de criminologie. 
De stelling dat het plegen van 
delicten afneemt met het ouder 
worden, achten Gottfredson en 
Hirschi niet door Blumstein e.a. 
ontkracht. Zij verwijten hen 
bovendien geheel voorbij te zijn 
gegaan aan de grate hoeveelheid 
onderzoeken in het verleden, die 
die stelling hebben onderbouwd. 
Een ander punt van kritiek betreft 
het feit dat het concept criminele 
carriere geen bijdrage !evert aan 
de studie naar de oorzaken van 
delinquentie. Het gaat slechts om 
het verzamelen van statistisch 
materiaal, zonder theoretisch 
uitgangspunt zoals bijvoorbeeld 
het construct delinquentiege-
neigdheid (criminal propensity). 
De opvatting dat de studies naar 
de oorzaken van delinquentie tot 
nu toe geen waarde hebben gehad 
voor het justitieel beleid achten zij 
niet alleen onjuist, maar ook 
wetenschappelijk gezien onaan-
vaardbaar als dat betekent dat 
kennis slechts wordt beoordeeld 
op beleidsrelevantie. Het pleidooi 

van Blumstein et al. voor longitu-
dinaal onderzoek boven cross-
sectioneel onderzoek wordt door 
de auteurs van weinig belang 
geacht zolang niet wordt 
uitgegaan van duidelijke theore-
tische noties. 
Met literatuuropgave. 

20 
Blumstein, A., J. Cohen e.a. 
Longitudinal and criminal career 
research: further clarifications 
Criminology, 26e jrg., nr. 1, 
1988, pp. 57-74 

In deze bijdrage gaan Blumstein 
e.a. nogmaals in op het concept 
criminele carriere en enkele 
daaraan verhonden concepten. Zij 
doen dit in reactie op een 
commentaar van Gottfredson en 
Hirschi op een eerdere bijdrage in 
hetzelfde nummer van Crimi-

nology (zie voorgaand excerpt). 
De door Gottfredson en Hirschi 
naar voren gebrachte stelling dat 
het plegen van delicten (partici-
pation) zich niet wezenlijk onder-
scheidt van de mate van plegen 
van delicten (frequency of 
lambda), wijzen zij van de hand. 
Het materiaal, waarop die 
uitkomst is gebaseerd, heeft 
bepaalde beperkingen, zodat geen 
volledig beeld van criminele 
carrieres verkregen kan worden. 
De suggestie om uit te gaan van 
theoretische constructen, zoals 
bijvoorbeeld de door Gottfredson 
en Hirschi aangehangen delin-
quentiegeneigdheid (criminal 
propensity), wijzen zij van de 
hand, omdat het vooralsnog aan 
onderbouwing ontbreekt. Naar 
hun overtuiging kan uitvoerige 
beschrijving van criminele 
carrieres een belangrijke bijdrage 
leveren aan de kennis omtrent 
criminaliteit en de verschillen die 
zich daarbij tussen mensen 
voordoen. De bijdrage wordt 
afgesloten met een nieuw pleidooi 
voor longitudinaal onderzoek, 
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waarbij overigens de combinatie 
met cross-sectioneel onderzoek 
niet wordt uitgesloten. 
Met literatuuropgave. 

21 
Hill, C.D., M.P. Atkinson 
Gender, familial control, and 
delinquency 
Criminology, 26e jrg., nr. I, 
1988, pp. 127-147 

Aan de hand van een schriftelijke 
enquete onder ruim drieduizend 
huishoudens in de staat Illinois is 
door de auteurs de aan geslacht 
gerelateerde wijze van sociale 
controle binnen gezinnen en het 
effect daarvan op het voorkomen 
van delinquentie bij kinderen 
onderzocht. Deze relatie bekleedt 
een sleutelrol in de door Hagan 
e.a. ontwikkelde 'power-
contra-theorie, waarin de 

scheiding der geslachten in termen 
van macht centraal staat. Voor 
jongens blijkt met name steun 
(support) van vaders belangrijk te 
zijn, bij meisjes steun van moeder. 
Het gaat er niet alleen om dat 
ouders weten waar hun kinderen 
zijn en met wie zij uitgaan. 
Jongens maken meer melding van 
steun door vaders en van regels 
die betrekking hebben op hun 
voorkomen. Meisjes melden meer 
steun van moeder en regels die 
betrekking hebben op tijdstip van 
thuiskomen. Deze verschillen 
hebben soortgelijke effecten op 
het voorkomen van delinquentie. 
Aangezien deze uitkomsten sugge-
reren dat kinderen naar de ouder 
van hetzelfde geslacht kijken bij 
het vorm geven aan (modeling) 
van hun eigen gedrag en gegeven 
de aanname dat het gedrag van de 
ouders hun positie in het arbeids-
bestel weerspiegelen, concluderen 
Hill en Atkinson dat ouderlijke 
steun de algemene scheiding der 
geslachten in stand houdt. De 
uitkomsten van het onderzoek 
ondersteunen derhalve de 'power- 

control'-theorie. De gegevens 
maken overigens duidelijk dat de 
effecten van sociale controle 
binnen het gezin op delinquentie 
beperkt zijn. Andere vormen van 
informele sociale controle, b.v. 
relaties met leeftijdsgenoten, 
kunnen van veel meer belang zijn. 
Met literatuuropgave. 

22 
Bopp, W.J. 
A profile of rape in America 
The police journal, 61e jrg., nr. 

2,1988, pp. 110-118 
Verkrachtingen en pogingen ertoe 
maken slechts 3% uit van alle 
geweldscriminaliteit, maar roepen 
wel veel afkeer en angst op. Om 
meer inzicht in omvang en aard 
van dit verschijnsel te krijgen 
werd in de VS van 1973 tot 1982 
een uitgebreid onderzoek gedaan. 

Een op de 600 vrouwen blijkt 
geconfronteerd te worden met 
verkrachting of een poging ertoe. 
Het gebeurt vooral tussen zes en 
twaalf uur 's avonds, op straat, in 
parken e.d. of thuis. De slacht-
offers zijn grotendeels jong en 
ongehuwd. Velen bieden enige 
weerstand, waardoor het bij een 
poging blijft, maar zij wel meer 
kans op letsel hebben. Agressie is 
bij verkrachting een belangrijke 
factor. Het is niet zozeer een 
seksueel, maar meer een gewelds-
misdrijf met seks als middel. 
Volgens verschillende theorieen 
wordt agressie veroorzaakt door 
een innerlijke drift, frustratie of 
door psychische problemen. 
Volgens de indeling van Groth 
vindt verkrachting plaats uit 
woede, machtswellust of sadisme. 
Zuiver seksuele en opportunis-
tische neigingen worden hier door 

de auteur aan toegevoegd. 
Speciale aandacht wordt gewijd 
aan de kleine groep oudere 
vrouwen (50+), die zeer ernstige 
risico's !open. De daders zijn jong, 
hadden ontwikkelingsproblemen 
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in hun jeugd en een dominante 
moeder. Zij kiezen een onbekend 
slachtoffer en gebruiken veel 
geweld. Een positieve ontwik-
keling t.a.v. het delict verkrachting 
is, dat er bij studie, wetgeving en 
behandeling meer aandacht aan 
het slachtoffer gegeven wordt. 

23 
Gibbons, D.C. 
Some critical observations on 
criminal types and criminal 
careers 
Criminal justice and behavior, 
15e jrg., nr. 1,1988, pp. 8-24 

De auteur gaat in op een aantal 
classificatiesystemen voor 
wetsovertreders. In de literatuur is 
een aantal benaderingen te onder-
scheiden. Bij elk van deze benade-
ringen wordt resp. een bepaalde 
vorm van criminaliteit geanaly-
seerd, onderzocht welke regelma-
tigheden er zijn in het gedragspa-
troon van bepaalde typen delin-
quenten en getracht delinquente 
typen te onderscheiden. De door 
de auteur ontwikkelde typologie is 
gesteld in termen van regelover-
tredend gedrag, de setting waarin 
het misdrijf plaatsvond, het 
strafblad van de wetsovertreder en 
zijn of haar attitude. Vervolgens 
presenteert de auteur resultaten 
van empirisch onderzoek om de 
vraag naar de empirische 
accuraatheid van criminele typolo-
gieen te beantwoorden. Hij komt 
tot de conclusie dat de theorie de 
realiteit niet kan dekken. Gedrags-
patronen van wetsovertreders zijn 
zeer divers waardoor ze moeilijk 
in een typologic zijn onder te 
brengen. 
Met literatuuropgave. 

24 
Hewitt, J.D. 
The victim-offender relationship 
in convicted homicide cases: 
1960-1984 

25 
Jackson, F.G. 
Assesing the validity of official 
data on arson 
Criminology, 26e jrg., nr. I, 
1988, pp. 181-195 

De validiteit van de door de FBI 
uitgegeven Uniform Crime 
Reports moet in twijfel getrokken 
worden waar het gaat om brand-
stichting. Enerzijds hangt dit 
samen met de striktere criteria die 
voor dit delicttype worden gehan-
teerd. Zo wordt brandstichting 
alleen vermeld als dit na een 
officieel onderzoek is vastgesteld. 
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Journal of criminal justice, 16e 
jrg., nr. 1,1988, pp. 25-35 

De onderzoeksvraag in deze 
studie betreft de relatie tussen 
dader en slachtoffer in gevallen 
van veroordeling wegens 
doodslag. Lilt het door de auteur 
gepresenteerde overzicht van 
studies over deze problematiek 
blijkt onder meer dat dader en 
slachtoffer elkaar meestal kennen, 
van het mannelijk geslacht zijn en 
dat de dader vaak wat jonger is 
dan het slachtoffer. Het onder-
zoeksmateriaal put de auteur uit 
alle in Delaware County voorge-
komen gevallen van doodslag in 
de periode 1960-1984. Van de 126 
gevallen bleken er 66 geschikt 
voor analyse. De demografische 
kenmerken van daders en slacht-
offers en hun onderlinge relaties 
bleken over het algemeen overeen 
te komen met die van andere 
studies in grote steden. In de 
onderzoeksperiode bleken zich 
wet een aantal verschuivingen te 
hebben voorgedaan. Zo daalde de 
gemiddelde leeftijd van de betrok-
kenen; ook het percentage 
doodslagen tussen familieleden 
daalde significant en dat van 
doodslagen tussen kennissen 
verdubbelde. 
Met literatuuropgave. 



