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De pecuniaire Bescherming van de Koper te goeder 
trouw van andermans Zaak in Hugo de Groots De lure 
Belli ac Pacis

R FEENSTRA

Er is reeds veel geschreven over de passage in de Inleidinge tot de Hollandsche 
Rechtsgeleerdheid van Hugo de Groot, waarin deze aan degene die te goeder trouw 
op een vrije markt de zaak van een ander koopt, tegenover de revindicerende eigenaar 
een recht geeft op restitutie van de door hem betaalde koopprijs. Het is moeilijk om 
voor deze rechtsinstelling een korte term te bedenken. Kisch' heeft van ‘pecuniaire 
bescherming’ van de derde-verkrijger te goeder trouw van een roerend goed 
gesproken en deze term heeft door een recent artikel van Moorman van Kappen1 2 ook 
bij rechtshistorici burgerrecht verkregen. Wil men echter speciaal de ‘aanspraak’ van 
de koper op restitutie van de koopprijs aanduiden, dan zou gemakshalve de term 
‘restitutie-aanspraak’ gebruikt kunnen worden.3

De Groot behandelt deze restitutie-aanspraak van de koper, evenals soortgelijke

1 I. Kisch, Affectie- en speciale utiliteits-waarde in het privaatrecht (in Weekblad voor Privaatrecht, 
Notaris-ambt en Registratie, 100 (1969), p. 509-512 [nr. 5066]), p. 509-510.

2. O. Moorman van Kappen, Een renaissance van Oud-Geldersepecuniaire rechtsbescherming in het 
NBW, Een rechtshistorische kanttekening bij art. 3.4.2.3a lid 3 NBW (in Nederlands Juristenblad. 
53 (1978), p. 54-57); vgl. daarbij mijn korte reactie getiteld Renaissance van s/ud-Gelders recht'? 
en Van Kappens Naschrift (beide in Nederlands Juristenblad, 53 (1978), p. 164).

3. In een in het Duits geschreven artikel heb ik indertijd, in navolging van enkele Duitse schrijvers, 
de term ‘Lösungsrecht’ ter aanduiding van het recht van de koper gebruikt: Zum Ursprung des 
Lösungsrechtes beim Kauf gestohlener Sachen auf dem Markte, besonders nach einigen spanischen 
und südfranzösischen Quellen (in Festschrift Guido Kisch, Stuttgart 1955, p. 237-259; herdrukt in 
mijn Fata iuris romani, Etudes d ’histoire du droit [= Leidse Juridische Reeks, 13], Leyde 1974, 
p. 73-95, met enige aanvullende noten op p. 394-395). Deze term is in het Duitse taalgebied 
gebruikelijk gebleven, vgl. W. Ogris, artikelen ‘Lösung' en ‘Lösungsanspruch, Lösungsrecht'. in 
Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte, dl. 3, kol. 55-58 (in 17. Lieferung, [Berlin 
1978]); Ogris wijst er echter op dat de term 'Lösungsrecht' in zoverre verwarrend is ‘als er sich 
sprachlich -  genau genommen — nur auf den Anspruch des die Sache verfolgenden Eigentümers 
beziehen kann’ (kol. 57), reden waarom R Gmür heeft voorgesteld van 'Lösungsgeldrecht' te 
spreken. Een dergelijke terminologie -  ‘lossingsgeldrecht’ -  lijkt mij voor het Nederlands niet aan 
te bevelen. De term 'lossingsreeht' zou ook in het Nederlands ongetwijfeld beter alleen gebruikt kun
nen worden voor het recht van de revindicerende eigenaar (in het geval van art. 637 BW) of van de 
voormalige eigenaar die tegenover de derde-verkrijger te goeder trouw een ‘recht op retro- 
overdracht’ heeft; laatstgenoemd recht komt voor in art. 3.4.2.3a van het Nieuw Burgerlijk Wetboek
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aanspraken van ‘tafelhouders’ (Lombarden) en ‘oude kleerkoopers’, in het kader van 
zijn definitie van eigendom als ‘dat recht om weder te bekomen het verloren bezit’ 
(Inl. 2,3,4).4 Van dit 'weder bekomen’ zegt hij in Inl. 2,3,5:

't Welck plaets heeft, alwaer 't dat den jeghenwoordigen bezitter het zelve bezaet ter 
goeder trouwe, ende geld daer vooren hadde ghegheven: want den eighenaer mag 
sijn recht ghebruicken oock zonder den bezitter sijn geld weder te geven.

Daarop laat hij dan in Inl. 2,3,6 de uitzondering volgen:

Uitghenomen wanneer iemand iet ter goeder trouwe heeft ghekocht op een vrije 
mart; want den zelve moetmen sijn geld weder-gheven, zoo veel hy by eede verklaert 
dat het hem ghekost heeft, indien hy ’t aen sijn verkooper niet en weet te verhalen

5

Deze uitspraken spelen voor de 19e en 20e eeuwse beoefenaars van de rechts
geschiedenis een belangrijke rol bij de bespreking van de vraag of en, zo ja, in 
hoeverre ten tijde van De Groot in Holland de regel ‘roerend goed heeft geen gevolg’ 
gold. Deze discussie6 heeft nieuw voedsel gekregen sinds de ontdekking in Lund van

zoals dit vastgesteld is in 1980, doch in het nieuwste wijzigingsvoorstel voor art. 3.4.2.3a is dit recht 
op retro-overdracht geschrapt.

De term ‘lossen’ werd in dit verband ook in de 16e eeuw al gebruikt voor de revindicerende 
eigenaar, zie bijv. de Costumen van Antwerpen (Impressae) van 1582, tit. 58, art. 5, geciteerd door 
De Groot in zijn ‘Lundse’ aantekening (vgl. hieronder, bij noot 7), op Inl. 2,3,5 en 6; dit n.a.v. het
geen Moorman van Kappen, op. cit. (supra n. 2), p. 56, opmerkt.

Met betrekking tot de koper zou men eventueel van een 'aanspraak op lossing’ kunnen spreken; 
‘restitutie-aanspraak’ lijkt mij echter een term die gemakkelijker hanteerbaar is.

4. Over eigendomsdefinities van De Groot zie mijn artikel Der Eigentumsbegriff bei Hugo Grotius im 
Licht einiger mittelalterlicher und spatscholastischer Quellen (in Festschrift für Franz Wieacker, 
Göttingen [1978], p. 209-234), vooral p. 231.

De definitie in Inl. 2,3,4 wordt door De Groot voorgesteld als een consequentie uit zijn opmerking 
in Inl. 2,3,3: 'Blijvende in de palen van het aengeboren recht, zoo was een yder na ’t aenbieden van 
vrundelicke wegen geoorloft sijn eighen goed dadelick van den bezitter af te halen: maer alzo uit 
deze hand-dadigheid veele zwarigheden ontstonden, zoo zijn door de burger-wet recht-bancken in- 
gestelt, alwaer een ieder het zijne zonder dadelickheid zoude mogen vervolgen'. Het verdient de aan
dacht dat De Groot in zijn handexemplaar (vgl. hieronder bij noot 7) bij deze passage verwijst naar 
De iure belli acpacis. 1,3,1 en 2 en 2,20,8; de uitgevers van de ed. 1952 voegen daaraan nog toe 
een verwijzing naar 'I, 10,7’, hetgeen moet luiden ‘1,1,10,7’ (vgl. hieronder noot 15).

5. In het hier weggelaten gedeelte spreekt De Groot over de 'tafelhouders' en de ‘oude kleerkoopers'.
6. Voorde oudere literatuur zie A. S. de Blécourt. Kort begrip van het oud-vaderlands burgerlijk recht, 

6e druk, bewerkt door H F. W. D. Fischer, Groningen-Djakarta 1950, p. 141-142 (de 7e druk van 
1959 is een onveranderde herdruk). Sindsdien verscheen in Zuid-Afrika nog: C.W .H. Schmidt, 
Mobilia non habent sequelam en die perke van die reivindicatio (in Tydskrif vir Hedendaagse 
Romeins-Hollandse Reg, 18(1955), p. 209-236); vgl. ook J. W. Louw, Estoppel en die Rei Vindica- 
tio (ibidem, 38 (1975), p. 218-238), p. 224 e.v. Ik moet er hier van afzien nieuwere literatuur 
betreffende de geschiedenis van 'roerend goed heeft geen gevolg’ en soortgelijke rechtsbeginselen 
in het algemeen (dus niet alleen betreffende het Hollandse recht van de 17e eeuw) te citeren. Een 
uitzondering moge worden gemaakt voor A.G. Pos, Hypotheek op roerend goed (bezitloos pand
recht), Enkele rechtshistorische en rechtsvergelijkende beschouwingen (Proefschrift Leiden), De
senter [1970], waar over de herkomst van 'roerend goed heeft geen gevolg' een nieuwe opvatting 
wordt verkondigd, die ook consequenties heeft voor de betekenis van deze regel in het Hollandse
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De Groots handexemplaar van de editie 1636 van de Inleidinge, waarin hij in hand
schrift een groot aantal toevoegingen heeft aangebracht.7 In verband met deze pas
sage verwijst hij8 niet alleen naar Saksenspiegel 2,36,9 maar ook naar het 
gewoonterecht van Antwerpen en Amsterdam, waarbij hij -  met enkele addities -  
voornamelijk de Costumen van Antwerpen van 1582, tit. 58 art. 5, citeert.10

Het is niet mijn bedoeling mij hier opnieuw in deze discussie te mengen.11 Ik wil 
in hetgeen volgt er vooral de aandacht op vestigen dat De Groot zich over deze 
materie ook heeft uitgesproken in De iure belli ac pacis en dat wellicht zijn stelling 
in Inl. 2,3,5 meer tegen een natuurrechtelijke dan tegen een Romeinsrechtelijke 
achtergrond moet worden gezien.

Om met dit laatste punt te beginnen, het is een van de grote verdiensten van de uit
gave van de Inleidinge door Dovring, Fischer en Meijers uit 1952, dat in de voetnoten 
o.a. ook naar een aantal plaatsen uit De iure belli ac pacis is verwezen.12 Bij Inl. 2,3,5 
wordt door de uitgevers13 opgemerkt:14 ‘Naar natuurrecht bestaat volgens De Groot 
de onbeperkte revindicatie ook van roerend goed; zie De jure belli ac pacis, 11,10,1’. 
Ik vrees dat in deze verwijzing een drukfout geslopen is15 en dat het de bedoeling 
geweest is naar De iure belli ac pacis 2,10,9,/ te verwijzen. In laatstgenoemde tekst 
— die men hieronder in extenso geciteerd vindt — wordt immers veel specifieker over 
de plicht van een bezitter te goeder trouw om, zonder dat hij een aanspraak op res-

recht van de 16e en de 17e eeuw (zie o.a. p. 144 e.v.); vgl. eveneens A.G. Pos, Meubles n 'ont pas 
de suite, Le sens originaire de cette régie en droit francais (in Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, 
41 (1973), p. 45-58).

7. Zie Hugo de Groot, Inleidinge tot de Hollandsche Rechts-Geleerdheid, Met de te Lund teruggevon
den verbeteringen, aanvullingen en opmerkingen van den schrijver en met verwijzingen naar zijn an
dere geschriften uitgegeven en van aantekeningen en bijlagen voorzien door F. Dovring, H. F. W. D. 
Fischer en E. M. Meijers, Leiden 1952 (de ‘tweede uitgave’ van 1965 is in wezen een herdruk; de 
veranderingen zijn, althans wat de tekst betreft, te verwaarlozen).

8. Op. cit., p. 53.
9. Vgl. hieronder bij noot g.

10. De uitgevers voegen aan deze van De Groot zelf afkomstige verwijzingen ook nog een verwijzing 
naar De iure belli ac pacis toe; zie daarover hieronder in de tekst. Het is verwonderlijk dat zij niet 
ook verwezen hebben naar een passage in het door henzelf als Appendix aan hun uitgave toegevoegde 
Hugonis Grotii de legibus Gotlhorum, Vandalorum et Langobardorum, sive de veterijure Germanico 
et Suecico commentariolum (het over het recht handelende deel van de voorrede van zijn Historia 
Gotthorum)', op p. 397 vindt men daar van het recht van de Goten het volgende gezegd: 'Aequitas 
manifesta in eo quod . . .  is qui rem furtivam bona fide emit, partem pretii dimtdiam servat . . . ’. Dit 
is gebaseerd op de bepaling van Lex Visigothorum 7,2,8, waarover ik in mijn hierboven, noot 3, aan
gehaald artikel (p. 243 [= 79] e.v.) uitvoerig heb gehandeld; vgl. ook reeds S. J. Fockema Andreae 
[Jr], Une étude de droit comparé par Grotius (in Grotiana, 10 (1942-1947), p. 29-44), p. 36.

11 Vgl. mijn zijdelingse opmerkingen over deze materie in mijn artikel Lesfoires aux Pays-Bas septen- 
trionaux (in Recueils de la Société Jean Bodin, 5: La Foire, Bruxelles 1953, p. 209-239), p. 
234-236, en in mijn hierboven, noot 2, aangehaalde reactie op het artikel van Moorman van Kappen.

12. Op. cit. (supra n. 7), in het bijzonder de opmerking in het voorwoord op p. XIV. Hoewel dit uit 
het voorwoord niet blijkt, wil ik uit eigen wetenschap hier gaarne vermelden dat deze verwijzingen 
vrijwel uitsluitend het werk zijn van H. F. W. D. Fischer.

13. Vgl. echter de vorige noot.
14. Op. cit., p. 53.
15. Een soortgelijke drukfout treft men aan in de aan Inl. 2,3,3 toegevoegde verwijzing naar De iure 

belli ac pacis 1,1,10,7 (op. cit., p. 52 n. 2; vgl. hierboven noot 4).
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titutie van de koopprijs kan doen gelden, de zaak aan de eigenaar terug te geven 
gesproken dan in 2,10,1, waar alleen in het algemeen van een teruggaveplicht sprake
is.