Bij andere delicttypen kan worden 
volstaan met sterke vermoedens of 
de aangifte door het slachtoffer. 
Anderzijds is er sprake van onvol-
ledige gegevens. Een enquete 
onder 1000 brandweerkorpsen 
verspreid over de Verenigde 
Staten toont aan dat niet alle 
korpsen brandstichtingen 
doorgeven aan de FBI voor 
opname in de Uniform Crime 
Reports. Bovendien blijken brand-
weerkorpsen die geen gegevens 
doorgeven aan de FBI verhou-
dingsgewijs vaker met brand-
stichting te maken te hebben. 
Met literatuuropgave. 

26 
Lab, S.P., D.T. Whitehead 
An analysis of juvenile correc-
tional treatment 
Crime and delinquency, 34e 
jrg., nr. 1, 1988, pp. 60-83 

De vraag of de behandeling van 
delinquente jongeren in strafrech-
telijke inrichtingen of daarbuiten 
wel of niet effectief is, wordt door 
verschillende auteurs geheel 
verschillend beantwoord. 
Sommigen zijn pessimistisch en 
stellen dat `werkelijk niets helpt', 
anderen zijn optimistisch en 
stellen dat bepaalde behandelings-
programma's succesvol zijn in het 
tegengaan van recidive. In dit 
artikel wordt een meta-analyse 
gegeven van 55 onderzoeken, die 
werden gepubliceerd tussen 1975 
en 1984. In totaal konden 85 
vergelijkingen gemaakt worden 
tussen het aantal recidivisten uit 
behandelde groepen en uit contro-
legroepen. Hiervan lieten 40 
vergelijkingen zien dat in de 
behandelde groepen minder 
recidive voorkwam dan in de 
controlegroepen, 34 vergelijkingen 
lieten geen verschil in recidive 
zien, en 11 vergelijkingen lieten 
meer recidive in de behandelde 
groepen zien dan in de controle-
groepen. Deze resultaten zijn 

weinig bemoedigend voor de pleit-
bezorgers van behandelingspro-
gramma's. Grondig 
evaluatie-onderzoek zal ervoor 
moeten zorgen dat de behande-
lingsmethoden verbeterd worden, 
wil men in de toekomst een 
optimistisch beeld kunnen 
schetsen. 
Met literatuuropgave. 

27 
Lange, R. 
Auf dem Wege zur anthropolo-
gischen Kriminologie 
Zeitschrift fiir die gesamte 
Strafrechtswissenschaft, 38e jrg., 
nr. 1, 1988, pp. 81-112 

Nog steeds bestaat er een 
antinomie tussen de strafrechts-
wetenschap, die uitgaat van de 
vrijheid en de eigen verantwoor-
delijkheid van de mens en de 
deterministische wetenschappen 
die de criminologie domineren. 
De — vele cultuurwetenschappen 
omvattende — antropologie, die de 
menselijke vrijheid haar plaats 
geeft en daarmee een uitweg uit 
het dilemma biedt, wordt 
genegeerd. De criminologie levert 
overigens ook zelf het bewijs 
tegen het determinisme met het 
onderkennen van grote kwantita-
tieve en kwalitatieve verschillen 
tussen de mannelijke en vrouwe-
lijke criminaliteit. Dat de veel 
geringere criminaliteit bij vrouwen 
antropologisch verklaard zou 
moeten worden uit het feit dat de 
vrouw niet alleen fysiek maar ook 
psychisch anders geaard is dan de 
man, wordt hier ter discussie 
gesteld. Een alternatieve antropo-
logische verklaring gaat er vanuit 
dat het recht dient ter 
bescherming van de zwakkeren. 
De vrouw — als zwakkere — zal 
derhalve meer waarde hechten 
aan het handhaven van recht en 
orde, omdat zij anders zichzelf 
zou duperen. In de antropologie . 
wordt een dergelijk onderscheid 
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tussen man en vrouw te weinig 
gemaakt. Be auteur meent dat het 
recht meer betrokken zou moeten 
worden in het mensbeeld van de 
antropologie. 

Sagarin, E., J. Sanchez 
Ideology and deviance: the case 
of the debate over the biological 
factor 
Deviant behavior, 9e jrg., nr. I, 

1988, pp. 87-100 
Beantwoording van de vraag of er 
een verband bestaat tussen 
biologic en criminologic, is naar 
het idee van de auteur gedwars-
boomd met onwetenschappelijke 
en irrelevante argumenten en 
voornamelijk om ideologische 
redenen. Naar zijn idee wordt 
over het hoofd gezien dat ook de 
psychologie, sociologic en psychi-
atric uitgaan van een of andere 
vorm van ideologie. In de tweede 
helft van de 80-er jaren zijn er 
echter toch meer mensen dan 
voorheen die menen dat biologie 
en sociologie met helemaal onver-
enigbaar zijn, zodat de richting 
'sociobiologie' meer aandacht 
kreeg. Toch bestaat er veel 
weerstand tegen het aandeel van 
de biologic. De auteur geeft aan 
uit welke verschillende kokers 
deze weerstand komt. Hij erkent 
het gevaar dat kan ontstaan 
wanneer de biologie binnen de 
menswetenschappen wordt 
gehaald: ook al zijn onderzoekers 
self integer, zij kunnen nooit in de 
hand houden wat anderen met 
hun gegevens doen. De 
argumenten die tegen de biosocio-
logie of biopsychologie worden 
aangevoerd zijn echter volgens 
hem onwetenschappelijk. Hij pleit 
voor onderzoek naar afwijkend 
gedrag waarin wel aandacht wordt 
besteed aan biologische 
kenmerken, maar dat wordt 
verricht door onderzoekers die 

zich goed bewust zijn van de 
mogelijke consequenties van hun 
bevindingen. 
Met literatuuropgave. 

29 
Smith, D.A., G.R. Jarjoura 
Social structure and criminal 
victimization 
The Journal of research in 
crime and delinquency, 25e jrg., 
nr. I, 1988, pp. 27-53 

Onderwerp van studie in dit 
artikel is het verband tussen 
sociale kenmerken van een 
woonomgeving en de daarin 
voorkomende gewelddadige crimi-
naliteit en inbraak. Het onderzoek 
is gebaseerd op de zogeheten 
sociale desorganisatie-theorie van 
Shaw en McKay. Deze stellen dat 

de sociaal-economische status van 
een woonbuurt, de geografische 
mobiliteit en de raciale heteroge-
niteit van de bewoners bepalend 
zijn voor de mate van sociale 
desorganisatie en delinquentie. 
Naast enkele variabelen uit de 
'opportunity theory' hanteerden 
de auteurs tevens enkele 
dementen uit de subculturele 
theorie en de sociale controle-
theorie. Zij benutten victimisatie-
data uit zevenenvijftig 
woonbuurten in vier grote 
Amerikaanse steden en maakten 
gebruik van regressietechnieken. 
Het bleek dat de sociale desorga-
nisatie-theorie veel verklarende 
waarde heeft, hoewel de invloed 
van de daarin genoemde varia-
belen meer conditioned dan 
direct is. 
Met literatuuropgave. 
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30 
Vinogradov, S., N.I. Dishotsky 
e .a. 
Patterns of behavior in 
adolescent rape 
American journal of orthopsy- 



chiatry, 58e jrg., nr. 2,1988, pp. 
179-187 

Onderzoek naar 67 verkrachtingen 
door 63 jeugdigen tussen de 
dertien en twintig jaar in 
Californie toont aan dat verkrach-
tingen vooral plaats vinden 
's nachts tijdens het weekend, 
tegen het einde van de zomer, bij 
het slachtoffer thuis of in een 
voertuig. De dader is voorafgaand 
aan de verkrachting vaak 
betrokken bij een ander delict. Er 
kan sprake zijn van meerdere 
daders. Het slachtoffer en de 
dader kennen elkaar meestal niet. 
In de meeste gevallen wordt de 
daad begaan onder invloed van 
alcohol of marihuana of hebben 
zij dat die dag gebruikt. 
Verkrachting is meestal niet 
voorbereid of gepland, hoewel dat 
bij een kleine groep daders wel zo 
is. Uit interviews met de daders 
wordt duidelijk dat, in tegen-
stelling tot wat vaak wordt veron-
dersteld, verkrachting geen reactie 
is op provocerend gedrag van het 
slachtoffer. De gegevens uit dit 
onderzoek zouden moeten leiden 
tot een meer effectieve behan-
deling van de daders. Begeleiders 
van slachtoffers dienen met deze 
gegevens rekening te houden, 
vooral ook met het gegeven dat 
het slachtoffer geen schuld draagt, 
zelf geen aanleiding heeft 
gegeven. 
Met literatuuropgave. 

31 
Wheeler, G.H., R.V. Hissong 
Effects of criminal sanctions on 
drunk drivers: beyond incarce-
ration 
Crime and delinquency, 34e 
jrg., nr. 1,1988, pp. 29-42 

Men hoort vaak pleidooien voor 
zwaardere onvoorwaardelijke 
gevangenisstraffen bij het delict 
rijden onder invloed, vanuit de 
veronderstelling dat voorwaarde-
lijke straffen en geldboetes te 

weinig effect sorteren. Om deze 
veronderstelling te toetsen werd in 
dit onderzoek nagegaan in 
hoeverre 397 veroordeelden uit 
Harris County (Texas) binnen een 
periode van drie jaar recidi-
veerden. Uit de analyse blijkt dat 
het recidive-risico bij dit delict 
ongeveer 13% is, en niet wordt 
beinvloed door de soort straf 
(gevangenisstraf, voorwaardelijke 
straf of geldboete) die opgelegd is. 
Op grond van het felt dat de 
gevangenissen overvol zijn, en dat 
gevangenisstraffen de 
maatschappij meer geld kosten 
dan andere straffen, pleiten de 
auteurs voor terugdringing van 
gevangenisstraf als reactie op 
rijden onder invloed. Gevangenis-
straf zou alleen in de meest 
ernstige gevallen dienen te worden 
opgelegd. Het geld dat op deze 
wijze wordt bespaard kan beter 
besteed worden aan pogingen om 
behandelingsmethoden te vervol-
maken. 
Met literatuuropgave. 

Gevangeniswezen 

32 
Berg, B.L., J. Berg 
Aids in prison: the social 
construction of a reality 
International journal of 
offender therapy and compar-
ative criminology, 32e jrg., nr. 1, 
1988, pp. 17-28 

Bij het grote publiek is sprake van 
verwarring en onnauwkeurige 
informatie betreffende de 
verspreiding van Aids. Het is dan 
ook niet verwonderlijk dat het in 
een veel meer begrensde 
omgeving, zoals een gevangenis, 
wemelt van de `geruchten'. Dit 
artikel presenteert een etnogra-
fische beschouwing van het 
gedrag van gedetineerden, 
wanneer zij pogen zich aan te 
passen aan hun risico-status van 
potentiele Aids-slachtoffers. Een 
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analyse van twee afzonderlijke 
gesprekken tussen vier gedeti-
neerden, in een maximaal bevei-
ligde gevangenis in Massachusetts, 
ligt hieraan ten grondslag. 
Duidelijk wordt, dat de gevan-
genen hun sociale real iteit 
construeren door zich afwisselend 
te orienteren op verschillende 
fantasieen, wetenschappelijke 
realiteiten en het leven van alle 
dag. Het overgrote deel van hun 
informatie blijkt echter onjuist. 
Geconcludeerd wordt dan ook, 
dat het hoog tijd wordt om Aids-
educatie-programma's op te 
stellen, die direct gericht zijn op 
gedetineerden. 
Met literatuuropgave. 

33 
Fishman, L.T. 
Prisoners and their wives: marital 

and domestic effects of telephone 
contacts and home visits 
International journal of 
offender therapy and compar-
ative criminology, 32e jrg., nr. I, 
1988, pp. 55-66 

Gevangenschap onderbreekt, maar 
beeindigt normaal gesproken de 
relatie tussen echtelieden niet. Er 
blijft meestal contact gedurende 
de periode van gevangenschap 
door middel van telefoonge-
sprekken, gevangenisbezoek en 
(naarmate de datum van vrijlating 
nadert) thuisbezoeken. De laatste 
tijd is het beleid ten opzichte van 
het aantal telefoongesprekken en 
thuisbezoeken aanzienlijk 
versoepeld. Met dit beleid trad bij 
gevangenen met een goede sterke 
familierelatie minder recidive op. 
In dit artikel wordt onderzocht 
wat voor effect dit nieuwe beleid 
heeft op de relatie tussen de 
gevangene en zijn echtgenote. Het 
materiaal hiervoor werd verkregen 
door middel van interviews met 
dertig vrouwen, wonende in 
Vermont, die alien ten minste zes 
maanden getrouwd waren (of 
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samenwoonden) voordat bun man 
gearresteerd werd. De gedwongen 
scheiding kenmerkte zich voor de 
vrouwen door: eenzaamheids- en 
deprivatiegevoelens, opvoedings-
en disciplinemoeilijkheden bij de 
kinderen, moeilijke financiele 
situaties en het wachten'. Bij de 
vrouwen die betrokken waren bij 
dit onderzoek werden boven-
staande problemen iets gemakke-
lijker verdragen c.q. opgelost 
vanwege de telefoongesprekken en 
de thuisbezoeken. Ondanks de 
voordelen van deze communicatie 
moest echter ook geconstateerd 
worden, dat de mannen de 
telefoon vaak gebruikten om hun 
vrouwen restricties op te leggen of 
hun autoriteit en dominantie te 
handhaven. De thuisbezoeken 
bleken veelal ook geen afspie-
geling van de werkelijkheid te 

zijn. Aan het einde van zijn 
betoog geeft de auteur dan ook 
enkele aanbevelingen om deze 
negatieve kanten te minimaliseren. 
Met literatuuropgave. 

34 
Grapendaal, M, M. Kommer 
Een koekoeksei voor de komende 
honderd jaar; kritische kantteke-
ningen bij de nieuwbouw van het 
gevangeniswezen 
Delikt en delinkwent, I 8e jrg., 
nr. 4,1988, pp. 306-315 

De aandacht die in de media 
wordt geschonken aan de peniten-
tiaire nieuwbouw betreft vooral 
het aantal plaatsen en het tijdstip 
van oplevering. Belangstelling 
voor de bouwkundige opzet van 
de nieuwe inrichtingen is er 
nauwelijks. Deze architectonische 
opzet vomit een trendbreuk met 
de in de jaren zestig populaire 
paviljoensgewijze bouw en 
betekent een terugkeer naar de 
aloude vleugelgevangenis: lange 
vier-hoog gestapelde galerijen met 
vides in plaats van doorlopende 
vloeren. Aan elke galerij liggen 24 



cellen. De huidige nieuwbouw-
plannen zijn vooral geInspireerd 
door financiele overwegingen en 
niet door regiem-inhoudelijke. De 
nieuwbouw betekent een 
verkilling van het penitentiaire 
klimaat. De nadruk wordt zozeer 
op controle van de gedetineerden 
gelegd, dat dit de antagonistische 
verhouding tussen hen en de 
bewaarders zal versterken. De 
argumenten van het gevangenis-
wezen voor deze opzet van de 
nieuwbouw-inrichtingen, zijn 
voornamelijk gelegen in negatieve 
ervaringen die zijn opgedaan met 
de paviljoensgewijze opzet van de 
Bijlmerbajes en van het huis van 
bewaring te Maastricht. Verder 
zijn de kosten van paviljoensge-
wijze bouw veel hoger. Deze 
bezwaren hadden volgens de 
auteurs evenwel kunnen worden 
ondervangen zonder het pavil-
joensconcept als zodanig te 
verlaten. 

35 
Haar, G. ter 
Psychisch gestoorden in detentie 
Proces, 67e jrg., nr. 4,1988, pp. 
105-109 

De overplaatsing van veroor-
deelde gedetineerden naar ander-
soortige inrichtingen, zoals een 
psychiatrische inrichting, wordt 
volgens de auteur niet met de 
nodige zorg voor en eerbiediging 
van het recht gerealiseerd. Derge-
lijke overplaatsingen van gedeti-
neerden die tijdens hun detentie 
in psychische problemen gekomen 
zijn, worden niet in de nieuwe wet 
TBS geregeld. In de praktijk 
zullen de beslissingen tot 
overplaatsing en de keuzen betref-
fende de inrichting door deskun-
digen gemaakt worden. Deze gang 
van zaken verhoogt de kans dat de 
beslissingen en keuzen voor een 
belangrijk deel bepaald worden 
door de beschikbare plaatsen en 
faciliteiten. De rechten van de 

gedetineerden worden hierbij 
soms veronachtzaamd. Het 
verdient dan ook aanbeveling om 
bij dergelijke belangrijke beslis-
singen een onafhankelijke 
instantie te betrekken, zoals de 
rechter. 

36 
Morris, A. 
Women in the criminal justice 
system 
Prison service journal, nr. 70, 
1988, pp. 2-4,22 

Worden vrouwen strafrechtelijk 
milder behandeld dan mannen? In 
ieder geval worden zij minder 
vaak tot vrijheidsstraf veroordeeld 
en wordt hen eerder een milde 
sanctie opgelegd. Het lijkt er 
echter op dat dit grotendeels 
wordt verklaard uit het felt dat 
vrouwen minder vaak en minder 
ernstige misdrijven plegen. Uit 
onderzoek is verder gebleken dat 
het politie-optreden tegen vrouwe-
lijke en mannelijke verdachten 
niet wezenlijk verschilt. Hetzelfde 
geldt voor de berechting van 
vrouwen en mannen. Routine-
gevallen worden hetzelfde 
behandeld, of het nu om vrouwen 
of om mannen gaat. Dat neemt 
niet weg dat de factoren die bij de 
straftoemeting een rot spelen, bij 
mannen en jongens anders zijn 
dan bij vrouwen en meisjes. 
Vooral geslachtsgebonden rolver-
wachtingen zijn daarbij belangrijk. 
Bij de penitentiaire behandeling 
van vrouwen en mannen treedt 
een soortgelijk verschil op. In 
vrouwengevangenissen in Groot-
Brittannie wordt de nadruk gelegd 
op een therapeutische benadering 
en op het creeren van een 
leefklimaat dat verwant is met het 
gezin. Dat betekent overigens niet 
dat detentie voor vrouwen lichter 
zou zijn dan voor mannen. Dit 
artikel maakt deel uit van een 
themanummer waarin andere 
artikelen zijn gewijd aan respectie- 
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velijk vrouwelijke gedetineerden, 
vrouwelijk personeel in peniten-
tiaire inrichtingen, vrouwen in 
leidinggevende posities en aan 
ervaringen met gemengde gevan-
genissen in de Verenigde Staten. 