Alvorens nader op De iure belli acpacis 2,10,9,1 in te gaan wil ik er nog op wijzen 
dat De Groots uitspraak in Inl. 2,3,5 niet als in de eerste plaats door het Romeinse 
recht geïnspireerd moet worden beschouwd. Weliswaar komen in het Corpus iuris 
civilis enkele teksten voor die aan kopers van gestolen zaken een restitutie-aanspraak 
ontzeggen,16 maar veel explicieter komt de vraag van het al dan niet teruggeven aan 
de bezitter te goeder trouw van hetgeen door hem betaald is aan de orde bij de 
moraaltheologische schrijvers die De Groot, ook bij het schrijven van zijn Inleidinge, 
steeds voor ogen heeft gehad. Men zie bijv. de beschouwing die Lessius hieraan 
wijdt.17 In het gehele derde deel van het tweede boek van de Inleidinge — ‘Van den 
eigendom, des selfs onderscheidingen ende ’t bekomen van dien’ — vindt men vele 
door moraaltheologen geïnspireerde passages;18 het is — mede in het licht van de 
hieronder te behandelen passage uit De iure belli ac pacis — waarschijnlijker dat De 
Groot zich in Inl. 2,3,5 ook door deze moraaltheologische schrijvers heeft laten 
leiden dan dat hij hier alleen een Romeinsrechtelijk beginsel tegenover enkele ‘Ger- 
maansrechtelijke’ inheemse bepalingen heeft willen stellen.19

Wanneer wij ons thans tot De iure belli ac pacis 2,10,9,1 wenden, moeten wij al
lereerst het verband waarin deze tekst staat releveren. Het hoofdstuk 2,10 handelt over 
de verbintenissen die ex dominio ontstaan.20 Daarin komen gevallen aan de orde van 
wat de Spaanse natuurrechtsschrijvers noemen restitutio ratione rei acceptae. Deze 
auteurs maken geen scherp onderscheid tussen gevallen waarin de zaak nog bestaat 
en gevallen waarin zij niet meer bestaat. Hoewel De Groot dit onderscheid in het be
gin van het hoofdstuk wèl op de voorgrond stelt en in verband daarmee twee ‘regels’ 
over teruggave aan de eigenaar, c.q. vroegere eigenaar, ontwikkelt, stelt hij vanaf 
2,10,3 het onderscheid op de achtergrond bij de bespreking van een aantal quaes- 
tiones, die door de het natuurrecht zoekende juristen en moraaltheologen in dit ver
band.‘plegen te worden opgeworpen’. Hij volgt daarbij vooral Lessius; via deze 
Zuidnederlandse schrijver wordt hij beïnvloed door voornamelijk Spaanse 
moraaltheologen. Evenmin als bij hen vindt men in zijn behandeling van de 
genoemde quaestiones een duidelijk onderscheid tussen zakenrechtelijke en verbin
tenisrechtelijke aspecten van restitutio.

De tekst van 2,10,9,1 behandelt de zevende van de tien quaestiones. De eerste zes

16. Men zie -  behalve C. 3,32,3 en 23, die hieronder in noot a op De iure belli ac pacis, 2,10,9,1, 
als door De Groot zelf geciteerd vermeld worden -  met name C. 6,2,2.

17. Leonardus Lessius, De iustitia et iure, lib. 2, cap. 14, dub. 3, num. 20 [ed. Venetiis 1608, p 155],
18. Vgl. mijn hierboven, noot 4, aangehaald artikel.
19. Wat de ‘uitzonderingen’ van Inl. 2,3,6 betreft, deze zijn natuurlijk wel van inheemse -  dwz, niet- 

Romeinse — oorsprong, maar dat behoeft nog niet te betekenen dat zij ook ‘Germaansrechtelijk’ zijn; 
zie daarover mijn Zum Ursprung des Losungsrechts (cit. supra n. 3), met name de conclusie op p. 
258 [= 94],

20. Hierover uitvoeriger mijn artikel De betekenis van De Groot en Huber voor de ontwikkeling van een 
algemene actie uit ongerechtvaardigde verrijking (in Uit het recht, Rechtsgeleerde opstellen aange
boden aan Mr. P.J. Verdam, Deventer 1971, p. 137-159), p. 140 e.v.
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hebben alle betrekking op restitutieverplichtingen van een bonae fidei possessor.
Hieronder laat ik de Latijnse tekst van 2,10,9,1 volgen naar de editio maior van 

1939.21 Ik heb daarbij de verwijzingen naar de noten -  die voor mijn betoog van bij
zonder belang zijn -  gewijzigd. Niet alleen heb ik de cijfers vervangen door letters 
teneinde verwarring met de voetnoten van mijn eigen beschouwingen te vermijden, 
maar een enkele maal heb ik ook de plaats van aanknoping in de tekst veranderd om
dat deze mij niet juist voorkwam. Voor nadere details betreffende de geschiedenis van 
de plaatsing van de noten in de verschillende uitgaven van De iure belli acpacis sinds 
de editioprinceps van 1625 moet ik naar een andere studie verwijzen.22 Ik moge hier 
volstaan met de opmerking dat behalve voor de in de edities van 1642 en 1646 door 
De Groot toegevoegde noten geen zekerheid te verkrijgen is omtrent het precieze 
aanknopingspunt dat De Groot zelf voor ogen heeft gestaan: de in vroegere edities 
reeds voorkomende noten staan vrijwel steeds23 in de marge van de tekst zonder dat 
zij daarmee door een teken, een cijfer of een letter verbonden zijn.24

Na een Nederlandse vertaling van de tekst — waarin dezelfde verwijzingen naar 
de noten door middel van letters voorkomen als in het Latijn — geef ik de noten zelf 
in de vorm waarin zij in de editio maior staan, voorafgegaan door een aanduiding 
betreffende hun herkomst; elke noot wordt gevolgd door een korte ‘uitleg' van mijn 
hand, waarin de geciteerde bronnen nader geïdentificeerd en, zo nodig, nadere toe
lichtingen of kritiek gegeven worden. Aan een Nederlandse vertaling van de noten 
bestaat naar mijn oordeel slechts bij uitzondering behoefte. Een enkele tekstkritische 
noot heb ik zelf aan de noten van de editio maior toegevoegd.

Septimo: rem alienam bona fide emtam restituendam nee posse erogatum pretium 
repeti3. Cui regulae haec addenda mihi videtur exceptio: nisi quatenus dominus rei 
suae possessionem recipere sine impendio aliquo probabiliter non potuitb, ut puta 
si res apud piratas fuentc. Tunc enim deduci poterit quantum dominus impensurus 
libenter fïierat. Ipsa enim facti possessio, praesertim recuperatu difficilis, est aliquid 
aestimabile et in hoe dominus post rem amissam censetur factus locupletior. <  Et0

21 Hugonis Grotii De iure belli ac pacis libri tres . . .  curavit B. J. A. de Kanter-van Hettinga Tromp. 
Lugduni Batavorum 1939. Aan deze uitgave zijn de vijf door De Groot zelf voorbereide edities ten 
grondslag gelegd; in het notenapparaat is aangegeven op welke punten de edities van 1631, 1632, 
1642 en 1646 van de editio princeps van 1625 afwijken.

22. Quelques remarques sur les sources utilisées par Grotius dans ses travaux de droit naturel (in The 
World of Hugo Grotius, Proceedings of the International Colloquium organized by the Grotius Com
mittee of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences, Rotterdam, 6-9 April 1983, 
Amsterdam-Maarssen 1984 (nog te verschijnen).

23. Voor een enkele uitzondering hierop zie mijn aangehaald artikel, noot 16. Als voorbeeld van zulk 
een uitzondering wordt daar juist naar de hieronder behandelde tekst 2,10,9 verwezen; het betreft 
de verwijzing naar D. 18,1,34 bij de toevoeging in de tekst sinds 1631 (hieronder noot e). Hier staat 
de aanknoping door een letter reeds in de ed. 1631, kennelijk omdat hier door opeenhoping van bron
vermeldingen verwarring mogelijk was.

24. Een zodanige verbinding van de noten met de tekst vindt men voor het eerst volledig doorgevoerd 
in de tweede door Jean Barbeyrac verzorgde editie (Amstelaedami 1735). P. C. Molhuysen, die be
halve in zijn eigen editie (Lugduni Batavorum 1919) ook in de editio maior van 1939 (zie hierboven 
noot 21) voor de plaatsing van de noten verantwoordelijk is, heeft zich doorgaans bij de aanknopings- 
wijze van Barbeyrac aangesloten.
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ideo cum rei suae emtio ordinario iure non valeat, valere tarnen earn ait Paulus luris- 
consultuse si ab initio id convenit ut possessio quae apud alterum est ematur. >  Ne- 
que hie require ut emta res sit cum animo ut domino restituereturf 8, quo casu 
negotiorum [gestorum]h actionem nasci sunt qui aiant sunt qui negent'. Nam 
negotiorum gestorum actio ex lege civili nascitur: nullum enim habet eorum fun- 
damentorum ex quibus natura obligationem inducit. Nos autem id quod naturale est 
hie quaerimus . . .

Ten zevende dat een zaak van een ander die te goeder trouw gekocht is moet wor
den teruggegeven en dat de daarvoor bepaalde prijs niet kan worden teruggevor
derd.3 Op deze regel moet, naar het mij voorkomt, de volgende uitzondering worden 
gemaakt: behalve voor zover de eigenaar het bezit van zijn zaak naar alle waarschijn
lijkheid niet had kunnen terugkrijgen zonder enige kosten te makenb. bijv. indien de 
zaak in handen van zeerovers wasc. Dan zal immers kunnen worden afgetrokken het 
bedrag dat de eigenaar ervoor over zou hebben gehad. Want het feitelijk bezit, in 
het bijzonder wanneer het moeilijk terug te krijgen is, heeft op zichzelf een geld
waarde en in dit opzicht wordt de eigenaar, nadat hij de zaak verloren heeft, geacht 
verrijkt te zijn. <  End daarom zegt Paulus de rechtsgeleerde6 dat koop van eigen 
zaak, hoewel deze doorgaans geen rechtskracht heeft, toch geldig is indien van de 
aanvang af is overeengekomen dat het voorwerp van de koop is het feitelijk bezit dat 
bij de wederpartij berust. >  En ik verlang in dit geval niet dat de zaak gekocht is 
met de bedoeling dat zij aan de eigenaar wordt teruggegevenf 8; in dit geval zeggen 
sommigen dat de actio negotiorum gestorumh ontstaat, terwijl anderen dit ont
kennen1. De actio negotiorum gestorum heeft immers zijn oorsprong in het positieve 
recht; zij heeft geen enkele van die fundamentele elementen waarop de natuur een 
verbintenis baseert. Wij houden ons hier echter bezig met wat de natuur voorschrijft

a) [Noot sinds ed. 1625] L. Mater tua, L. Si mancipium, C. de rei vind.; L. Suae 
D. de cont. emt.; L. 1 D. de evict.

Verwezen wordt naar C. 3,32,3, C. 3,32,23, D. 18,1,16 en D. 21,2,1. In strikte zin 
zijn alleen C. 3,32,3 en C. 3,32,23 directe bewijsplaatsen voor de uitspraak van De 
Groot in de tekst. Het aanhalen van D. 18,1,16 en D. 21,2,1 berust op een gedachten
gang van Lessius, De iustitia et iure, lib. 2, cap. 14, dub. 1 [ed. Venetiis 1608, p. 
153-154], een passage die De Groot hier hoogstwaarschijnlijk voor ogen heeft 
gehad.25

Alleen de hier genoemde vier teksten behoren op deze plaats te worden aangehaald. 
Ten onrechte heeft Molhuysen in de edd. 1919 en 1939 de hieronder in de noten c 
en f genoemde verwijzingen hier toegevoegd.26

25. Vgl. mijn hierboven, noot 20, aangehaald artikel, p. 142.
26. Barbeyrac heeft de in noot f genoemde verwijzingen ten onrechte aan de verwijzing in noot c toe

gevoegd. D. 21,2,1 heeft hij van de eerste drie bronvermeldingen gescheiden en aangeknoopt aan 
rei suae emptio, hetgeen onjuist is omdat D. 21,2,1 reeds door De Groot was aangehaald in de editio 
princeps, terwijl de passage waarin rei suae emptio voorkomt eerst in de ed. 1631 is toegevoegd. 
Noot c heeft hij eveneens ten onrechte aan deze passage vastgeknoopt (bij ematur).
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b) [Noot sinds ed. 1642] Apud Terentium Heautontimorumeno Actu IV, Scena IV 
[legendum: Scena V]

Sed illud quod tibi
Dixi de argento quod ista debet Bacchidi,
Id nunc reddendum est illi. Neque tu scilicet 
Eo nunc confugies: ‘Quid mea? Num tibi datum est?
Num iussi? Num illa oppignerare ftliam 
Meam me invito potuit?’. Verum illud, Chreme,
Dicunt: ‘ius summum summa saepe iniuria’.

Ubi et Eugrafium vide. Haec aequitas etiam ab Hebraeorum magistris probatur et 
a Wisigothis libro I tit. IX c. 9 et c. 15 [legendum: libro IX tit. I c. 9 et c. 14], [Toe
gevoegd in ed. 1646:\ Ale. III Praes. 29. Menoch. V Praes. 29 num. 26. Straccham 
parte II num. 18.

Verwezen wordt naar de volgende teksten:
Terentius, Heautontimorumenos, Acte 4, scène 5 [in moderne edities regel 790 e.v.]
Eugraphius, commentaar op de aangehaalde tekst van Terentius. Dit commentaar, 

dat uit de 6e eeuw na Chr. stamt, zal De Groot geraadpleegd hebben in een uitgave 
van de Comoediae van Terentius, bijv. die van F. Lindenbrog, Parisiis 1602, waar de 
bedoelde passage voorkomt onder het lemma Summum ius.21

Welke Hebraeorum magistri bedoeld zijn heb ik niet kunnen vaststellen. Het is 
echter zeer goed mogelijk dat De Groot hier geïnspireerd is door Const. L’Empereur, 
De legibus Ebraeorum forensibus liber singularis, Lugduni Batavorum 1637, een 
werk dat in verband met ons onderwerp door De Groot wordt geciteerd in een ms. 
aantekening in het Lundse exemplaar van de Inleidinge, zie ed. 1952, p. 54 n. 2. In 
De iure belli ac pacis schijnt het door hem nergens te zijn aangehaald.

Van de Lex Visigothorum worden aangehaald 9,1,9 en 9,1,14; deze teksten heeft De 
Groot waarschijnlijk geraadpleegd in de uitgave die voorkomt in Codex legum anti
quorum, ex bibliotheca F. Lindenbrogii, Francofurti 1613, waar zij te vinden zijn op 
p. 181 en 183. Lex Visigothorum 9,1,9 heeft hij ook aangehaald in een sinds 1642 toe
gevoegde noot bij het begin van hoofdstuk 2,10, zie ed. 1939, p. 319 n. 1 (op p. 320). 
Beide teksten betreffen het loon voor degene die een servus fugitivus voor een ander 
heeft opgekocht. De fout in de aanhaling in onze noot b (1,1,9 en 15 i.p.v. 9,1,9 en 
14) staat reeds in de ed. 1642. In de tweede editie van Barbeyrac (1735) is zij op de 
juiste wijze verbeterd (in de Franse vertaling van Barbeyrac is de fout echter blijven 
staan). Het is niet goed te begrijpen dat Molhuysen, die overigens Barbeyrac soms 
wel volgt (vgl. hieronder noot c), in de edd. 1919 en 1939 de fout heeft laten zitten. 
Ook de Engelse vertaling van 1925, die tamelijk nauwkeurig in het oplossen van de 
citaten is, heeft de fout blijkbaar niet opgemerkt.27 28

Andreas Alciatus, De praesumptionibus, Regula tertia, Praesumptio 29 [ed. in 
Opera, IV, Francofurti 1617, col. 711-714]. Bedoeld is de passage die begint met de

27. Publii Terentii. . .  Comoediae . . .  et in eas Aelii Donati. . .  et Eugraphii. . .  Commenlaria, Fr. Lin- 
denbruchius . . .  recensuit, auxit et observationibus inlustravit, Parisiis 1602, p. 563. Er is ook een 
editie van 1623.

28. De jure belli ac pacis libri tres by Hugo Grotius, volume two: The Translation . . .  by Francis W. 
Kelsey, Oxford-London 1925, p. 325.
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woorden 'Secundo declarat', waarin ten aanzien van de regel dat de koper van een 
gestolen zaak deze moet teruggeven sine pretio op gezag van Bartholomaeus Veronen- 
sis — dwz. Caepolla, in zijn cautela 1029 — en Jason wordt gezegd: ut non procedat 
quando emptor redemisset rem ab hostibus vel latrunculis exterae gentis [D. 49,15,6]. 
In de ed. 1617 wordt in een toevoeging in de marge bij redemisset verwezen naar de 
plaats van Menochius die De Groot direct na Alciatus aanhaalt. De Engelse vertaling 
van 192530 heeft ten onrechte de verwijzing naar Alciatus opgelost als een verwijzing 
naar diens Praetermissa.

Jacobus Menochius, Depraesumptionibus, liber 5, praesumptio 29, num. 26 [ed. 
Coloniae Agrippinae 1627, p. 996]. Menochius doet een soortgelijke uitspraak als Al
ciatus en verwijst — behalve naar de zojuist aangehaalde plaats van Alciatus — naar 
een aantal andere auteurs, waaronder ook ‘theologi'\ hij noemt eveneens de door De 
Groot verderop aangehaalde passage van Hostiensis (zie hieronder noot f).

Benvenutus Straccha, Tractatus de navibus, 2,18 [ed. in De mercatura decisiones 
et tractatus varii, Coloniae 1622, p. 421]. Straccha spreekt van koop van een schip 
of een andere zaak a piratis et latrunculis exterae gentis [capta]; hij verwijst ook naar 
D. 49,15,6 en naar de door Alciatus aangehaalde cautela van Bartholomaeus 
Veronensis.

c) [Noot toegevoegd sinds ed. 1631] L. Si laborante § Si navis D. ad legem Rhodiam.

Verwezen wordt naar D. 14,2,2,3. Deze verwijzing is door Molhuysen in de edd. 
1919 en 1939 ten onrechte toegevoegd aan de verwijzingen die hierboven in noot a 
vermeld zijn.31

d) [De passage ‘Et ideo . . .  ematur' (‘En daarom . . .  berust’) is aan de tekst toe
gevoegd sinds de ed. 1631]

Deze toevoeging is geïnspireerd door de in de volgende noot geciteerde tekst van 
Paulus.

e) [Noot bij de toevoeging in de tekst sinds 1631] L. Si in emtione § rei, D. de contr. 
emt.

Verwezen wordt naar D. 18,1,34. De Groot spreekt in de tekst uitdrukkelijk van 
‘Paulus de rechtsgeleerde’ ter onderscheiding van ‘Paulus de apostel’.

f) [Noot sinds ed. 1625] Aegid. Reg. disp. 31 dub. 7 n. 126. Host. tit. de poen. v. 
quid de praedam ementibus.

Met de eerste verwijzing is gedoeld op Aegidius de Coninck sive Regius, De

29. Deze had, zich baserend op Hostiensis (zie hieronder noot f), een cautela opgesteld ne emtor rei furti- 
vae aut vi raptae amittatpretium. de koper moest bij de koop van een zaak verklaren ‘quod earn emit 
nomine ejus, cujus est, et paratus est ei restituere, restituto sibi prius pretio et interesse a domino’ 
(Bartholomaeus Caepolla, Tractatus cautelarum, cautela 10 [cautela 25 in ed. Lausannae et Genevae 
1742, p. 17]; vgl. mijn hierboven, noot 3, aangehaald artikel, p. 241 [= 77] noot 18.

30. Loc. cit. (supra n. 28).
31. Ook Barbeyrac heeft noot c op onjuiste wijze aan de tekst aangeknoopt, zie hierboven noot 26.
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moralitate, natura et effectibus actuum supematuralium . . .  libri quatuor, disputatio 
31 (de bello), dubitatio 7, num. 126 [ed. Antverpia 1623, p. 638]. Gezien de zeld
zaamheid van dit werk geef ik hier de bedoelde passage uit nr. 126 (die grotendeels 
ontleend is aan Ludovicus Molina, De iustitia et iure, disp. 118, num. 15):32

‘Notat tertio [i.e. Molina], quando eiusmodi bona ab hostibus ita capta sunt, ut nul
la sit spes priorem dominum ea posse recuperare, quemvis ex praesumpta huius 
voluntate licite ea vili pretio (prout communiter praeda a militibus venditur) emere, 
ea intentione ut domino comparenti ipsaque repetenti ea restituat, recepto pretio quod 
pro iis dedit, quod, cum huius (qui aliter rem suam nunquam fuisset recuperaturus) 
negotium utiliter gesserit, et quidem ex voluntate eius prudenter praesumpta, ab eo 
merito repetit. Quod notandum est pro Catholicis Hollandis, qui aliquando ex praeda 
Indica aliqua a nautis emunt’.

De Groot heeft dit kort voor de eerste druk van zijn De iure belli acpacis versche
nen werk van Gillis de Coninck33 in zijn boek dertienmaal geciteerd. In de hierboven 
geciteerde passage zal de zin betreffende de Hollandse Katholieken hem bijzonder 
getroffen hebben.

De tweede verwijzing betreft Hostiensis (Henricus a Segusio), Summa super titulis 
Decretalium, titulo De poenitentiis et remissionibus, versiculo Quid de praedam 
ementibus [ed. Venetiis 1605, kol. 1850-1851], Bedoeld is de passage: ‘Quid si quis 
emat rem de praeda scienter, tarnen hoe facit bona fide, non ut ipsam lucretur sed 
ut ipsam restituat recepto a domino pretio et interesse suo, cum alias dominus rei ip
sam nullo modo recuperare posset vel non ita de facili . . Hostiensis antwoordt dat 
een dergelijke koper de door hem betaalde koopprijs kan terugvorderen, indien ten
minste aan enkele voorwaarden is voldaan. Deze passage van Hostiensis is vaak aan
gehaald; er wordt o.a. ook naar verwezen door Menochius, vgl. hierboven bij noot 
b. Hostiensis heeft zich elders in dezelfde titel (versiculo Quid de Juribus, ed. cit., 
kol. 1854) ook over de soms in een plaatselijk statuut voorkomende volledige 
bescherming van een koper op de markt uitgesproken; hij wijst een dergelijke 
bescherming -  waarbij de koper de zaak mag behouden -  af, doch maakt een uit
zondering voor het geval dat de koper een gestolen zaak koopt om haar aan de 
eigenaar te restitueren, onder verwijzing naar de zojuist geciteerde passage. Zich 
steunend op Hostiensis heeft Caepolla zijn hierboven in noot b terloops genoemde, 
door Alciatus geciteerde cautela 10 ontworpen.34

De verwijzingen naar Regius en Hostiensis zijn door Barbeyrac ten onrechte toe
gevoegd aan de verwijzingen die hierboven in noot c vermeld zijn; Molhuysen is in 
de edd. 1919 en 1939 Barbeyrac in deze verkeerde aanknoping gevolgd.35

32. Ed. Moguntiae 1614, I, kol. 463. Bij Molina wordt het door De Coninck weergegeven standpunt 
gevolgd door de opmerking: ‘ Atque ita respondi aliquibus Christianis captivis, qui in Africa emerunt 
vili pretio a Mauris aliqua de spoliis Lusitanorum quando Rex Sebastianus occubuit’ (koning Se- 
bastiaan van Portugal is in 1578 in een slag tegen de Moren in Ksar el-Kebir gesneuveld).

33. Geboren in Bailleul 16 december 1571, overleden in Leuven 31 mei 1633; hij doceerde theologie 
aan het Jezuïetencollege in Leuven, zie A. Vander Meersch in Biographie Nationale, dl. 4, Bruxelles 
1873, kol. 892-893.

34. Zie hierboven, noot 29.
35. Zie hierboven, noot 26.
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g) [Noot toegevoegd sinds ed. 1642] Speculum Saxonicum II, 37 Landrecht tit. XV 
[legendum: Landrecht II, 36; I, XV],

Verwezen wordt naar Saksenspiegel Landrecht 2,36 en 1,15. De eerstgenoemde 
tekst (2,36) is door De Groot ook geciteerd in een aantekening die hij heeft 
geschreven in zijn te Lund bewaard handexemplaar van de Inleidinge, op Inl. 2,3,5, 
zie ed. 1952, p. 53 (vgl. hierboven bij noot 9). In 2,36 wordt gezegd hoe men gestolen 
goed bij derden kan opvorderen. In 1,15 wordt slechts over opvordering in de tweede 
hand gesproken. De Groot maakt geen melding van Saksenspiegel Landrecht 2,60,1, 
waar de onmogelijkheid van opvordering van roerend goed bij derden in gevallen van 
vrijwillig bezitsverlies behandeld wordt.

h) [Het woord 'gestorum' ontbreekt in alle edities]

Het gaat hier m.i. om een fout die De Groot bij de correctie van de proeven van 
ed. 1625 — de enige die door hem gecorrigeerd zijn — over het hoofd heeft gezien. 
Latere uitgevers van de tekst hebben verbetering van de fout blijkbaar niet nodig 
geacht.

i) [Noot sinds ed. 1625J. Baldus et Castr. i . 1 D. de neg. gest. [‘lib. 1 D. neg. gest.’ 
male ed. 1939].

Verwezen wordt naar commentaren van Baldus de Ubaldis en Paulus Castrensis op 
D. 3,5,1 (Molhuysen vermeldt zowel in ed. 1919 als in ed. 1939 abusievelijk ‘l. 1 D. 
XXXV, 5’; dezelfde fout in de Engelse vertaling van 1925). Paulus Castrensis zegt 
op deze plaats [ed. Venetiis 1582, fol. 105 v°]: ‘Quaerit hic Baldus quid si vendit prae- 
dam et aliquis emit pro restituendo illis quibus est ablata, an sibi competat haec actio 
an vero peccet. Et dicit quod non peccat. Tarnen haec actio non competet nisi ille 
absens ratum habeat, quia istud est negotium quod pertinet ad eum ratihabitione, non 
autem re ipsa vel ipso gestu. Sed si emeret ut sibi retineret, peccaret secundum theo- 
logos, quia dat materiam praedandi; si enim non reperiretur emptor, frustra fierent 
praedae’.

In het commentaar van Baldus op D. 3,5,1 [ed. Venetiis 1586, fol. 196 v° en 197 
r°] hebben wij de door Paulus Castrensis geciteerde quaestio niet gevonden. Waar
schijnlijk heeft De Groot ook alleen de tekst van Paulus Castrensis onder ogen gehad.