37 

Zyl Smit, D. van 

Leave of absence for West 
German prisoners 
The British journal of crimi-
nology, 28e jrg., nr. 1, winter 
1988, pp. 1-18 

Sedert 1975 is resocialisatie van 
gedetineerden de enige 
doelstelling van het Westduitse 
gevangeniswezen. De wijze 
waarop een vrijheidsstraf ten 
uitvoer wordt gelegd mag niet als 
extra straf worden gehanteerd. 
Om de resocialisatie-doelstelling 
te bereiken zijn verschillende 

voorzieningen getroffen in de 
gevangenisregiems. Len daarvan is 
het verlenen van verlof aan gedeti-
neerden. Verlof wordt beschouwd 
als een resocialisatiemaatregel die 
alleen dan niet wordt verleend als 
er vrees bestaat voor misbruik. 
Het verlof wordt toegekend door 
de gevangenisautoriteiten. Indien 
een gedetineerde het oneens is 
met de afwijzing van een verlof-
aanvraag, kan hij een beroep doen 
op de magistratuur. Recent is dit 
gebeurd toen de gevangenisautori-
teiten hadden geweigerd om 
enkele tot levenslang veroordeelde 
ex-Nazi's verlof toe te kennen. Na 
verscheidene beroepszaken werd 
het gevangeniswezen in het gelijk 
gesteld. Indien er sprake is van 
zeer grote persoonlijke schuld - zo 
was de redenatie - mogen gevan-
genisautoriteiten afzien van het 
verlenen van verlof. Deze 
uitspraak impliceert dat gevange-
nisautoriteiten in het algemeen in 
bun penitentiaire beleid rekening 
mogen houden met de schuld van 
veroordeelden. Omdat dit in strijd 
is met de eerdergenoemde nieuwe 

penitentiaire doelstellingen, is 
retie kritiek uitgeoefend op de 
rechterlijke uitspraak. Het zet de 
deur open voor een harder 
penitentiair beleid. 
Met literatuuropgave. 

Reclassering 
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38 

Ross, R.R., E.A. Fabiano e.a. 

Reasoning and rehabilitation 
International journal of 
offender therapy and compar-
ative criminology, 52e jrg., nr. 1, 
1988, pp. 29-35 

Sommige resdcialisatie-
programma's kunnen opmerkelijk 
effectief zijn. Het 'Reasoning and 
Rehabilitation' project omvatte 
een experimentele test van de 
doeltreffendheid van een modern 
interventie-programma inzake de 

resocialisatie van volwassen 
(voorwaardelijk) veroordeelden 
met een hoog recidive-risico. Het 
programma was ontleend aan een 
serie opeenvolgende onderzoeken 
over de principes van effectieve 
correctie-programma's. Deze 
onderzoeken wijzen erop, dat veel 
daders tekorten in hun cognitieve 
vaardigheden vertonen, die essen-
tieel zijn voor een goede sociale 
aanpassing bij terugkeer in de 
maatschappij. Een goede training 
in deze - zo belangrijke - cogni-
tieve vaardigheden zou een 
oplossing kunnen zijn. Tweeen-
twintig personen hebben deelge-
nomen aan de cognitieve training, 
zeventien aan de life skill-training 
en drieentwintig aan de gebrui-
kelijke probation. De trainings-
programma's werden geleid door 
reclasseringsambtenaren, die op 
bun beurt hiervoor waren 
opgeleid. Aan het eind van het 
artikel worden de resultaten van 
de drie verschillende trainingen 
met elkaar vergeleken. Geconclu-
deerd kon worden, dat de cogni-
tieve training geleid heeft tot de 



grootste afname in recidive- en 
opsluitingsaantallen onder 
volwassen (voorwaardelijk) 
veroordeelden met een hoog 
recidive-risico. 
Met literatuuropgave. 

39 
Waters, R. 
Race and the criminal justice 
process; two empirical studies on 
social inquiry reports and ethnic 
minority defendants 
The British journal of crimi-
nology, 28e jrg., nr. 1,1988, pp. 
82-94 

Veel is geschreven over de relatie 
tussen ras en strafrechtspleging. 
Centrale vraag daarbij is steeds 
geweest of leden van raciale 
minderheidsgroepen bij de straf-
toemeting worden gediscrimi-
neerd, dan wel dat andere — m.n. 
criminele en justitiele — factoren 
verklaren waarom raciale minder-
heidsgroepen oververtegen-
woordigd zijn onder de justitiele 
populatie. De auteur bespreekt 
twee kleine onderzoeken die in 
Groot Brittannie zijn gedaan. 
Deze onderzoeken betroffen een 
doorlichting van door de reclas-
sering opgestelde voorlichtings-
rapportages over resp. 24 en 41 
zwarte en Aziatische verdachten. 
De inhoud van de rapportages 
werd door een multiraciaal panel 
doorgenomen. Raciale verwij-
zingen werden op een schaal van 
positief naar negatief gescoord. 
De rapportages bleken in drie 
typen te kunnen worden onderge-
bracht. Het eerste type rapport 
stond in het teken van cultuurcon-
flicten. In het tweede type werd 
slechts marginaal,verwezen naar 
raciale factoren. In het derde type 
rapport werd duidelijk gerefereerd 
aan het `anders' zijn van etnische 
minderheden. Opvallend was dat 
in beide onderzoeken rapportages 
van het tweede type — die waarin 
slechts marginaal werd verwezen 

naar raciale factoren — over-
heersten. De reclasseringsadvi-
sering laat in dit opzicht dus een 
niet ongunstig (d.w.z. niet-discri-
minerend) beeld zien. 
Met literatuuropgave. 

Psychiatrische hulp 

40 
Berg, W. van den, E. Hofstee 
Een nieuwe rechtspositieregeling 
voor TBR-gestelden 
Proces, 67e jrg., nr. 5,1988, pp. 
132-142 

Besproken wordt het voorstel van 
de Commissie-Haars, dat heeft 
geleid tot de Wet herziening TBR, 
die binnenkort in werking zal 
treden. De commissie stelt zich, 
wat de rechtspositionele uitgangs-
punten betreft, op het algemene 
standpunt dat de verpleegde als 
volwaardig burger drager van 
rechten blijft. Verpleegden zijn 
diegenen, die in een justititle 
inrichting worden verpleegd, 
ongeacht hun verblijfstitel. Dit 
kunnen derhalve ook anderen dan 
TBR-gestelden zijn. Aan het doel 
dat de Commissie-Haars zich 
heeft gesteld — het creeren van een 
rechtsverhouding tussen 
verpleegde en het hoofd van een 
inrichting — voldoet de nieuwe 
regeling. Voor het eerst is voor 
verpleegden in een justitiele 
inrichting een aantal minimum-
rechten geformuleerd en is er voor 
hen een procedurele voorziening 
geschapen teneinde die rechten 
geldend te kunnen maken. De 
materiele rechten, zoals het recht 
op bescherming van de persoon-
lijke levenssfeer, het recht op een 
half uur luchten per dag, op 
bezoek en correspondentie, 
alsmede het recht op informatie, 
kunnen echter op basis van een 
aantal, soms (te) ruim geformu-
leerde gronden beperkt worden. 
De toetsing van deze beperkings- 
gronden zal slechts marginaal zijn. 
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Hoewel begrijpelijk vanuit de 
behandelingsoptiek, valt dit vanuit 
het oogpunt van rechtszekerheid 
te betreuren. Mede in verband 
hiermede achten de auteurs het 
een goede suggestie van de 
Commissie-Haars, dat gelegenheid 
wordt gegeven voor informele 
conflictoplossing, eventueel met 
steun van de Commissie van 
Toezicht. 

41 
Peay, J. 
Offenders suffering from psycho-
pathic disorder; the rise and 
demise of a consultation 
document 
The British journal of crimi-
nology, 28e jrg., nr. 1,1988, pp. 
67-81 

Door de Britse regering is medio 
1986 een voorstel gedaan tot 
wijziging van de wettelijke positie 
van psychopatische misdrijf-
plegers. Aanvaarding van dit 
voorstel zou de straftoemeting, de 
behandeling en de invrijheid-
stelling van deze categoric sterk 
hebben veranderd. Aanleiding tot 
het voorstel was bezorgdheid over 
de manier waarop de 'Mental 
Health Review Tribunal' beslis-
singen nam omtrent de invrij-
heidstelling van psychopathische 
misdrijfplegers. Het wetswijzi-
gingsvoorstel werd echter na 
heftige kritiek weer snel 

ingetrokken. In dit artikel worden 
de argumenten van de regering 
voor het wetswijzigingsvoorstel 
kritisch doorgelicht. In de eerste 
plaats wordt betwist dat psycho-
paten een speciale groep vormen 
die een bijzonder recidive-gevaar 
oplevert. Verder wordt door de 
regering niet duidelijk gemaakt 
hoe vaak gewraakte beslisingen 
tot invrijheidsstelling door het 
eerdergenoemde tribunaal worden 
genomen. Tenslotte is er geen 
garantie dat in de voorgestelde 
situatie betere beslissingen tot 
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invrijheidstelling zouden worden 
genomen. Er zijn ook principiele 
bezwaren tegen de wetsvoor-
stellen: straf en behandelingsdoel-
stellingen worden verward, terwijI 
deze strikt gescheiden dienen te 
blijven en er is strijdigheid van de 
voorstellen met de Europese 
conventie inzake de mensen-
rechten. Tot slot worden door de 
auteur enkele praktische 
problemen besproken die 
aanvaarding van de voorstellen 
zou hebben opgeleverd. 
Met literatuuropgave. 

42 
Poletiek, F.H. 
De beoordeling van toerekenings-
vatbaarheid; een concemuele 
analyse 
Maandblad geestelijke volksge-
zondheid, 43e jrg., or. 5,1988, 
pp. 542-555 

Er kunnen een viertal definities 
worden onderscheiden van het 
begrip toerekeningsvatbaarheid: 
de psycho-diagnostische, de 
causale, de specificiteitsdefinitie 
en de filosofischipsychologische 
delinitie. De manier waarop men 
het verband tussen afwijking en 
delict interpreteert is sterk 
bepalend voor de aard van de 
forensisch-psychiatrische bcoor-
deling. Om de manier te kunnen 
vaststellen waarop de rechter het 
begrip hanteert, onderzocht de 
auteur de vraagstelling van de 
rechter aan de expert. Deze vraag-
stelling wordt door de meeste 
rechtbanken in de vorm van een 
standaardformulier naar de 
experts gestuurd. Er werd een 
steekproef van vijf getrokken uit 
het totaal van negentien Neder-
landse arrondissementsrecht-
banken. Geconcludeerd kan 
worden dat over de juiste 
opvatting van het onderzochte 
begrip onenigheid bestaat. Ook 
zijn niet alle rechtbanken het eens 



over het principe dat de expert 
betrokken moet worden bij de 
advisering over de toerekenings-
vatbaarheid. De auteur pleit v.w.b. 
dit concept voor standaardisatie in 
de psychodiagnostiek. 
Met literatuuropgave. 

43 
Schriider, S., R. Lempp 
Borderline-Strukturen in der 
Pubertat und Nachpubertiit als 
Psychopathologischer Hinter-
grund bei kriminellen Einzeltaten 
Jugendlicher und Heranwach-
sender 
Monatsschrift fur Kriminologie 
und Strafrechtsreform, 71e jrg., 
nr. 2, 1988, pp. 106-116 

In de BRD wordt de laatste jaren 
steeds vaker een borderline-
syndroom vastgesteld bij jeugdige 
delinquenten. De auteurs achten 
dit een gunstige ontwikkeling 
omdat onderkenning van dit 
syndroom een betere analyse van 
de stoornis en het gedrag mogelijk 
maakt. Het syndroom wordt terug-
gevoerd op een niet goed verlopen 
scheidings- en individuatie-fase in 
de vroege jeugdjaren, waardoor de 
betrokkene zich nooit goed heeft 
losgemaakt van de moeder. Meest 
voorkomende kenmerken zijn dat 
de verdachten zich niet meer voor 
kunnen stellen wat ze hebben 
gedaan en een gedeeltelijk geheu-
genverlies. De borderline-persoon-
lijkheid wordt gekenmerkt door 
onder andere: diffuse angst, 
depressie, polymorf-perverse 
seksualiteit en episodisch verlies 
van controle over de impulsen. 
Omtrent de toepasbaarheid van 
dit syndroom op jeugdige 
(gewelds)delinquenten blijkt 
onenigheid te bestaan over de 
vraag of dit als een voorbijgaande 
fase in de ontwikkeling moet 
worden beschouwd ('puberteits-
crisis') of als een pathologische 
toestand. Ook is het syndroom 
niet goed in te passen in de straf- 

rechtelijke dichotomie `neurotisch 
is gezond is toerekeningsvatbaar' 
versus `psychotisch is ziek is 
ontoerekeningsvatbaar'. De 
schrijvers geven er de voorkeur 
aan het syndroom als een puber-
teitscrisis te beschouwen en niet 
per se als een voorbode van een 
levenslange toestand. 
Met literatuuropgave. 

Politie 

44 
Hoogenboom, A.B., L. Morre 
Honderden kleine theaters van 
bestraffing: de verspreiding van 
de politiefunctie 
Delikt en delinkwent, 18e jrg., 
nr. 5, 1988, pp. 429-445 

Criminaliteitsbestrijding vindt niet 
alleen plaats door het gewone 
justitiele apparaat, maar ook in 
toenemende mate door bijzondere 
opsporings- en particuliere bevei-
ligingsdiensten. Dit heeft verschil-
lende consequenties. De 
bijzondere opsporingsdiensten 
hebben meer een pragmatische 
dan een normatieve orientatie, 
handelen vanuit bepaalde beleids-
uitgangspunten en dienen een 
eigen sociaal-economisch i.p.v. het 
algemeen belang. Bij de uitoefe-
fling van hun controlebevoegd-
heden zijn zij niet gebonden aan 
de eis van concrete verdenking. 
Conflictbeslechting gebeurt, 
volgens een eigen systeem, groten-
deels intern. De particuliere bevei-
ligingsdiensten ontlenen hun 
bevoegdheden aan het eigendoms-
en verbintenissenrecht. Zij 
hanteren een ruimer criminaliteits-
begrip en hebben daardoor meer 
mogelijkheden. Vaak heeft men 
ex-politiemensen in dienst. Gevolg 
van deze ontwikkelingen is de 
spreiding van de politiefunctie, 
die in steeds meer facetten van het 
maatschappelijk leven doordringt. 
Risico's hierbij zijn aantasting van 
de rechtsbescherming, het 
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ontbreken van rechterlijke 
controle, het niet strafrechtelijk 
aanpakken van feiten en onduide-
lijkheid over de afbakening van 
bevoegdheden. In de praktijk 
komt wel samenwerking met de 
politic voor, maar hierbij bestaat 
de kans, dat men ongecontroleerd 
gebruik maakt van elkaars 
bevoegdheden. Het is daarom 
noodzakelijk om gezamenlijk na 
te denken over de verschillende 
politiefuncties, de onderlinge 
samenwerking en controlemoge-
lijkheden. 

45 
Maguire, M. 
Effects of the R.A.C.E.' provi-
sions on detention and 
questioning 
The British journal of crimi-
nology, 28e jrg., nr. I, 1988, pp. 
19-43 

PACE. staat voor 'Police and 
Criminal Evidence Act'. Twee 
onderdelen van deze Britse wet uit 
1984 hebben betrekking op de 
detinering, ondervraging en 
behandeling van gearresteerde 
verdachten op politiebureaus. 
Door de auteur 'sin 1986 een 
klein onderzoek verricht naar de 
effecten van deze nieuwe wette-
lijke regelingen op het 
politiewerk. Het onderzoek is 
gedaan op vijf politiebureaus en 
bestond uit participerende obser-
vatic, informele interviews en 
bestudering van 800 recente 
hechtenisrapportages. In het 
artikel wordt eerst ingegaan op de 
gevolgen van de nieuwe regeling 
voor de duur van de hechtenis van 
gearresteerden op het politie-
bureau en voor hun toegang tot 
juridische bijstand. De gevolgen 
van de nieuwe wettelijke 
regelingen voor het politiewerk in 
termen van menskracht en in 
termen van het ophelderingsper-
centage worden daarna 
besproken. De auteur concludeert 
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dat de PACE. een duidelijke 
verbetering betekent met 
betrekking tot de detinering en 
ondervraging van verdachten. 
Deze verbetering weegt op tegen 
de administratieve problemen die 
de nieuwe regeling heeft 
opgeleverd, de personeelskosten 
ervan en het eventuele negatieve 
effect op het ophelderingsper-
centage. 
Met literatuuropgave. 

46 
Maxson, C.L., M.A. Little e.a. 
Police response to runaway and 
missing children: a conceptual 
framework for research and 
policy 
Crime and delinquency, 54e 
jrg., nr. I, 1988, biz. 84-102 

Hoe treedt de politic op in het 
geval van weggelopen of vermiste 

kinderen? Dit artikel geeft een 
opsomming van factoren die dit 
optreden bepalen. De factoren 
passen binnen een rol-theoretische 
benadering. In de eerste plaats 
wordt het optreden bepaald door 
de vigerende lokale wetgeving, en 
de ontwikkelingen daarin. In de 
tweede plaats door de kenmerken 
en het beleid van de betreffende 
politie-organisatie: welke rol kent 
men aan de kinderpolitie toe, en 
in welke mate is deze geprofessio-
naliseerd? In de derde plaats 
wordt het optreden bepaald door 
de manier waarop men de voorko-
mende gevallen classificeert: 
denkt men dat het gaat om een 
kind dat zich emancipeert, of om 
een kind dat op avontuur uit is, of 
om een kind dat betere 1 ouders' 
zoekt? De rol die de politic 
zichzelf toekent verschilt van 
geval tot geval, en van functio-
naris tot functionaris. Het artikel 
eindigt met aanbevelingen voor 
onderzoek. Voor het beleid is het 
van belang om nate gaan hoe 
realistisch de inschattingen zijn 
die de politic maakt ten aanzien 



van het risico dat het kind en/of 
de samenleving loopt. Ook is het 
belangrijk om het effect van 
politie-optreden te onderzoeken. 
Met literatuuropgave. 

47 
McRae, J.J., J. McDavid 
Computer based technology in 
police work: a benefit-cost 
analysis of a mobile digital 
communications system 
Journal of criminal justice, 16e 
jrg., nr. I, 1988, pp. 47-61 

Leveren investeringen in automa-
tiseringsprojecten een sociaal 
produktieve bijdrage aan de 
algemene veiligheid? Om deze 
vraag te beantwoorden maakten 
de auteurs een kosten-baten 
analyse van de invoering van een 
M DC-systeem (mobile digital 
communication) bij de politie van 
Vancouver. Uitgerust met een 
M DC-terminal kan het personeel 
van een surveillance-auto direct 
en op snelle wijze veelsoortige 
informatie opvragen. Onderzoeks-
materiaal werd verkregen uit de 
antwoorden op een vragenlijst 
(N =1428). Volgens de respon-
denten had de MDC-apparatuur 
een substantiele bijdrage geleverd 
aan onder meer de efficientie van 
de opsporing van verkeersovertre-
dingen en overtredingen van 
gemeente-verordeningen. De 
hieraan verbonden financiele 
baten werden vergeleken met de 
totale kosten die gemoeid waren 
met de invoering van de nieuwe 
technologie. Hoewel niet alle 
baten en revenuen wegens 
meetproblemen gekwantificeerd 
konden worden concluderen de 
auteurs dat de investering in de 
MDC-technologie een nuttige en 
produktieve besteding is van 
belastinggelden. 
Met literatuuropgave. 