Uit de bovenstaande kritische analyse van de bronnen die door De Groot worden 
aangehaald in verband met een eventuele pecuniaire bescherming van de koper te 
goeder trouw van andermans zaak, kan worden afgeleid dat hij bij het schrijven van 
de desbetreffende passage in De iure belli ac pacis niet veel verder heeft willen gaan 
dan de communis opinio onder de juristen en de moraaltheologische schrijvers naar 
welke hij aan het begin van zijn quaestiones over de verbintenis ex dominio uit
drukkelijk had verwezen. Over de in de Inleidinge genoemde uitzonderingen op het 
beginsel van een algemene restitutieplicht (marktkoop etc.) spreekt hij niet. Hij 
beschouwt deze uitzonderingsgevallen blijkbaar niet als tot het natuurrecht behorend. 
In de Inleidinge is hij waarschijnlijk door regels van inheems Hollands recht op dit 
punt geïnspireerd. In De iure belli ac pacis volgt hij in de eerste plaats de geleerde
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schrijvers; hoewel een enkele van hen — bijv. Hostiensis — terloops ook over 
costumiere bepalingen betreffende marktkoop spreekt, geeft dit De Groot geen aan
leiding zich daarover uit te laten. Dit geldt ook voor zijn latere toevoegingen, waarbij 
hij o.a. wel naar het Joodse recht en naar het recht van de Visigothen verwijst; daar 
had het, zoals wij gezien hebben, wel voor de hand gelegen om ook over marktkoop 
(en soortgelijke gevallen) te spreken.

Het beginsel dat wij met ‘roerend goed heeft geen gevolg’ aanduiden speelt even
min als in de Inleidinge een rol in zijn betoog. De gedachte dat een bezitter te goeder 
trouw in een aantal gevallen nog veel verder beschermd zou behoren te worden dan 
door een restitutie-aanspraak vindt men wèl bij Jean Barbeyrac, o.a. in noten op de 
door ons behandelde passage.36 Deze schrijver zegt van de door De Groot gegeven 
regel dat de koper een te goeder trouw gekochte zaak altijd moet teruggeven: ‘. .. j ’ose 
dire que la maxime, dont il s’agit ici, quelque généralement qu’elle soit reconnue par 
les jurisconsultes et les moralistes, est celle contre quoi la Raison se révoltera Ie plus, 
si l’on y pense bien; et qu’elle suffira pour faire soupQonner que les principes com- 
muns ne sont pas appuiés sur des fondements solides’. Hij vervolgt met de opmer
king: ‘Aussi voit-on que les coutumes de plusieurs peuples forment des exceptions 
á la maxime du droit romain, en plusieurs cas’. Als voorbeeld noemt hij de regels 
over marktkoop, Lombarden en oude kleerkopers; daarbij verwijst hij naar de pas
sage van De Groot in zijn Inleidinge.

De Groot zelf schijnt echter deze uitzonderingen niet in dit licht te hebben gezien; 
zoals wij reeds hebben opgemerkt blijkt uit de door ons behandelde passage uit De 
iure belli ac pacis duidelijk dat hij voor het natuurrecht niet verder wilde gaan dan 
de traditionele uitzonderingen, zoals de koop van een zaak die in handen van 
zeerovers is geraakt. Wel geeft hij aan de restitutie-aanspraak van de koper in dat 
geval een andere fundering dan de meeste schrijvers, door de actio negotiorum gesto- 
rum als niet tot het natuurrecht behorend te beschouwen.

Hoewel het resultaat van ons onderzoek weinig positief is, menen wij toch te heb
ben aangetoond dat het de moeite waard is zich bezig te houden met tekstkritiek, 
bronnenanalyse en historische uitleg van de ‘privaatrechtelijke’ beschouwingen van 
De Groot in zijn De iure belli ac pacis.

36. Le droil de la guerre et de la paix par Hugues Grotius, Nouvelle traduction par Jean Barbeyrac. 
tome I, Leyde 1759, p. 394 n. 3.
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Ontmoetingen in de Rechtsgeschiedenis

Drie joodse zaken in een Romeins-Hollandse 
jurisprudentieverzameling

HELEEN GALL

In de Meijersbibliotheek op het Gravensteen in Leiden bevindt zich een verzame
ling “regtsgeleerde decisiën” van Hof van Holland en Hoge Raad uit de tweede helft 
van de 17e eeuw.1 Prof. Meijers schrijft dat deze bundel zich lang onopgemerkt in 
familiebezit bevonden heeft tot hij hem op een veiling heeft kunnen aankopen.2 Het 
manuscript is gebonden in een perkamenten band van 34,5 bij 21 cm. Op de rug ervan 
staat geschreven “REGTSGELEERDE DECISIEN”. Aan de binnenzijde bevindt 
zich een aantekening van Meijers met zijn Ex libris. De folio’s hebben een formaat 
van 33 bij 21 cm en bevatten als watermerk öf het Amsterdamse wapen öf de Hol
landse Leeuw.3 Het manuscript is gebonden nadat het geschreven was. Dat blijkt uit 
de letters die weggebonden zijn. Na vier blanco pagina’s volgen er twee met een on
volledige inhoudsopgave, in een latere hand geschreven. De inhoudsopgave begint er
gens halverwege zodat het vermoeden bestaat dat het eerste deel ervan is zoekgeraakt. 
Het werk is niet gefolieerd maar gepagineerd. De paginering begint bij de eerste 
decisie, is doorlopend — ook wat de blanco pagina’s betreft — en eindigt op pagina 
555 waarna er nog 21 ongepagineerde blanco pagina’s volgen.

Het handschrift wordt door Meijers toegeschreven aan Pieter Ockers. Hij schrijft 
over hem: “Pieter Ockers is thans een vergeten man. Ware hij niet door den dood 
verrast en had hij tijd gevonden zijn manuscripten voor de pers klaar te maken, dan 
zou dit waarschijnlijk geheel anders zijn”.4 Ockers werd op 15 oktober 1628 in Zierik- 
zee gedoopt en is op 23 september 1678 overleden.5 Hij was de oudste van een gezin 
met vijf zoons en bleef ongehuwd. Hij heeft zich op 22 september 1642 — 13 jaar

1. Meijersbibliotheek IX, 118. In de Catalogue des manuscrits des collections d'Ablaing et Meijers, 
Lugduni Batavorum 1970, wordt dit manuscript onder Meijers 41 besproken.

2. Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis I (1918/19), p. 411.
3. Aan de hand van H. Voom, De papiermolens in de provincie Noord-Holland, Haarlem 1960, en De 

papiermolens in de provincie Zuid-Holland alsmede in Zeeland, Utrecht, Noord-Brabant, Gronin
gen, Friesland, Drenthe, Wormerveer 1973, heb ik niet kunnen achterhalen waar het papier vandaan 
komt.

4. Zie noot 2.
5. P D. de Vos, De vroedschap van Zierikzee van de tweede helft der 16de eeuw tot 1795, Middelburg 

1931, p. 359.
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oud — onder de naam Petrus Ockertius bij de juridische faculteit in Leiden laten in
schrijven6 en is daar op 4 februari 1650 gepromoveerd.7 Op 4 december 1654 werd 
hij tot raadsheer in het Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland benoemd. Hij 
bleef lid van dit Hof tot 22 oktober 1669.8 Op die dag werd hij lid van de Hoge Raad, 
wat hij tot zijn dood gebleven is.9

In het manuscript zelf is geen enkele aanwijzing te vinden dat het hier om een ver
zameling van Pieter Ockers gaat. Meijers geeft echter drie redenen waarom dat naar 
zijn mening wel het geval moet zijn. Ten eerste: de járen van Ockers’ lidmaatschap 
van Hof en Hoge Raad (december 1654-september 1678) sluiten precies aan bij de 
data van de arresten van het manuscript, nl. 1656-1678. Voor geen enkele raadsheer 
geldt hetzelfde. Ten tweede: de in het manuscript besproken arresten zijn blijkens de 
registers in het archief van het Hof alle mede door Ockers gewezen; ook dit geldt voor 
geen ander raadslid. Als derde reden heeft Meijers geschreven: “het manuscript in 
de Koninklijke Bibliotheek van Ockers is met dezelfde hand geschreven als de 
Latijnsche gedeelten uit mijn manuscript”.10 Hier doelt Meijers op een lijvig foliant 
dat zich in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag bevindt.11 Op het titelblad staat 
— in een latere hand — geschreven: “Twintig oeffeningen off tractaten van de Heer 
Raetsheer Pieter Ockers over diversche voomaeme materiën van het beschreven regt 
waerin de bijgevoegde wetten werden geëxpliceert en geëlucideert.” Dit boek bevat 
532 folio’s, dus meer dan 1 000 pagina’s, waarop twintig Romeinsrechtelijke proble
men worden behandeld. De casus zijn met talloze verwijzingen naar het Corpus iuris 
civilis toegelicht. Deze verwijzingen zijn in aparte registers achterin het werk op
genomen. Volgens Meijers zou dit werk dus door dezelfde hand geschreven zijn als 
de Latijnse gedeelten uit het Leidse handschrift. Bij vergelijking ervan bleek mij dat 
deze handen niet één en dezelfde kunnen zijn. Dit was eerder ook al opgemerkt door 
Mr. W. D. H. Asser in zijn op 5 oktober 1983 verdedigde dissertatie.12 Het is mogelijk 
dat beide werken feitelijk door een klerk of secretaris zijn geschreven. In dat geval 
kunnen zij zeer wel alle twee door Ockers geconcipieerd of gedicteerd zijn.

Meijers’ exemplaar dat ik in het vervolg ook wel “Ockers” noem, bestaat uit drie 
gedeelten. Het eerste gedeelte, dat loopt van pag. 1 tot pag. 255, bevat in totaal 112 
in het Latijn geschreven teksten. In deze teksten worden 106 casus uit het civiele recht 
uiteengezet; vijf casus zijn twee maal beschreven met dien verstande dat de tweede

6. Album studiosorum Academiae Lugduno Batavae, p. 334.
7. In Bronnen tot de geschiedenis der Leidsche Universiteit uitgegeven door P C. Molhuysen, derde 

deel8febr. 1647-18febr. 1682,'s-Gravenhage 1918, isopp. 26 onder 4 febr. 1650 te vinden: “ Ea- 
dem sessione visus est dignus Petrus Overtius, cui post disputationem in Senatu supremus in iure 
conferretur gradus, quem illi contulit D. Maestertius” . "Overtius” moet “Ockertius” zijn.

8. Memorialen van het Hof (den Raad) van Holland, Zeeland en West-Friesland, van den secretaris Jan 
Rosa, delen I, II en III, Haarlem 1929, p L

9. Algemeen Rijksarchief (ARA) te Den Haag, Hoge Raad nr. 1537 folio 9 verso.
10. Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis I (1918/19), p. 411 noot 1.
11. KB no. 72 B 14.
12. W. D. H Asser, In solidum of pro parte. Een onderzoek naar de ontwikkelingsgeschiedenis van de 

hoofdelijke en gedeelde aansprakelijkheid van vennoten tegenover derden, Leiden 1983, p. 130 noot
132.
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beschrijving uitvoeriger is en daarin soms correcties zijn aangebracht; één tekst 
betreft een advies waarschijnlijk van het Hof. Na elke uiteenzetting van de casus volgt 
een uitvoerig commentaar. Deze casus die met uitzondering van het advies geleid 
hebben tot een arrest of sententie van het Hof omvatten in tijd de periode 1656 tot 
1669 (het oudste arrest dateert van 11 januari 1656 en het jongste van 12 april 1669). 
De rangschikking is niet chronologisch, maar naar onderwerp, verdeeld over zeven 
titels te weten: 1. erfrecht (36 zaken, waaronder vier dubbel), 2. huwelijks- en 
huwelijksgoederenrecht (13 zaken), 3. handelsrecht (21 zaken), 4. contractenrecht 
(vijf zaken), 5. recht van preferentie en hypotheek (21 zaken; één daarvan is het ad
vies), 6. diversen (zeven zaken), 7. competentie (negenzaken, waaronder één die ook 
al in titel 3 behandeld wordt).

Het tweede gedeelte, lopend van pag. 273 tot pag. 385, bevat in chronologische 
volgorde 58 civiele decisiën van de Hoge Raad, gewezen tussen 14 november 1669 
en 30 juli 1678 en één decisie van het Hof uit 1719; deze zijn met een letter of letter
combinaties aangegeven. Dit gedeelte is in de Nederlandse taal geschreven en in een 
andere hand dan het eerste en derde gedeelte, die in dezelfde hand geschreven zijn. 
Naar onderwerp is dit deel beperkter dan het eerste; het bespreekt voornamelijk erf
rechtelijke zaken, maar ook zaken betreffende huwelijks- en huwelijksgoederen
recht, het recht van preferentie en hypotheek, alsook zaken uit het handels- en 
contractenrecht.

Het derde gedeelte tenslotte dat loopt van pag. 393 tot pag. 552, bevat uitgebreide 
wederom in het Latijn geschreven commentaren op 21 decisiën, die al in het tweede 
gedeelte aan de orde geweest zijn en die door marginale aantekeningen naar elkaar 
verwijzen. Deze decisiën hebben met een enkele uitzondering alle betrekking op het 
erfrecht.

Vermoedelijk door weer een andere hand zijn later en wel voor het laatst op of na 
9 november 1719 door het gehele handschrift heen noten, correcties, verwijzingen en 
aantekeningen aan de commentaren toegevoegd en zijn de data waarop de decisiën 
zijn gewezen en de namen van de partijen bijgeschreven. Zou dit evenwel toch één 
van de twee handen zijn, dan lijkt die van de Latijnse gedeelten het meest in aanmer
king te komen. Maar die zou dat dan veel later en met een andere — veel scherpere 
— pen hebben gedaan. In twee gevallen heeft deze persoon een vergissing gemaakt, 
nl. bij decisie L en bij decisie BB. In het eerste geval wordt 24 oktober 1701 en in 
het tweede geval .. ,13 december 1703 opgegeven. Onderzoek in de resolutieboeken 
van de Hoge Raad, waarin de beraadslagingen over het concept-arrest van de 
raadsheer-rapporteur staan genotuleerd, heeft uitgewezen dat dit 28 oktober 1671 en 
5 december 1673 moeten zijn.13

Tot nu toe zijn één of meer decisiën in de literatuur behandeld.14 Allereerst in het

13. De datum is niet ingevuld. Zie voor beide zaken ARA Den Haag, Hoge Raad nr. 655. De dicta zijn 
in nr. 900 te vinden.