48 
Singer-Dekker, H. 
Wettelijke regeling van de politie-
registers 
Rechtsgeleerd magazijn themis, 
nr. 3, 1988, pp. 108-125 

In dit artikel wordt eerst een 
globaal overzicht van het 
wetsontwerp op de politieregisters 
gegeven, waarna enige kritische 
opmerkingen volgen. Daarbij 
wordt het in juni 1987 verschenen 
Voorlopig verslag betrokken. Dat 
de politieregisters in een afzonder-
lijke wet worden geregeld, is 
volgens de auteur een goede zaak. 
De vrees, uitgesproken in het 
Voorlopig verslag, dat het bestaan 
van twee afzonderlijke wetten (een 
Wet Persoonsregistraties en een 
Wet op de politieregisters) tot 
verwarring zou kunnen leiden, 
deelt de auteur niet. Leidraad bij 
de informatievoorziening van de 
politie zou moeten zijn, dat zij 
moet kunnen verkrijgen wat voor 
een goede en doelmatige taakuit-
oefening nodig is. Daarnaast moet 
er controle zijn door een instantie 
van buiten de politie zelf. Een 
controle die onder omstandig-
heden achteraf zou kunnen plaats-
vinden. Wel zouden de interne 
verantwoordelijkheden van de 
politie in verband met persoonsre-
gistraties duidelijker moeten 
worden vastgelegd. De verant-
woordelijkheid zou aan de 
minister of de burgemeester 
moeten worden gegeven. Dat deze 
beheerders politiek verantwoor-
delijk zijn, is een goede zaak. 
Voorgesteld wordt in de wet een 
artikel op te nemen waarin degene 
die de feitelijke zeggenschap over 
het register heeft wordt 
opgedragen onder verantwoorde-
lijkheid van de beheerder, maatre-
gelen te treffen, teneinde de 
gegevensverstrekking volgens de 
voorschriften te doen verlopen. 
Het toezicht zou moeten worden 
opgedragen aan de Registratie- 
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kamer. Als het ontwerp, hier en 
daar gewijzigd, de eindstreep 
haalt, zal een stap gezet zijn op de 
weg naar een betere privacy-
bescherming. 

49 
Voskuil, E.C. 
Het meten van vaardigheden van 
agenten inzake het omgaan met 
slachtoffers (deel II) 
Tijdschrift voor de politic, 50e 
jrg., nr. 3,1988, pp. 172-177 

In dit tweede deel van het artikel 
over het Utrechtse trainingsproject 
40mgaan met Slachtoffers en 
Benadeelden' wordt ingegaan op 
de wijze van effectmeting en 
worden enkele voorlopige resul-
taten gepresenteerd. Het effect 
van het trainingsproject wordt 
gemeten aan de hand van slacht-
offerenquetes, participerende 
observatie, videosimulatie, 
attitude-vragenlijsten en inter-
views. Uit slachtofferenquetes 
komt naar voren dat slachtoffers 
de behandeling van hun zaak door 
ploegen die aan het project 
hebben deelgenomen positiever 
beoordelen dan van ploegen die 
nog niet aan het project hebben 
deelgenomen. Participerende 
observatie tijdens gesprekken met 
slachtoffers toont aan dat 
constructieve kritiek op het eerste 
gesprek een verbetering laat zien 
bij volgende gesprekken. Soortge-
Iijke verbeteringen treden op bij 
videosimulatie, hoewel er tussen 
politiemensen grote verschillen 
kunnen bestaan op een punt als 
slachtoffergerichtheid. Het 
attitude-onderzoek laat eenzelfde 
beeld zien. De zinvolheid van 
gesprekken met slachtoffers op 
het bureau, bij mensen thuis en 
groepsgesprekken zijn overigens 
in de laatste projectperiode 
aanmerkelijk positiever beoor-
deeld. De slachtoffergerichtheid 
lijkt kort na het trainingsproject 
duidelijk te zijn toegenomen, maar 
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loopt enigszins terug in de 
maanden daarna. De auteur sluit 
af met enkele opmerkingen over 
het belang van dergelijk effecton-
derzoek. 

50 
Wiatrowski, M.D. 
Formal and informal social 
control: the police and the 
community 
The police journal, 61e jrg., nr. 
2,1988, pp. 100-109 

Er wordt nog te weinig aandacht 
geschonken aan het aandeel dat 
de politic, naast ordehandhaving, 
kan hebben aan het goed functio-
neren van een gemeenschap. Door 
de groei, urbanisatie en industria-
lisatie van gemeenschappen is de 
informele sociale controle vaak 
afgezwakt, is de afstand tot de 
politie groter geworden en ligt de 
nadruk bij de criminaliteitspre-
ventie steeds meer op de techno-
logie. Er zijn nu bewegingen 
gaande, die de politie weer 
directer bij oak andere gebieden 
dan ordehandhaving in een 
gemeenschap willen betrekken en 
die haar uit de auto weer de straat 
op willen hebben. De politie moet 
meer inzicht krijgen in hoe een 
goed geIntegreerde gemeenschap 
functioneert en moet een actieve 
rol daarin gaan vervullen door 
problemen te analyseren en niet 
alleen korte termijn oplossingen te 
zoeken, maar zaken in groter 
verband te gaan zien. Ook de 
opleiding is nog te veel gericht op 
wetshandhaving, zelfverdediging 
en een 'wij-tegen-hen mentaliteit'. 
Uit voorbeelden blijkt, dat waar 
de politic al meer bij het gemeen-
schapsfunctioneren betrokken is, 
ze minder confronterend optreedt, 
er positieve interpersoonlijke 
contacten ontstaan, er minder 
stress voorkomt en hulpvragen en 
criminaliteit dalen. Er is echter 
nicer studie nodig over de 
versterking van de sociale controle 



en de rol van de politic daarbij. 
Volgens de auteur kunnen 
theorieen en methoden van de 
sociale wetenschappen daaraan 
een positieve bijdrage leveren. 
Met literatuuropgave. 

Drugs 

51 
Atteveld, J.M.A. 
Het Nederlandse drugsbeleid in 
vergelijking met andere West- 
europese landen: liberaal? 
Tijdschrift voor alcohol, drugs 
en andere psychotrope stoffen, 
14e jrg., nr. 1,1988, pp. 3-11 

Volgens de auteur is het idee dat 
de Nederlandse drugswetgeving in 
vergelijking van die van andere 
Westeuropese landen liberaal is 
onjuist. Hij komt tot deze 
conclusie na een vergelijking met 
bepalingen in het Enkelvoudig 
Verdrag inzake Verdovende 
Middelen en wetgeving in Spanje, 
Italie, Engeland, Duitsland, 
Zwitserland en Denemarken met 
die in Nederland. Het Enkel-
voudig Verdrag biedt ruimere 
mogelijkheden dan nu in 
Nederland bestaan, zoals het 
toestaan van het in bezit hebben 
van kleine hoeveelheden. 
Bovendien sluit het herothever-
strekking in het kader van een 
behandeling niet uit. De auteur 
vergelijkt de genoemde landen op 
vier punten: of in de wetgeving 
een verschil wordt gemaakt tussen 
soft en hard drugs, de hoogte van 
de strafbedreigingen, het al dan 
niet strafbaar zijn van bezit voor 
eigen gebruik en de ruimte voor 
verstrekkingsprogramma's. Uit de 
vergelijking blijkt dat het Neder-
landse beleid niet duidelijk 
liberaler is dan dat in de overige 
landen, soms is zelfs het tegendeel 
waar. De onjuiste beeldvorming 
m.b.t. het Nederlandse beleid is 
ongewenst omdat deze een 
remmende invloed heeft op nieuw 

te ontwikkelen beleid en omdat 
het de internationale onderhande-
lingspositie van Nederland 
verzwakt. 
Met literatuuropgave. 