14. In Verslagen en Mededeelingen [der] Vereeniging tot uitgaaf der bronnen van het oud-vaderlandsche 
recht XI (1954-1958), wordt op de pp. 5 en 258 over het manuscript gesproken. In het verslag over 
1952 en 1953 wordt op p 5 gezegd, dat Meijers het handschrift voor uitgave aan de Vereeniging 
ter beschikking stelde en dat het bestuur in beginsel besloot een uitgave van dit handschrift in het
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door Meijers geschreven artikel in het eerste nummer van het Tijdschrift voor Rechts
geschiedenis.15 Vervolgens in een artikel van de hand van F. J. A. Huart in het vierde 
deel van het Economisch Historisch Jaarboek.16 Onder de titel “Een ‘observantie’ 
van een vonnis van het Hof van Holland betreffende de geldtheorie in de zeventiende 
eeuw” betoogt hij daarin overigens dat de observantie niet zozeer van belang is voor 
de rechtsgeschiedenis als wel “voor de ontwikkeling der geldtheorie tot haar tegen- 
woordigen vorm”.17 Voorts is er in de bundel “Het Testament” van de hand van 
Meijers een artikel verschenen over holografische testamenten.18 Paragraaf 15 van dit 
artikel heeft Meijers geheel aan de reservatoire clausule gewijd aan de hand van de 
in het manuscript aangelegde verzameling. Hij schrijft daar dat in 1665 de eerste prin
cipiële beslissing van het Hof van Holland valt over de geldigheid van een reservatoire 
clausule. Ondanks twijfel en bezwaren heeft het Hof bij arrest van 18/28 februari 1665 
de clausule als geldig erkend met de volgende -  door Meijers — letterlijk uit “Ock- 
ers’ ” decisiën vertaalde beschouwingen: “Ofschoon dit alles niet zonder grond tegen 
de reservatoire clausule kan aangevoerd worden, heeft desniettemin het Hof 
gemeend, dat het gebruik reeds zo was toegenomen, dat het Hof het gezag daarvan 
niet heeft willen aantasten, opdat niet plotseling de uiterste willen van vele personen 
werden nietig verklaard; en terwijl dagelijks deze clausule in testamenten werd op
genomen, werden daaromtrent uiterst zelden processen gevoerd, zodat het gebruik 
daarvan niet minder door een stilzwijgende toestemming van het volk was 
bekrachtigd dan Justinianus getuigt, dat weleer met de codicillen het geval is 
geweest”.19 In december 1673 werd blijkens het manuscript de clausule eveneens 
door de Hoge Raad van Holland, Zeeland en West-Friesland aanvaard, zolang de la
tere beschikking maar geen erfstelling bevatte.

De persoon die tot nu toe als laatste over decisiën uit deze bundel geschreven heeft, 
is de al eerder genoemde Mr. W. D. H. Asser. Hij behandelt in zijn proefschrift twee 
uitspraken van het Hof van Holland en één uitspraak van de Hoge Raad, die alle drie 
over hoofdelijke aansprakelijkheid van vennoten gaan.20

Zelf wil ik enige zaken uit het huwelijksgoederenrecht behandelen. Het betreft drie 
zaken, waarin een uitspraak wordt gedaan over het al dan niet rechtsgeldig zijn van 
de zogenaamde ketuba. In joodse gemeenten bestond nl. een eigen vorm van 
huwelijkscontract, ketuba geheten. De uitreiking van dit contract dat in het algemeen 
door de bruidegom en twee getuigen ondertekend was maar in ieder geval niet door 
de bruid, vormde een essentieel onderdeel van de huwelijkssluiting. Bij het sluiten

programma voor de publicaties der Vereeniging op te nemen, maar dat er nog geen bewerker 
voorhanden was. In het verslag over 1954, 1955 en eerste helft 1956 staat dat Mr. J. Th. de Smidt 
bereid gevonden is, de bewerking op zich te nemen. Deze taak heb ik in 1982 van Prof. de Smidt 
overgenomen.

15. Pp. 410-412.
16. ’s-Gravenhage 1918, pp. 184-206.
17. P. 184.
18. Arnhem 1951, pp. 51-64.
19. Het Testament, p. 59. Zie “ Ockers” decisie BB Deze komt zowel in het tweede als in het derde 

gedeelte van het manuscript voor.
20. In solidum of pro parte, pp. 129-133.
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van joodse huwelijken ontstond in het algemeen geen gemeenschap van goederen; 
regelingen met betrekking tot het huwelijksgoederenrecht werden in de ketuba op
genomen. Al in de 17e eeuw echter waren joden, die in Holland wilden trouwen ver
plicht een burgerlijk huwelijk te sluiten.21 Maar zij stelden in vele gevallen nog 
volgens het joodse gebruik de ketuba op. De vraag die nu ontstond was dan ook of 
dergelijke contracten beschouwd konden worden als huwelijkse voorwaarden naar 
Hollands recht en zo ja of zij dan geldig zijn, omdat zij immers niet volgens de in 
Holland geldende vereisten gesloten zijn, maar louter volgens de joodse.

De eerste casus is in het manuscript te vinden in de zevende decisie van de tweede 
titel over het huwelijks- en huwelijksgoederenrecht van het eerste gedeelte.22 Het 
betreft een joods echtpaar dat op 15 maart 1648 in Amsterdam volgens het gemene 
recht voor schepenen in het huwelijk getreden is. De naam van de vrouw luidt Isabel
la Henriques Cardosa alias Rachel Camacho en die van de man Antonio Louys alias 
Raphael Camacho. Voorafgaand aan dit huwelijk is er op 28 januari 1648 een ketuba 
in het Hebreeuws opgesteld. Deze ketuba is in drie van elkaar te onderscheiden 
gedeelten onderverdeeld. “Ockers” schrijft dat hij de ten behoeve van het Hof 
gemaakte vertaling opneemt, maar voegt eraan toe dat hij betwijfelt of de vertaling 
wel gemaakt is door mensen die de Hollandse taal voldoende beheersen. Hij schrijft 
betreffende het eerste gedeelte: “Soo heeft signor Raphael Camacho geseit tot de 
maegt Rachael Camacho: sijt mij tot een huysvrouwe naer de wet Moses en Israëls 
en ik sal u eeren, hanthaven, bestieren ende cleeden, volgens ’t gebruyk der joodsche 
mannen, dewelcke haere huysvrouwen onderhouden, eeren, hanthaven en deden, 
met waerheit; en sal u geven in silver 200 penningen die u naer de wet toecomen voor 
de dote van uwen maegdom, alsmede u voetsel, cledinge, ende onderhout, en sal een 
egtelijk leven met u leiden, soo als ’t gebruyk is over den geheelen aertbodem; en 
de voorseide Rachael Camacho heeft daerinne bewilligt, en is den voornoemden heer 
bruydegom Raphael Camacho tot een huysvrou geworden; en dit is den dote ofte 
houwelijcx goed dat sij hem aengebragt heeft uyt het huys haers vaders in silver, gout 
en juweelen, huysraet, cleederen ende contant geit de summa van dartigh duysent 
guldens ider gulden tot 20 stuyvers in geit en munte deser stad Amsterdam goet ende 
wigtigh”. Tevens wordt geregeld dat Raphael haar bruidsschat met de helft zal ver
meerderen, zodat zij uiteindelijk de beschikking heeft over f45.000. “Ockers” ein
digt het in vertaalde vorm weergegeven eerste gedeelte van de ketuba met “en wij 
hebben den eed afgenomen van den voomoemden heer Raphael Camacho voor de 
voorseide juffrou bruyd dona Rachel Camacho, maegt, op alle het bovengeseide en

21. In een resolutie van de Heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt van 30 september 1656 
is met zoveel woorden gesteld dat alle joden vanaf die dag verplicht zijn om als zij in het huwelijk 
willen treden, dat zonder uitzondering te doen volgens de regels van de Politieke Ordonnantie van 
1580. Vóór die tijd gesloten huwelijken moeten, voor zover zij niet volgens deze regels gesloten zijn 
en voor zover zij nog niet ontbonden zijn, binnen twee maanden na 30 september 1656 bij de magis
traten van de respectievelijke woonplaatsen aangegeven worden om alsnog geconfirmeerd te wor
den. Zie Groot Placaet-Boeck III, p. 504.

22. Deze zaak is eveneens te vinden in het ARA Den Haag, Hof van Holland nr. 782 in 't XXV Register 
van de sententien beginnende den XXVe September 1665 ende eyndigende den tweeden July 1666 
incluys, als 24e zaak van 1666. Daar wordt de zaak zeer uitvoerig beschreven (28 pp ).
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verclaerden door een perfecten eed van nu af met een sufficant instrument om daer- 
mede te sweeren ende alles is klaer ende vast gebleven. Onder deselve ketuba ofte 
dote-brieff stont geteykent en tot getuygen Salom Ben Joseph en Mose Cardoso, 
Raphael Camacho”.

In het tweede gedeelte van de ketuba wordt geregeld hoe de verdeling van de erfenis 
moet plaats vinden als één van de twee echtgenoten met of zonder kinderen komt te 
overlijden. Als de bruid als eerste overlijdt zonder kinderen na te laten, dient de 
bruidegom de helft van haar bruidsschat, nl. f  15.000, aan de erfgenamen van de bruid 
uit te keren. Als zij echter bij haar overlijden wel kinderen nalaat, dan zal de bruide
gom alles van haar erven “naer de ordre van de weth dat de man erve van sijn 
vrouwe”. Mocht de man als eerste komen te overlijden — al of niet met nalating van 
kinderen — dan ontvangt de vrouw haar gehele bruidsschat met de door haar man 
in het eerste gedeelte van de ketuba toegezegde vermeerdering, samen f  45.000 
bedragende. Ook nu is de man ten overstaan van zijn vrouw in het bijzijn van de twee 
getuigen de eed afgenomen en hebben de man en de twee getuigen hun handtekening 
geplaatst. Het derde gedeelte van de ketuba bevat een verklaring van de bruidegom, 
dat hij de bruidsschat “te weten de summa van 30.000 guldens als boven in geit en 
munte deser stad Amsterdam, 26.000 guldens in contant geld en 4000 guldens in 
huysraet en stucken gouts” ontvangen heeft. Tevens heeft hij de moeder van de bruid 
en alle andere voogden gequiteerd zodanig dat hij van nu af aan nergens meer aan
spraak op kan maken. Ook hieronder staan de handtekeningen van de bruidegom en 
de twee getuigen.

In de loop der járen ging het de man financieel steeds slechter af zodat hij in 1661 
failliet ging. Daarop vertrok hij in het geheim met medeneming van alles wat maar 
mogelijk was zonder ook maar iets achter te laten behalve zijn huis en wat roerende 
goederen. Na de faillietverklaring was de gehele boedel vervallen aan de desolate 
boedelkamer en was er een curator over aangesteld. De vrouw vordert daarop uit de 
boedel de van haar zijde aangebrachte goederen terug of een vergoeding voor zover 
die goederen niet meer aanwezig werden gevonden. Enkele crediteuren van haar man 
te weten de minderjarige kinderen van Salomon Goessens (verder de kinderen Goes- 
sens te noemen) vorderen bij monde van hun voogden Pieter van Daken en Nicolaes 
Bom een bedrag uit de boedel dat hun naar hun zeggen toekomt op grond van een 
leenovereenkomst. Op 24 september 1658 is er een acte opgemaakt van de over
eenkomst tussen de weeskamer van Amsterdam en Antonio Louys alias Raphael 
Camacho waarbij de weeskamer een bedrag van 10.000 carolusgulden ten laste van 
de kinderen Goessens aan Antonio Louys had geleend tegen een rente van 4% waar
van onder geen enkel beding mocht worden afgeweken. In de overeenkomst werd 
bepaald dat hoofdsom en rente zes maanden na daartoe te zijn aangemaand aan de 
weeskamer moesten worden betaald en dat er een generale hypotheek tot zekerheid 
voor de geleende som en de rente op alle roerende en onroerende, tegenwoordige en 
toekomstige goederen van Antonio Louys rustte.

Bij vonnis van 16 mei 1662 hadden de commissarissen van de desolate boedelkamer 
Rachel haar eis en conclusie ontzegd, waarmee zij genoegen had genomen. Het von
nis was vervolgens in kracht van gewijsde gegaan, waarna alle goederen verkocht wa
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ren. Het huis bracht 50.540 gulden, 18 stuivers en 8 penningen op en de roerende 
goederen 577 gulden en 30 stuivers. Deze opbrengst was de curator in consignatie 
gegeven. De kinderen Goessens kregen vervolgens op grond van hun generale 
hypotheek het recht zich met voorrang boven alle anderen, dus ook boven Rachel te 
verhalen. Rachel kwam hier echter tegenop en voerde aan dat zij op grond van de 
bepalingen in de ketuba ten aanzien van de door haar vóór en tijdens het huwelijk 
ingebrachte goederen het recht van preferentie had vóór alle anderen. Partijen konden 
het niet eens worden en legden hun geschil voor aan de commissarissen van de deso
late boedelkamer. Dezen hadden daarop bij vonnis van 17 juli 1663 verklaard dat de 
kinderen Goessens voorgingen boven Rachel. De vrouw is van dit vonnis in appel 
gegaan bij het gerecht of college van schepenen van Amsterdam. Dit college wees 
haar vordering af bij vonnis van 16 januari 1664 door te verklaren dat Rachel door 
het vonnis van de commissarissen niet was bezwaard. Zij verzocht het Hof van Hol
land om mandament in cas van reformatie. Dit werd haar verleend, waarop zij de 
gedaagden heeft doen dagvaarden. De impetrante eiste voor het Hof met een beroep 
op de ketuba vernietiging van de vonnissen en een verklaring door het Hof dat zij 
gerechtigd is tot al haar in het huwelijk aangebrachte goederen en dat zij voorts 
geprefereerd zou zijn op “alle de gelden, effecten ende goederen van den boedel” van 
haar man vóór de gedaagden en medeëisers en alle anderen die‘geen ouder of beter 
recht hebben tot een bedrag van ƒ26.000 plus de waarde van de vermiste goederen. 
In hun uitvoerig antwoord verweerden de gedaagden zich onder meer met de stelling 
dat zij de ketuba nooit hadden gezien, dat zij er niet van overtuigd waren dat eiseres 
inderdaad f30.000 had ingebracht, dat áls de ketuba is gemaakt deze niet aan de 
vormvereisten voor het maken van huwelijkse voorwaarden naar Hollands recht heeft 
voldaan en dat niet duidelijk is gemaakt wanneer de ketuba tot stand zou zijn geko
men, of dat vóór of ná het huwelijk is gebeurd. Voorts voerden zij aan dat de over
eenkomst tussen Antonio Louys alias Raphael Camacho en de weeskamer van 
Amsterdam in september 1658 dus staande huwelijk met impetrante was gesloten.

Het Hof, schrijft “Ockers”, was van mening, dat, ook al wordt van joden die in 
deze streken wonen verwacht dat zij zich houden aan onze wetten en gewoonten, er 
in dit geval niet alleen onderzocht moet worden wat er geschreven is, maar vooral 
wat uit het geschrevene opgemaakt kan worden omtrent de wil van de echtgenoten, 
aangezien echtgenoten in deze zaak vrij zijn hun eigen mening te hebben. Daarom 
overwoog het Hof dat het door de impetrante aangevoerde overtuigender was dan het 
door de gedaagden aangevoerde; te meer omdat we in dit geval meer aan een in de 
“societas” ingebracht deel moeten denken dan aan een bruidsschat. Het Hof ver
nietigt dan ook het vonnis en zegt de impetrante de som van f  400 per jaar toe als 
alimentatie zolang het huwelijk tussen de impetrante en haar man zal voortduren. 
Deze som — te betalen uit de vruchten van de penningen — moet de desolate 
boedelkamer haar jaarlijks uitbetalen. Alle verdere vruchten moeten met het gehele 
kapitaal bij de kamer blijven zolang het huwelijk voortduurt. Voor het geval de im
petrante komt te overlijden terwijl haar man nog leeft en er op dat moment geen 
kinderen meer in leven zijn (ten tijde van dit vonnis waren er vier kinderen), dan 
krijgt haar familie de helft van het door haar ingebrachte goed (= f  15.000). Als de
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man vóór haar komt te overlijden al dan niet met nog in leven zijnde kinderen, dan 
krijgt zij f45.000 voor zover de penningen daarvoor toereikend zijn. Het Hof verk
laart de gedaagden preferent boven de impetrante voor hetgeen haar niet is toebedeeld 
in geval haar man de langstlevende is en er op het ogenblik van haar overlijden nog 
kinderen van hen in leven zijn.

Aan het slot van deze zaak is later bijgeschreven: “Hetselve is ook alsoo 
gedecideert” en dan worden er twee zaken genoemd, één voor de Hoge Raad van 
1686 en één voor het Hof van 1719. Die voor de Hoge Raad speelt tussen Abraham 
en Isaac Pereira cum suis, kinderen en erfgenamen van Rebecca Pereira, eisers in 
rau actie en verweerders in reconventie, contra Jacob Pereira, hun vader, verweerder 
in conventie en eiser in reconventie.23 Jacob is in 1661 met Rebecca getrouwd, waarbij 
zij een ketuba hebben opgesteld. Rebecca is in 1667 overleden en Jacob is in de 
boedel blijven zitten zonder staat of inventaris op te maken. De eisers vorderen in 
conventie van hun vader staat en inventaris van de boedel op te maken en hun de helft 
van de gemeenschap uit te keren. De verweerder weigert dit maar biedt de eisers hun 
legitieme aan. Voorts vordert hij in reconventie “dat verclaert sou werden, dat er geen 
gemeynschap van goed was geweest en hij eysscher alleen gerechticht tot al hetselve”. 
In deze zaak gaat het dus ook om de vraag of de ketuba naar Hollands recht een gel
dige overeenkomst is, met andere woorden of de ketuba “naer de wetten deser lan
den” de gemeenschap van goederen en die van winst en verlies kan uitsluiten. 
Bovendien stelt zich de vraag of indien de vorige bevestigend beantwoord wordt dit 
in casu ook feitelijk is gebeurd. Tevens moet de rechter beslissen of het gedeelte van 
de ketuba waarin de erfopvolging wordt geregeld, geldig is in dat gebied van Holland 
waar het aasdomsrecht vigeert. De ketuba bepaalt beweerdelijk in strijd met het aas- 
domsrecht dat indien de bruid als eerste overlijdt en kinderen nalaat, de man als enig 
erfgenaam met uitsluiting van de kinderen wordt aangewezen. Sterft zij zonder kinde
ren na te laten dan zal de ene helft van haar bruidsschat naar de man en de andere 
helft naar haar vaders familie -  met uitsluiting van haar moeder -  gaan. De eisers 
in conventie zijn van oordeel dat hun ouders zonder huwelijkse voorwaarden zijn 
getrouwd, omdat naar hun mening de ketuba niet meer is dan “een joodse ceremonie, 
bij de bruyd niet geteykent, noch gecontraheert, self niet gelesen, noch hooren lesen, 
ja oock geen gemeenschap van goed secluderende en sulx na de wetten deser landen 
tusschen deselve is geweest gemeynschap van goederen”. Verweerder in conventie 
fundeert zijn stelling op de joodse wet aanvoerende dat het huwelijk volgens de wet 
van Mozes en Israël is aangegaan volgens welke er nóóit gemeenschap kan ontstaan. 
Bovendien is de ketuba voor zover die hem recht op alle door zijn vrouw nagelaten 
goederen geeft niet in strijd met het aasdomsrecht, omdat ook daar een gelijke regel
ing bij huwelijkse voorwaarden bedongen kan worden. Ten aanzien van de staat en 
inventaris voert hij aan dat er in de ketuba een specificatie en begroting van het door 
de bruid aangebrachte goed is gemaakt. Voorts voert verweerder aan dat over
eenkomstig de regel “dat al die hier woonen haer motten reguleren na onse lan
drechten” en de regel “dat oock ’t contract soo ver moet plaets hebben, als ’t na ons

23. ARA Den Haag, Hoge Raad nr. 659 onder 10 december 1686.
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recht can bestaen” eisers “de legitime ofte helft in haer moederlijcke goederen ende 
de helft in de winst en verlies tot nu toe gevallen” toekomt. Nu hij zijn kinderen hun 
legitieme heeft aangeboden blijft de rest van de ketuba geldig ongeacht de vraag of 
de bruid deze al dan niet getekend of gelezen heeft omdat zij de ínhoud ervan kende. 
De raadsheren bespreken deze zaak uitvoerig op 10 december 1686. Zij beoordelen 
in meerderheid de ketuba als huwelijkse voorwaarden “omdat het -  met de woorden 
van de raadsheer en rapporteur in deze zaak, Van Niedeck — is een contract, 
stipulatie en verdrach voor ’t huwelijck, waervan de bruyd den ínhoud wist”. De 
vraag of de ketuba in casu de gemeenschap van goederen en die van winst en verlies 
opzij heeft gezet, beantwoorden zij bevestigend. De kwestie over de verhouding van 
de bepalingen in de ketuba tot het vigerende aasdomsrecht beslissen zij ten gunste 
van de joodse overeenkomst; de overweging dienaangaande van de raadsheer en rap
porteur Van Niedeck — waarbij o.a. de praeses zich aansluit — luidt: “of die condi
tiën nopende de successie hier te lande cunnen subsisteren te meynen ja en dat 
dusdanige dispositien dagelijcx geschieden waerbij de langstlevende al ’t goed 
crijcht, mits de kinderen opvoedende ’t welck haer is loco legitimae, doch om dit vol- 
comen tot ’t lantrecht te brengen en daer na te reguleren, sou de kinderen geven haer 
legitime portie en den verweerder met sijn praesentatie laten volstaen”. Bij de con
clusie om de kinderen de legitieme portie uit te keren sluiten zich naast de praeses 
de heren Van der Hoogen, Hop, Bronchorst en Van Cruyningen aan. De heer Van 
Kinschot is van mening “dat de praesentatie van de legitime wel billijck schijnt, doch 
omdat geen sententien in judicio contradicto hier van sijn, noch men weet d’intentie 
van de staten, dese saek te doen beschrijven”. De heer Rosenboom tenslotte vindt dat 
de ketuba stilzwijgend inhoudt dat de vader de kinderen loco legitimae moet on
derhouden, dat hij staat en inventaris moet opmaken van de huidige boedel en dat 
hij daarna veroordeeld moet worden “de kinderen te onderhouden pro arbitrio judi- 
cis”. De heren Hop en Van Cruyningen voegen respectievelijk nog aan hun woorden 
toe “dat joden naer de wet Mosis gericht wordende niet te dagen hebben en de 
eyschers de wil van haer moeder moesten opvolgen” en “Dat een jode in dit cas te- 
gens een jode ende jegens de wet Godts onder haer niet behoort gehoort te werden, 
dat dit is een contract antenuptiael onder de joden”.

De derde zaak speelt zich af tussen Joseph senior, koopman in Amsterdam, im- 
petrant van mandament in cas d’appel, en Jacob Rodrigues Pereira, die eveneens in 
Amsterdam woont, en die voor zichzelf en als erfgenaam ab intestato van zijn over
leden broer Isaack optreedt.24 Beiden waren erfgenamen ab intestato van hun over
leden zus Ribca, die met Joseph senior getrouwd was. Het Hof vernietigt het vonnis 
van de schepenen van Amsterdam van 14 juli 1718 en verklaart dat de impetrant ermee 
mag volstaan de erfgenamen van zijn vrouw de helft (=  f4250) van haar bruidsschat 
uit te betalen, met andere woorden het Hof verklaart dat de ketuba rechtsgeldig is.

Uit deze drie zaken blijkt dat men in zijn algemeenheid vond dat vreemdelingen

24. ARA Den Haag, Hof van Holland nr. 929, ’t XVIII Register van de sententien beginnende met den
4. September XVII negentien ende eyndigende met den 27. November XVII negentien, folio’s 83 
en 84.
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in casu joden die zich hier te lande metterdaad gevestigd hadden, met betrekking tot 
het huwelijksrecht aan onze wetten onderworpen waren maar dat men de joodse 
gebruiken rechtskracht toekende voor zover die naar joods recht rechtsgeldigheid 
bezaten en zich niet tegen het Hollandse recht verzetten. In feite beoordeelde men 
de ketuba niet op de vraag of die een huwelijkse voorwaarde is — hetgeen volgens 
de raadsheer Rosenboom ook niet gedecideerd behoefde te worden — maar alleen 
op de vraag wat er gestipuleerd werd en of deze stipulaties strijdig waren met het Hol
landse recht. Met andere woorden, zoals ook uit de boven weergegeven woorden van 
“Ockers” blijkt, kende men op dít punt van het huwelijksgoederen- en erfrecht een 
grotere waarde toe aan de wil van partijen dan aan de formele totstandkoming van 
het contract.

Door de sterke toename van het aantal joden, dat zich in de 17e eeuw in de Noor
delijke Nederlanden, in het bijzonder in Amsterdam, vestigt, zal de rechtsgeldigheid 
van de ketuba naar Hollands recht steeds meer gefundeerd zijn in het gezag van de 
rechtsgewoonte zoals dat ook voor de reservatoire clausule is geconstateerd. We kun
nen vaststellen dat die geldigheid van de ketuba medio 18e eeuw wel algemeen aan
vaard zal zijn geweest als we zien dat vanuit het moederland in een resolutie van 1 
augustus 1740 wordt bepaald dat ketuba’s die in de koloniën door Portugese joden ge
sloten zijn en nog gesloten zullen worden, “van die kragt en werkinge sullen zijn, 
dat daardoor eo ipso alle gemeenschap van goederen, alsmeede van winst en verlies, 
staande huwelijk te vallen, sullen zijn uitgeslooten en gesecludeert”.25

Ontmoetingen in de rechtsgeschiedenis! Uit deze kennismaking met een 17e 
eeuwse jurisprudentieverzameling heb ik drie momentopnamen gekozen waarin 
raadsheren van Hof van Holland en Hoge Raad zich in dergelijke ontmoetingen werk
zaam tonen. Verspreiding van recht immers heeft in het verleden veel fascinerende 
ontmoetingen gearrangeerd. Tussen om voorrang strijdende rechtsregels en gewoon
ten niet alleen, maar vooral tussen personen die zich dagelijks met de beoefening van 
het recht — in wetenschap en praktijk — bezighielden en nog houden.

25. Groot Placaet-Boeck VI, p. 541. Deze resolutie wordt op 2 januari 1741 in Suriname bekend 
gemaakt. Zie West-Indisch Plakaatboek; Plakaten, ordonnantiën en andere wetten, uitgevaardigd in 
Suriname I, Amsterdam 1973, p. 469.
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Romeinsrechtelijke Invloeden op de Rechtspositie van 
het Kind in het oude Recht van de Zuid-Nederlandse
Gewesten

JOHN GILISSEN

Professor Paul van Warmelo heeft, op mijn verzoek enkele járen geleden, een ar
tikel geschreven over de evolutie van de rechtspositie van het kind in het Rooms-Hol- 
landse recht van Zuid-Afrika; het was zijn bijdrage tot het congres dat de 
“Genootschap Jean Bodin voor vergelijkende geschiedenis der instellingen” te 
Straatsburg in 1972 heeft ingericht en dat de rechtspositie van het kind in de wereld
geschiedenis heeft bestudeerd.1 Mijn bijdrage tot dit ter ere van collega van Warmelo 
gepubliceerd huldeboek is een korte studie over een gelijksoortig onderwerp, name
lijk de rechtspositie van het kind in het oude recht van de Belgische gewesten2, meer 
in het bijzonder enkele problemen in verband met de invloed van het Romeinse recht. 
Deze invloed was tamelijk gering, in alle geval geringer dan in de Noordelijke Neder
landen waar, vooral in Holland, de romanisatie veel grondiger geweest is. Gezien het 
Rooms-Hollandse recht het recht van Zuid-Afrika geworden en grotendeels gebleven 
is, leek het nu wel niet onbelangrijk de romanisatie van het recht van de minderjarige 
in het Zuiden met dit van het recht in het Noorden van de Nederlanden te vergelijken.