52 
Hoekstra, J.C. 
Het traceren van de effecten van 
heroMebeleid 
Tijdschrift voor alcohol, drugs 
en andere psychotrope stoffen, 
14e jrg., nr. 1,1988, pp. 12-21 

Cijfermatige kennis omtrent de 
herotheproblematiek ontbreekt 
volgens de auteur vrijwel geheel. 
Daardoor is het niet mogelijk de 
doelstellingen, middelen en 
effecten van het overheidsbeleid 
kwantitatief te evalueren. De 
auteur tracht vanuit de econo-
mische wetenschap te laten zien 
hoe het gebrek aan kennis en 
inzicht kan worden verminderd. 
Hij gebruikt simulatietechnieken 
om te beschrijven hoe een groep 
zware Surinaamse drugsgebruikers 
het proces van heroIneverwerving 
stapsgewijs doorloopt. Vervolgens 
wordt in een scenario-analyse de 
invloed van twee overheidsmaatre-
gelen (meer of minder methadon-
voorzieningen en hoge of lage 
pakkans) bekeken op het gemid-
delde heroInegebruik en de 
gemiddelde hoeveelheid illegaal 
verworven middelen per dag. In 
een aantal gevallen blijkt sprake te 
zijn van een significante daling 
van beide variabelen. De auteur 
waarschuwt ervoor deze resultaten 
niet te generaliseren naar andere 
gebruikers. Voor de onderzochte 
groep blijken de resultaten echter 
wel valide te zijn. 
Met literatuuropgave 

53 
Olmo, R. del 
Aerobiology and the war on 
drugs; a transnational crime 
Crime and social justice, 150e 
jrg., nr. 30,1987, pp. 28-44 
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Net Amerikaanse drugsbeleid is er 
op gericht het kwaad hij de wortel 
aan te pakken, d.w.z. het 
tegengaan van de produktie en 
verhandeling van drugs. Wat 
betreft marihuana en cocaine 
betekent dit in praktische zin de 
vernietiging van de plantages in 
Latijns-Amerika, met alle 
gevolgen voor het milieu. De 
auteur spreekt hierbij van bio-eco-
cide. Zij noemt dit een vorm van 
criminaliteit, onder het 
voorwendsel een andere vorm van 
criminaliteit tegen te gaan. Er 
wordt gebruik gemaakt van 
methodes en middelen die in 
internationale overeenkomsten 
verboden zijn voor militair 
gebruik of andere vijandige 
doeleinden. De auteur acht de 
Latijns-Amerikaanse landen het 
slachtoffer van deze transna-
tionale criminaliteit en beschuldigt 
de autoriteiten (Reagan) van een 
dubbele moraal: om de Noord-
amerikaanse jeugd te beschermen 
wordt het Zuidamerikaanse milieu 
vernietigd. Internationale pressie 
tegen het gebruik van chemicalien 
door Noord-Amerika is tot nu toe 
door de verantwoordelijken 
genegeerd. 
Met literatuuropgave 

54 
Valk, P. van der, W. de Jong 
Vervlaafd in Polen 
lntermediair, 24e jrg., nr. 17, 

1988, pp. 59-63 
Het gebruik van drugs in Polen is 
in het begin van de jaren zeventig 
vanuit Gdansk op gang gekomen. 
Tachtig procent van het drugsge-
bruik betreft zgn. PooIse heroine: 
een zelfgemaakte stroperige 
bruine vloeistof die intraveneus 
wordt toegediend. Het is een 
mengsel van heroine, codeine en 
andere stoffen. Officieel wordt het 
aantal drugsverslaafden thans op 
dertig- tot veertigduizend geschat. 
Het feitelijk aantal drugsge- 
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bruikers gaat echter de 200.000 
waarschijnlijk te boven. In verge-
lijking met Nederland is dit een 
hoog aantal. De recente sterke 
toename van het aantal drugsge-
bruikers lijkt samen te hangen met 
het gebrek aan perspectief voor de 
PooIse jeugd. Dit leidt tot 
escapisme. Het meest opmerke-
lijke feit van de heroinemarkt in 
Polen is dat producent, dealer en 
gebruiker nogal eens dezelfde 
persoon zijn. De markt is klein-
schalig en informeel. Bekenden 
helpen elkaar in de voorziening 
van heroine. Omdat spuiten door 
drugsgebruikers zeer veelvuldig 
worden gebruikt, bestaat er gevaar 
voor verspreiding van allerlei 
virusziekten, zoals Aids. Dit risico 
wordt tot op heden door de 
overheid echter nog weinig serieus 
genomen. In het algemeen is het 
drugsbeleid van de PooIse 
overheid in het begin van de jaren 
tachtig vooral pragmatisch 
geweest. De kans dat dit beleid 
aanzienlijk zal verharden is 
evenwel groot. 
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Prevention Unit, 1988 
Gelles, R.J. 
Family violence; 2nd ed. 
Newbury Park, Sage, 1987 
Gottfredson, M.R., T. Hirschi 
(red.) 
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Positive criminology 
Newbury Park, Sage, 1987 
Haveman, R.H. 
Tikken in de kieteltuin; verslag van 
een evaluatie-onderzoek naar het 
project 'criminaliteit gepleegd ten 
opzichte van homosexuele mannen 
en vrouwen' in Hengelo (0v) 
Utrecht, Willem Pompe Instituut 
voor Strafrechtswetenschappen, 
1987 
Healey, K.M. 
State and local experience with 
drug paraphernalia laws 
Washington, U.S. Department of 
Justice, National Institute of 
Justice, Office of Communication 
and Research Utilization, 1988 
Hees, A. van. 
HALT rapport: alternatief afdoen 
van vandalistisch gedrag 
Lochem, van den Brink, 1988 
Hope, T, M. Shaw (red.) 
Communities and crime reduction 
London, Her Majesty's Stationery 
Office, 1988 
Husain, S. 
Neighborhood watch in England 
and Wales: a locational analysis 
London, Home Office, Crime 
Prevention Unit, 1988 
Jacoby, J. 
Caseweighting systems for prose-
cutors: guidelines and procedures 
Washington, U.S. Department of 
Justice, National Institute of 
Justice, Office of Communication 
and Research Utilization, 1987 
Junger-Tas, J., R.L. Block (red.) 
Juvenile delinquency in the Nether-
lands 
Amstelveen, Kugler, 1988 
Liisel, F., P. Kiiferl 
Meta-Evaluation der Sozialthe-
rapie; qualitative und quantitative 
Analysen zur Behandlungsfor-
schung in sozialtherapeutischen 
Anstalten des Justizvollzugs 
Stuttgart, Ferdinand Enke, 1987 
Mair, G. 
Probation day centres 
London, Her Majesty's Stationery 
Office, 1988 

Organisation of crime prevention: 
recommendation No R(87) 19 
adopted by the Committee of 
Ministers of the Council of 
Europe on 17 september 1987 and 
explanatory memorandum 
Strasbourg, Council of Europe, 
1988 
Rebscher, E., W. Vahlenkamp 
Organisierte Kriminalitiit in der 
Bundesrepublik Deutschland; 
Bestandsaufnahme, Entwicklungs-
tendenzen und Bekiimpfung aus der 
Sicht der Polizeipraxis 
Wiesbaden, Bundeskriminalamt, 
Vahlenkamp, 1988 
Quay, H.C. (red.) 
Handbook of juvenile delinquency 
New York, Wiley, 1987 
Rechtshandhaving 
Den Haag, Staatsuitgeverij, 1988 
Schelling, H.J. 
Politiele voorlichting aan slacht-
offers van delicten: onderzoek road 
het hercontactmodel 
Amsterdam, Vrije Universiteit, 
Vakgroep Sociale Psychologie, 
1988 
Symposium 
Symposium: der polizeiliche Erfolg; 
Referate und Diskussionsbeitrage 
am 15. und 16. Oktober 1986 im 
Bundeskriminalamt 
Wiesbaden, Bundeskriminalamt, 
1988 
Tolsma, 
Hermandad en hulpverlening; 
verslag van het project 
'politie/justitie' 1986/1987 
Groningen, Consultatiebureau 
voor alcohol en drugs, 1988 
Verbraeck, H.J. 
De staart van de Zeedijk: een 
bliksemonderzoek naar enkele 
effecten van het Zomerplan 1987 in 
het Wallengebied 
Amsterdam, Universiteit van 
Amsterdam, Instituut voor Sociale 
Geografie, 1988 
Wie keert 
Wie keen het geweld in Nederland? 
Bedrijfsleven, politie en (politiek) 
geweld 
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's-Gravenhage, Stichting 
Maatschappij en Politie; 
Stichting Maatschappij en Onder-
neming, 1988 
Wuertz, K. 
Sociale veiligheid: ruimtelijke 
scheidslijnen, sociale contrasten, 
symbolische grenzen 
Leiden, Rijksuniversiteit, Onder-
zoekscentrum Ruimtelijke Ontwik-
keling en Volkshuisvesting, 1988 
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Mededelingen 

Themanummers Justitiele 
Verkenningen 

Regelmatig worden, bijvoor-
beeld ten behoeve van het 
onderwijs, grote aantallen 
exemplaren van Justitiele Verken-
ningen nabesteld. Voor de 
bepaling van de oplage is het 
wenselijk vroegtijdig op de hoogte 
te zijn van de mogelijke vraag. 
Om die reden geven wij, onder 
voorbehoud, de thema's die de 
redactie op dit moment in voorbe-
reiding heeft. Over de inhoud van 
de nummers kan met de redactie 
contact worden opgenomen. 

1V7, oktober 1988: Overzicht 
van onderzoek op justitieel terrein 

1V8, november 1988: Gezin, 
opvoeding en criminaliteit 

.1V9, december 1988: Actuele 
ontwikkelingen omtrent slachtof-
ferhulp 

JVI, januari/februari 1989: 
Recherchetactiek en -techniek 

JV2, maart 1989: Problema- 
tische groepen in de gevangenis 

De WODC-rapporten 

Om zo veel mogelijk belangheb-
benden te informeren over de 
onderzoekresultaten van het 
WODC worth een beperkte 
oplage van de rapporten kosteloos 
verspreid onder functionarissen, 
werkgroepen en instellingen 
binnen en buiten het Ministerie 
van Justitie. Dit gebeurt aan de 
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hand van een verzendlijst die 
afhankelijk van het onderwerp 
van het rapport opgesteld wordt. 
Overige belangstellenden kunnen 
de WODC-rapporten bestellen bij 
de Staatsuitgeverij, afdeling 
Verkoop, lel: 070-78 98 80. De 
WODC-interimrapporten zijn 
zolang de voorraad strekt gratis te 
verkrijgen bij het WODC. De 
(interim)rapporten van de CWOK 
zijn (kosteloos) te verkrijgen bij 
het CWOK-secretariaat 
(070-7062 07, 109). 