In de Zuidelijke Nederlanden bestonden, tot het einde van de 18e eeuw, een hon
derdtal min of meer verschillende rechtsstelsels. Niet alleen had elke landsheerlijk
heid zijn eigen recht, maar in de grote landsheerlijkheden Vlaanderen, Brabant, 
Henegouwen en Artesië bestonden nog tientallen rechtsstelsels, eigen aan elke stad 
of streek. Zo vond men in Brabant naast het stadrecht van Brussel het landrecht van 
Ukkel, dat van Alsemberg en Rode, enz.; naast het stadrecht van Antwerpen het land
recht van Zandhoven, en ook dat van Befferen, van Deurne, van Geel, van Mol, van 
Lier enz. In Vlaanderen hadden steden zoals Brugge, Gent, leper, Oostende,

1. P. van Warmelo, “ La situation juridique de l’enfant dans Ie droit romano-hollandais de l’Afrique 
du Sud", in Recueils de la Société Jean Bodin pour l'histoire comparative des institutions, dl. 35, 
L ’Enfant, Ie deel, Brussel 1975, bl. 271-285.

2. Aan dit onderwerp heb ik een meer uitgebreide studie gewijd ter gelegenheid van het reeds vermelde 
congres J. Gilissen, “ Le statut de l’enfant dans Tanden droit des provinces beiges” , te verschijnen 
in Recueils de la Société Jean Bodin, dl. 37.
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Roeselare, Poperinge hun eigen recht naast de landrechten van het Brugse Vrije, van 
de Oudburg van Gent, van de Zaal leper enz. . ,3

Het recht van elk gebied was vooral gewoonterecht; maar in vele gebieden, vooral 
in de steden, was het ook gedeeltelijk wettenrecht, ontstaan vanaf de 13e eeuw in de 
vorm van stedelijke of gewestelijke ordonnantiën of van door de landsheer verleende 
privilegebrieven. De voogdij, bijvoorbeeld, werd in vele steden geregeld, vanaf de 
14e of ten minste 15e eeuw, door ordonnantiën die zeer nauwkeurig de rechten van 
de weeskinderen en van de voogden bepaalden.4

Ter gelegenheid van de optekening en de homologatie van de gewoonterechten in 
de 16e en 17e eeuw, werd naar unificatie gestreefd. Vele kleine rechtsgebieden werden 
door grotere opgeslorpt vooral in Luxemburg, in Namen, in Henegouwen. Er bleven 
nochtans een honderdtal rechtsstelsels over, in de plaats van de meer dan 600 in vroe
gere tijden.5

Elke studie van het oude recht in de Zuid-Nederlandse gewesten is dus noodzake
lijk een rechtsvergelijkende analyse van meer dan honderd rechtsstelsels. Deze op
merking geldt ook t.o.v. de receptie van het Romeins recht; wel werd het Romeins 
recht, of beter gezegd het “gemeen geschreven recht” of ius commune, in het al
gemeen als subsidiair recht ter gelegenheid van de homologatie van de gewoon
terechten erkend: maar aangezien de rechtsoptekeningen in vele gewesten tamelijk 
uitgebreid waren, bleef er weinig over voor het subsidiair recht.6

Deze algemene opmerking geldt ook voor de enkele problemen die we hier 
bestuderen in verband met de status van het kind: de patria potestas, de 25-jarige 
meerderjarigheid, de voogdij en de zwijgende hypotheek op de goederen van de 
voogd. We zullen moeten vaststellen dat een bepaald romeinsrechtelijk rechtsbegrip 
of rechtsregel hier wel, maar daar niet toegepast werd, zelfs tot het einde van de An
cien Régime. Van een algemeen oud-Belgisch recht, evenmin als van een algemeen 
oud-Nederlands recht, kan bijna nooit gesproken worden.

Aan dit recht van het kind in de Noordelijke Nederlanden heeft collega Hans 
Ankum een zeer omvangrijke en belangwekkende studie gewijd, ook ter gelegenheid 
van het congres van Straatsburg. Ze moet nog, in verkorte vorm, verschijnen in deel

3. Zie kaarten in J. Gilissen, Historische Inleiding tot hei Recht, Antwerpen 1981, blz. 258-260. Over 
stad -  en landrecht, zie J. Gilissen en I. Roggen, “ Les problèmes du droit privé urbain en Bel
gique” , in Recueils de la Société Jean Bodin, dl. 8, Brussel 1957, blz. 221-284.

4. De stedelijke ordonnantiën werden echter niet altijd toegepast; zo leest men in de eerste optekening 
van het Antwerps gewoonterecht: “ De ordonnancie die de weesmeesters hebben, en wordt universa- 
lick in deze stadt nyet geuseert noch onderhouden” (Costumen antiquissimae, 1546, tit. X art. 7, 
in G. de Longé, Coutumes de la ville d ’Anvers, dl. I, Brussel 1870, bl. 298).

5. J. Gilissen, “ Les phases de la codification et de l’homologation des coutumes dans les XVII 
Provinces des Pays-Bas” , Tijdschr. Rechtsgeschiedenis, dl. 18, 1950. bl. 36-67 en 239-290: 
dezelfde, “ Efforts d’unification du droit coutumier beige aux XVIe et XVIIe siècle” , in Mélanges 
Georges Smets, Brussel 1952, blz. 295-317.

6. J. Gilissen, “ A propos de la réception du droit romain dans les provinces méridionales des Pays de 
par-deQa aux XVIe et XVIIe siècle” , in Mélanges R. Monier en in Revue du Hord, dl. 40, 1958. 
bl. 259-271; dezelfde, "Romeins recht en inheems gewoonterecht in de Zuidelijke Nederlanden 
(13e-16e eeuw)” , Tydskrif vir Hedendaagse Romeins-Hollandse Reg, 1955, bl. 97-139.
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37 van de Recueils', maar intussen heeft Ankum zijn uitgebreide studie in het Tijd
schrift voor Rechtsgeschiedenis laten verschijnen.7

Aan de andere rechtsstelsels die de invloed van het Romeinse recht hebben onder
gaan, zullen ook enkele rechtsvergelijkende beschouwingen gewijd worden. De reeds 
verschenen vier delen (deel 35, 36, 38 en 39) van de Recueils de la Société Jean Bodin 
besteed aan “L’Enfant” bevatten inderdaad een hele reeks bijdragen betreffende niet 
alleen het recht in de Oudheid (o.a. Grieks en Romeins recht), maar ook en vooral 
het recht in de middeleeuwen en in de nieuwe en nieuwste geschiedenis in de meeste 
landen.

1. PATRIA POTESTAS EN PARENTUM POTEST AS
Ten opzichte van het gezag op de kinderen, kan men de oud-Belgische rechtsstel

sels in twee grote groepen indelen: de stelsels met patria potestas (vaderlijke macht) 
in het Land van Luik en het Land van Loon, in Vlaanderen Gallicant, het Doomikse, 
het Kamerijkse; anderzijds de stelsels met parentum potestas (ouderlijke macht) in 
Vlaanderen flamingant, in Brabant, in Henegouwen, in Artesië.8 Men zou dan ook 
geneigd zijn hieruit af te leiden dat de streken met patria potestas de invloed van het 
Romeinse recht hebben ondergaan, terwijl die met parentum potestas eraan ontsnap
ten.

De vraag is echter niet zo eenvoudig. Wel heeft de plaatselijke rechtsleer in de 
17e-18e eeuw deze stelling aanvaard; maar een analyse van beide stelsels en een 
historisch ondezoek in oudere bronnen leiden tot een meer genuanceerde voor
stelling.

In de gewesten met ouderlijke macht leest men in de meeste rechtsoptekeningen 
van de 16e-17e eeuw dat de kinderen “zijn ende blijven in de maght en de bedwangh 
van huer ieder vadere en moedere”9, in de “plicht ende momboirije . . . van vader 
ende moeder huer ieder” 10 “en pain de père et de mère”.11 12 In Artesië schreef een 
commentator van het gewoonterecht van dit rechtsgebied, Nicolas de Gosson, in 
1582: Loco patria potestas, competitparentibus custodia, tutela et cura liberorum.'2 
Een andere auteur, Maillart, schreeft later: Puissance patemelle na point lieu en Ar-

7. H. Ankum, “ Etudes sur Ie statut juridique des enfants mineurs dans l’histoire du droit privé néerlan- 
dais a partir du 13e siècle. I: Cessation de la minorité” in Tijdschrift voor rechtsgeschiedenis, dl. 44, 
1976, bl. 291-335: “ II en III: Puissance parentale et tutelle,” ibidem, dl. 45. 1977, bl. 117-153: 
“ IV. A ,l. Le mariage et les conventions matrimoniales des mineurs,” ibidem, dl. 46, 1978. 
bl. 203-249; IV A. 2 en 3: “Testaments et procédures civiles des mineurs,” ibidem, dl. 47, 1979, 
bl. 295-317.

8. J. Gilissen, “ Ouderlijke macht in het oud-Belgische recht” , Tijdschr. Rechtsgeschiedenis, dl. 29, 
1961, bl. 484-506. Ter vergelijking: N. Ogris, “ Das Erlöschen der váterlichen Gewalt nach deut- 
schen Rechten des Mittelalters und der Neuzeit” , Recueils . . . Bodin, dl. 36, bl. 417-452.

9. Costumen van Kortrijk (1557), Gent (1563), Aalst (1618), Brugse Vrije (1619), Dendermonde 
(1629), enz. (J. Gilissen, Ouderlijke macht, op. cit. bl. 488).

10. Costumen van Brussel (1606), van Antwerpen (1582, 1608), enz. (ibidem, bl. 501-502).
11. Costumen van Henegouwen (1619) (ibidem, bl. 503).
12. N de Gosson, Adconsuetudines Atrebatesias commentatio, Antwerpen 1582 (uitgave Maillart, Cou- 

tumes générales d 'Artois, Parijs 1704, bl. 144).
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tois, non plus qu’en France,13 formule die hij trouwens ontleende aan de Franse 
auteur Loisel: Droit de puissance patemelle n’a lieu.'4

In een Antwerpse turbe van 1525 werd de vraag gesteld of men, “na het landrecht 
van Brabant, ende besundere in de stad ende quartier van Antwerpen niet en useert 
de patria potestate noch van emancipatie, adoptien ofte arrogatien soo die gescreven 
rechten dairaf disponeren, noch en weet men dairaf onder tvolck niet te sprekene”. 
In hun antwoord beperken de turbiers zich te zeggen “dat men alhier in deser stad 
van Antwerpen niet en useert de solemniteiten van emancipatien naar gescreven 
rechte . . ”, maar verder, op een andere vraag, dat het recht van Antwerpen “al con
trarie is van de dispositien van gescreven rechten de filio familias in patria 
p o tes ta te13 14 15

Teksten uit de 13e en 14e eeuw laten toe vast te stellen dat deze macht van beide 
ouders toen reeds bestond. Dit stelsel ging trouwens gepaard, ten minste in het weste
lijk deel van Vlaanderen, met een huwelijksvermogenstelsel van algehele gemeen
schap van goederen, waarin alle goederen van man en vrouw tijdens het huwelijk tot 
één gemeenschap samensmolten.

Deze ouderlijke macht eindigde o.m. bij het overlijden van een van de ouders, van 
de vader zowel als van de moeder. Ze werd dan vervangen door de houdenisse, uit
geoefend door de langstlevende ouder; eerst na diens dood begon de voogdij.16 17

In het oostelijk deel van België bestond dergelijke ouderlijke macht niet, maar wel 
een vaderlijke macht. In het Land van Loon (d.i. ongeveer het hedendaagse Belgisch 
Limburg) schreef advocaat Herbert Govaerts circa 1681 in zijn Consuetudines los- 
senses: Filii sunt in potestate patris. . . n , hetgeen overeenstemt met hetgeen Charles 
de Méan, commentator van het recht van het Land van Luik in 1652 geschreven had: 
In patria potestate sunt liberi quos ex justis nuptiis procreavimus, non jure Leodiensi 
solum, sed communi (in princip. Inst. de patripotest. et C. eod. tit. L.3 et 4, D. de 
his qui sui vel alieni jur.)” 18, Charles de Méan verwijst aldus uitdrukkelijk naar het 
Romeinse recht.