In 1987 zijn de volgende 
WODC-rapporten in de officiele 
reeks verschenen: 
Duyne, P.C. van 
Eindrapport experiment fraudere-
gistratie 
WODC 72 
Bol, E. en J. Ovenvater 
Reeidive van dienstverleners 
WODC 73 
Hekman, E. en A. Klijn 
Samen/Gescheiden 
WODC 74 
Hesseling, R. 
Kleine eriminaliteit in Utrecht 
WODC/SEC 75 
Werff, C. van der en B. Docter-
Schamhardt 
Alimentatie na scheiding 
WODC 76 
Minderhoud, P. en R. Radema 
Indirect onderscheid tussen 
migranten en autochtonen in de 
WAO 
WODC 77 
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Grapendaal, M. 
In dynamisch evenwicht 
WODC 78 

In 1988 verscheen tot nu toe: 
Junger-Tas, J. en M. Kruissink 
Ontwikkeling van de jeugdcrimina-
liteit 
WODC 79 
Klijn, A. 
Duurder recht, minder vraag? 
WODC 80 
Essers, J.J.A. en A. Rook 
Vervolging en strafvordering by 
opium wetdelicten 
WODC 81 
Junger, M. en T. van Hecke 
Schadevergoeding binnen het straf-
recht 
WODC 82 
Brouwers, M. en M. Sampiemon 
Vrouwen in detentie 
WODC 83 
Werff, C. van der, E.M. Naborn en 
B.J.W. Docter-Schamhardt 
Rechterlijke uitspraken over de 
regeling van het gezag en de 
omgang by scheiding 
WODC 84 

In de interimreeks van het 
WODC verschenen in 1987 de 
volgende uitgaven: 
Kruissink, M. 
Halt, een alternatieve aanpak van 
vandalisme 
WODC/SEC 
Barense-Hoornweg, E. 
Jaarverslag kinderrechters 
Cozijn, C. 
Opnieuw: De opvattingen van de 
Nederlandse bevolking omtrent de 
duur van alimentatie na 
echtscheiding 
Roell, G. 
Een inventarisatie van heling in 
Nederland 
Baerveldt, C. 
School en delinquentie 
WODC/SEC 
Grapendaal, M. en J. Overwater 
Een bestemmingsevaluatie van 
gevangenis III in 's-Gravenhage 

Cozijn, C. 
De executie van de geldboete 
Slothouwer, A. en J. van Emmerik 
Prioriteitenbeleid en informatiebe-
hoefte 

Interimreeks WODC in 1988 tot 
nu toe: 
Essers, A.A.M., en P.H. van der 
Laan 
Jeugd & Justitie 
Andel, H. van 
Crime prevention that works: the 
care of public transport in the 
Netherlands 

Door het interne onder-
zoekteam J&J van de CWOK 
werden in 1987 de volgende 
rapporten uitgegeven: 
Ooyen-Houben, M. van, H. de 
Kort en I. Stolp 
Meer jonge kinderen in pleegge-
zinnen 
J&J 9 
Laan, P.H. van der 
Leerprojecten onderzocht 
J&J 10 

Interimrapporten in 1987: 
Vissers, J., en J. Piederiet 
De residentiele carriere van 
jongeren in de kinderbescherming. 
Ooyen-Houben, M. van, en H. de 
Kort 
Meer jonge kinderen in pleegge-
zinnen, deel I 
Ooyen-Houben, M. van, en H. de 
Kort 
Meer jonge kinderen in pleegge-
zinnen, deel II 
Ooyen-Houben, M. van, H. de 
Kort en I. Stolp 
Meer jonge kinderen in pleegge-
zinnen, bijlagen 
Ooyen-Houben, M. van, H. de 
Kort en I. Stolp 
Vier stappen in de richting van een 
pleeggezin 
Laan, P. van der 
Verslag tweede informatiedag 
leerprojecten en alternatieve 
sancties 
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Interimrapporten in 1988 tot nu 
toe: 
Terlouw, G.J., E.A.I.M. van den 
Berg en N. Mertens 
Hometraining wino 1987 

Congressen 

Kinderen van drugsverslaafde 
ouders 
Het Nederlands lnstituut voor 

Alcohol en Drugs (NIAD, voor I 
januari 1988 de FZA) organiseert 
een driedaags internationaal 
symposium waarop aandacht zal 
warden geschonken aan de positie 
van kinderen van drugsverslaafde 
ouders en de hiermee samenhan-
gende problematieken. Under 
andere zullen de volgende punten 
op de agenda staan: basale zorg, 
justitiele maatregelen, vrijwillige 
hulpverlening, pleeggezinnen, 
onderzoekresultaten uit diverse 
landen, prognoses en gewenst 
beleid. 
Datum: 12, 13 en 14 oktober 1988 
Plaats: Nederlands congres-
gebouw te Den Haag 
lnlichtingen: Symposium-secreta-
riaat, FZA, postbus 725, 3500 AS 
Utrecht, t.a.v. mevr. M. Macville. 
Tel: 030-34 13 00 tst. 229 (op 
maandag, woensdag en vrijdag) 

Rapportage in de justitiele jeugd-
hulpverlening 
Op 10 november as. organiseert 

de Werkgroep Werkplan in 
Uitvoering een studiedag over 
rapportage in de justitiele jeugd-
hulpverlening. De studiedag is 
bedoeld voor mensen die in de 
kinderbescherming werkzaam zijn 
en/of die onderzoek verrichten op 
dat terrein. 

Rijksuniversiteit Utrecht. 
Inlichtingen: Mw. S. Eilerts, 
Vakgroep Ontwikkeling en Socia-
lisatie, Pb. 80140, 3508 TC 
Utrecht, tel.: 030-5320 12 
(woensdag, donderdag, vrijdag). 

Symposium jongeren in 
meervoudige achterstandsituaties 
en sport 
De dienst Sport en Recreatie 

van de gemeente Enschede 
organiseert i.s.m. de Landelijke 
Contactraad voor de gemeente-
lijke bemoeiingen met de lichame-
lijke opvoeding, sport en recreatie 
(LC) een symposium over 
jongeren in meervoudige achter-
standsituaties en sport. Een 
integrale aanpak van de proble-
matiek van deze jongeren en de 
functie van sport in dit kader 
vormen de hoofdthema's van de 
dag. Accent zal worden gelegd op 
de preventie van criminaliteit. 
Voor het symposium worden 
uitgenodigd beleidsmakers van 
gemeenten, provincies en Rijk op 
het terrein van jongerenwerk en 
sport, de bij het in geding zijnde 
beleid betrokken personen uit de 
hoek van politie en justitie en de 
instellingen voor jongerenwerk die 
met deze categorie jongeren 
werken. 
Datum: 10 november 1988 
Moats: Twentse Schouwburg te 
Enschede 
lnlichtingen: A. Fransen 
(053-88 44 30) en J. Bolk 
(053-88 44 40) 

De toekomst van het jeugdstraf-
recht 
Het Wetenschappelijk 

Onderzoek- en Documentatie 
Centrum (WODC) van het Minis-
terie van Justitie organiseert de 
'With international Workshop on 
Juvenile Criminology'. Tijdens 
deze workshop zullen vier hoofd-
thema's centraal staan: I. Kwanti-
tatieve en kwalitatieve ontwikke-
lingen van de jeugdcriminaliteit. 
2. Wetenschappelijke toetsing van 
enkele belangrijke theorieen die 
ten grondslag liggen aan beleids-
interventie. 3. Effectiviteit van 
sancties. Naast plenaire inlei- 
dingen door vooraanstaande inter- 
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nationale wetenschappers, zullen 
papers gepresenteerd worden in 
engels- en franstalige 
werkgroepen. Op basis hiervan zal 
er in de werkgroepen gedurende 
het congres toegewerkt worden 
naar het vierde en afsluitende 
thema. 
4. De toekomst van het jeugdstraf-
recht. GeInteresseerden vanuit 
diverse disciplines worden uitge-
nodigd deel te nemen en eventueel 
een bijdrage in de vorm van een 
paper te leveren. 
Datum: 29 t/m 31 mei 1989 
Plaats : Leeuwenhorst Congres 
Centrum te Noordwijkerhout 
Inlichtingen: WODC, Ministerie 
van Justitie, Pb. 20301, kamer 
HI49, 2500 EH Den Haag. Tel. 
070-70 65 41 (mw. Boendermaker), 
070-7065 51 (mw. Mertens) 
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Auteursrecht voorbehouden. 
Behoudens uitzondering door de 
Wet gesteld, mag zonder schrifte-
lijke toestemming van de rechtheb-
bende(n) op het auteursrecht c.q. 
de uitgever Van deze uitgave, door 
de rechthebbende(n) gemachtigd 
namens hem (hen) op te treden, 
niets uit deze uitgave worden 
verveelvoudigd en/of openbaar 
gemaakt door mIddel van druk, 
fotokopie, microfilm of anderszins, 
hetgeen ook van toepassing is op 
de gehele of gedeeltelijke bewer- 
king. Het verlenen van toestemming 
tot publikatie in dit tijdschrift 
houdt in: 
I. dat de auteur de uitgever 
machtigt om de door derden 
verschuldigde vergoeding voor 
kopieren conform artikel 17, lid 2, 
Auteurswet 1912 en het KB van 20 
juni 1974, Staatsblad 351 ex artikel 
16B 1912 te doen geldend maken 
door en overeenkomstig de 
statuten en reglementen van de 
Stichting Reprorecht te Amster-
dam. 
2. dat de auteur de Uitgever 
machtigt om zijn rechten ex artikel 
16 sub A ten vierde Auteurswet 
1912 (bloemlezingen) geldend te 
maken volgens dezelfde beginselen 
als die van de Stichting Reprorecht. 
Een en ander behoudens uitdruk-
kelijk voorbehoud zijdens de 
auteur. 
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