Maar, is deze Luikse en Loonse patria potestas wel de romeinsrechtelijke instel
ling? Het stelsel van de macht over de kinderen was er tamelijk verschillend na het 
overlijden van de vader: de potestas behoorde dan aan de overlevende moeder toe en, 
indien ze hertrouwde, zelfs aan de schoonvader.19 Moeder en schoonvader oefenden 
dus de “vaderlijke” macht uit, op — ongeveer — dezelfde wijze als de vader. Dit stel
sel schijnt voort te stammen uit de Luikse mainplévie, een typisch Luiks huwelijks
vermogenstelsel, waarin de man, zijn leven lang, over alle goederen mocht

13. A. Maillart, op cit. bl. 853.
14. M. Reulos, Les Institutes coustumières de Loisel, Parijs 1935, bl. 23, nr. 37.
15. E.M. Meijers, Het West-Brabantsche Erfrecht, Haarlem 1929, Bijlagen, bl. 210-211.
16. J. Gilissen, “ De houdenisse in het oud-Vlaamse recht,” Tijdschr. Rechtsgeschiedenis, dl. 31, 1963, 

bl. 346-402.
17. L. Crahay, Coutumes du Pays de Looz, dl. I Brussel 1871, bl. 91.
18. Ch. de Méan, Observationes et res judicatae ad jus civile Romanorum, Leodiensium, aliarumque 

gentium . . ., Luik, 1652, dl. 1, Observatio 61, § 1 (3e uitg. 1740, dl. I, bl. 125).
19. Recueil de points marqués pour coutume du Pays de Liège, 1, 7 (J. J . Raikeme.a., Coutumes du Pays 

de Liège, dl. II, Brussel, 1873, bl. 545.
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beschikken, maar waarin na zijn overlijden alle goederen (behalve de leengoederen) 
aan de overlevende vrouw toebehoorden.20 Deze mainplévie, evenals de moederlijke 
macht, bestond in het Luise ten minste sedert de 13e eeuw.21 Ze werden dus zeer 
waarschijnlijk niet onder romeinsrechtelijke invloed ingevoerd.

Dezelfde vaststellingen kunnen gedaan worden in andere gebieden met patria 
potestas: Vlaanderen gallicant (Rijsel, Dowaai, Orchies), Henegouwen, het Door- 
nikse, het Kamrijkse. De mainplévie bestond aldaar echter niet; laat-middeleeuwse 
teksten laten nochtans toe ook daar te twijfelen aan een invloed van het Romeinse 
recht bij het tot stand komen van een patria potestas.

2. VIJFENTWINTIGJARIGE MEERDERHEID
Romeinsrechtelijke invloed is wel te vinden in het bepalen van de leeftijd van 25 

jaar voor de overgang van minderjarigheid naar meerderjarigheid. In de middeleeu
wen lag die leeftijdsgrens veel lager: 11 of 12 jaar voor de meisjes, 14 of 15 jaar voor 
de jongens, soms 16 of 18 jaar. Die leeftijd werd in vele gewesten gebracht op 25 jaar 
in de loop van de 15e tot 18e eeuw; maar niet overal.22 Voor bepaalde rechtsstelsels 
kan men de datum van de invoering met tamelijk veel nauwkeurigheid bepalen.

Maar die leeftijd stelde geen einde aan de vaderlijke of ouderlijke macht, uitgezon
derd in bepaalde gewesten vanaf de 16e of 17e eeuw. In het algemeen betekende het 
bereiken van de meerderjarigheidsleeftijd dat het kind bij het overlijden van zijn 
vader (in de streken met vaderlijke macht) of van zijn vader of moeder (in de streken 
met ouderlijke macht) niet onder voogdij of houdenisse viel, maar “zich ze lf’ (sui 
iuris) werd. Meestal — maar niet overal — stelde het ook een einde aan de voogdij. 
Aan de ouderlijke of vaderlijke macht, alsook aan de voogdij werd wel een einde 
gesteld door het huwelijk van het kind, door de uitbroding, ontvoogding of eman
cipatie, en, meestal, door het bekleden van bepaalde officiële funkties (schepenambt, 
priesterschap, enz.); in de andere gevallen bleef het meerderjarig kind onder het ge
zag van zijn vader of ouders.

2a. De 25-jarige meerderjarigheid werd ontleend aan het Romeinse recht, dat het 
einde van de curatele op die leeftijd had gesteld. De curatele was echter bijna on
bekend in het gewoonterecht van de Zuidelijke Nederlanden, waar alleen de voogdij 
bestond.23 Jehan Boutillier, die zijn Somme rural in het Doornikse opgesteld circa

20. F. Bomerson, “ La mainplévie dans Ie droit coutumier liègois” , Revue hist, droit francais, 1930. 
bí. 294-323.

21. Men vindt sporen ervan in de Luikse Paweilhar Giffou (circa 1280 en later) en in andere bronnen 
uit die járen (Baguette ed., Le Paweilhar Giffou, Luik 1946; cf. ook D. Van den Auweele, 
G. MacoursenH. De Ridder-Symoens, “ Les Paweilhars conserves a l'abbaye du Mont César á Lou
vain” , in Liber Amicorum J. Gilissen, Wetboek en Grondwet in historisch perspectief, Antwerpen 
1983, bl. 363-388.

22. Ter vergelijking: Th. Bühler, “L'áge de la majorité dans l’ancien droit suisse”, Recueils, dl. 36, 
L 'Enfant, Brussel 1970, bl. 351-362; G. Buchda, "Kinder und Jugendliche im deutschen Recht (Mit- 
telalter und neuere Zeit)” , ibidem, bí. 381^115; R. Metz, “ L’enfant dans le droit canonique 
médiéval” , ibidem, bl. 9-96 (de kanoniekrechtelijke minderjarigheid duurde tot 25-jarige leeftijd, 
bl. 17).

23. Zoals in Frankrijk: "Tuteur et curateur n ’est qu'un", schreef Loisel [op. cit., nr. 104, bl. 37).
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1395, heeft reeds duidelijk het verschil tussen gewoonterecht en Romeins recht ter
zake beklemtoond: Pupilles sont ceux qui sont en minorité, si comme les hoirs masles 
qui sont dessous quinze ans, et la femelle dessous unze ans; et selon droit escrit des
sous vingt-cing ans.2i

Een van de eerste vermeldingen van de leeftijd van 25 jaar is te vinden in een 
privilegebrief voor de stad Bergen (Mons) in Henegouwen, van 1428: een wees, kind 
van een burger van de stad, kan geen geldige verkoopakte of andere verbintenis aan
gaan zonder de toestemming van zijn naaste verwanten en van de schepenen van de 
stad, indien hij geen 25 jaar oud is.24 25 Tot dan toe was volgens een Henegouwse land- 
charter van 1200 de meerderjarigheid bereikt op 15-jarige leeftijd voor de jongens, 
op 12 jaar voor de meisjes; maar ze bleven onbekwaam rechtshandelingen te ver
richten zolang ze niet “mise hors de pain” (= uitbroding) waren.26 In de andere stad- 
en landrechten van Henegouwen werd later, o.a. in 1484, de meerderjarigheid gesteld 
op 21 jaar voor de jongens en op 18 jaar voor de meisjes, zelfs in de streek rond Ber
gen.27 De Romeinsrechtelijke meerderjarigheid op 25 jaar bleef dus onbekend in 
Henegouwen, met uitzondering van de stad Bergen.28

In de stad Gent wordt de 25-jarige leeftijd als einde van de voogdij in 1483 in
gevoerd door middel van een stadsordonnantie die uitdrukkelijk bepaalt “dat van nu 
voort an" alle jongens in voogdij blijven “tot zij commen zullen zijn ter oudde van 
vive ende twintich járen”, uitgezonderd indien ze door huwelijk of anders vroeger 
ontvoogd waren.29 Als einde van de ouderlijke macht, vindt men de 25-jarige leeftijd 
te Gent voor het eerst in het ontwerp van costumen van 1546, daarna in de gehomolo
geerde costumen van 1563.30

te  Mechelen werd de 25-jarige meerderjarigheid reeds in 1535 ingevoerd, daar 
volgens het ontwerp van costumen van 1527 de minderjarigheid nog steeds eindigde 
op 18 jaar.31 Te Namen dateert ze van 1564, doch alleen voor de jongens; vroeger 
waren ze meerderjarig op 15-jarige leeftijd.32

Te Antwerpen werd de 25-jarige meerderjarigheid ingevoerd in 1582, in de rechts- 
optekening impressae\ op 25 jaar eindigt dan zowel de ouderlijke macht als de voog
dij; in de optekening antiquissimae van 1548 was de meerderjarigheid nog op 20 jaar 
bereikt, maar ze stelde geen einde, noch aan de ouderlijke macht noch aan de voog

24. Jehan Boutiller, Somme rural, titre XCII, uitgave Paris 1603, bl. 517.
25. Ch. Faider, Coutumes des pays et comté de Hainaut, dl. III, Brussel, 1878, bl. 58 en 63.
26. Ibidem, dl. I, bl. 4.
27. Charter van 1484, ibidem, dl. III, bl. 76-77; gewoonterecht van Bergen, 1534, ibidem, dl. III, bl. 

93-95, gewoonterecht van Henegouwen, 1619 (ibidem, dl II, bl. 414).
28. En van de stad Edingen, vanaf 1619; maar Edingen ging te hoofde, via Geraardsbergen, naar Gent 

en volgde bijgevolg het Gentse recht dat de 25-jarige meerderjarigheid reeds in 1546 ingevoerd had.
29. A.E. Gheldolf, Coutumes de la ville de Gand, dl. I, Brussel 1968, bl. 667.
30. Ontwerp-costumen van 1546, XX, 1 en VI, 1 en 2; costumen van 1563, XXI, 1 (ibidem, bl. 344, 

250 en 94).
31. Ontwerp-costumen van 1527, art. 283; gehomologeerde costumen van 1535, titel XIX, art. 5 (L. Th. 

Maes, Costumen van de stad Mechelen, dl. II, Brussel 1960, bl. 53; G. de Longé, Coutumes de la 
ville de Malines, dl. I, Brussel 1879, bl. 148).

32. Ontwerp costumen, 1558-1559, art. 64; costumen van 1564, art. 19 (J. Grandgagnage, Coutumes 
de Namur, bl. 440 en 7). De meisjes werden meerderjarig op 20 jaar.
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dij. Bij het overlijden van één van zijn ouders viel het kind van meer dan 20 jaar niet 
meer onder voogdij; maar indien het onder voogdij stond, eindigde deze voogdij 
slechts op 22 jaar, “ten waere dat ze waeren van quaden regimente” ; dan bleven ze 
onder voogdij tot hun 25 jaar.33

In het Land van Luik wordt de 25-jarige meerderjarigheid uitdrukkelijk ingevoerd 
in 1572; in de toen afgekondigde Reformatie van prinsbisschop Geraard van Groes- 
beek staat dat tot dan toe veel onzekerheid bestond nopens de leeftijd waarop de min
derjarigheid eindigde; de Reformatie bepaalt dat voortaan de minderjarigheid eindigt 
door het huwelijk van het kind of het bereiken van de 25-jarige leeftijd.34

Er bleven tamelijk veel uitzonderingen bestaan: 24 jaar (Lier, ’s Hertogenbosch, 
Brugse Vrije, Cassel, Meessen, enz.) 21 jaar, (voor de jongens in Limburg, Dowaai, 
Orchies, enz.) 18 jaar (voor de meisjes in vele gewesten), zelfs nog 11 en 14 jaar in 
Artesië.

In de 18e eeuw heeft Keizerin Maria-Theresia, in haar hoedanigheid van vorstin 
van de meeste vorstendommen in de Zuidelijke Nederlanden, gepoogd de unificatie 
van de meerderjarigheidsleeftijd in al haar vorstendommen in te voeren; ze beriep 
zich uitdrukkelijk op het Romeinse recht om de leeftijd van 25 jaar op te leggen.35 
Ze slaagde er slechts in deze algemene regel in te voeren, bij ordonnantie van 29 juli 
1777, in de hertogdommen Brabant en Limburg; in alle andere gewesten hadden de 
Justitieraden een ongunstig advies verleend, zeggende dat de locale gewoonterechten 
voldoende waarborgen verschaften; zelfs de stad Antwerpen in Brabant gelegen heeft 
weerstand geboden, maar heeft uiteindelijk de ordonnantie toch gepubliceerd.

2b. In tegenstelling met het Romeinse recht, hebben de rechtsstelsels van enkele 
gewesten in het Noorden van de Zuidelijke Nederlanden het beginsel ingevoerd van 
het einde van de ouderlijke macht door het bereiken van de leeftijd van 25 jaar. Deze 
emanciperende meerderjarigheid, die in het Frans (en Belgisch) Burgerlijk Wetboek 
van 1804 opgenomen werd (art. 372), werd waarschijnlijk voor het eerst ingevoerd 
in de stad Gent in 1546, later te Antwerpen in 1582, in het graafschap Namen waar
schijnlijk in 1564, te Leuven in 1585, te Brussel in 1607, te Brugge, in het Brugse Vrije, 
te Aalst, te Oudenaarde, te Dendermonde, in het Overkwartier Roermond rond het 
jaar 1620, in het hertogdom Limburg in 1696, in delen van Artesië in 1743.36

In de andere gewesten, o.m. in het Luikse, het Henegouwse, het zuiden van 
Vlaanderen, bleef, zoals in het Romeinse recht, de patria of de parentum potestas

33. Costumen van 1548, art. 305; costumen van 1582, XXXVI, 3 en XLIII, 67 (de Longé, Coutumes 
d'Anvers, dl. I, bl. 304; dl. II, bl. 208).

34. Kap. XIII, art. 16 (Raikem e.a., Coutumes de Liège, dl. II, bl. 450).
35. In de aanhef van de ordonnantie, leest men: “ . . . ces coutumes ne sont pas également compassées 

sur l ’áge de maturilé que les lois romaines avaient fixé dans tous les cas á 25 ans . . . ”  (J. de Ie 
Court, Recueil des Ordonnances des Pays-Bas autrichiens, dl. 11, Brussel 1905, bl. 187-188 en 
noot).

36. Kaart en studie in J. Gilissen, “ Puissance patemelle et majorité émancipatrice dans l’ancien droit 
de la Belgique et du Nord de la France” . Revue historique de droit franfais et étranger, 1960, bl. 
5-57; de kaart ook in J. Gilissen, Hist. inl. recht, bl. 575.
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bestaan tot het overlijden van de vader, of van de langstlevende ouder, uitgezonderd 
in geval van huwelijk of emancipatie van het kind.

3. VOOGDIJ
De voogdij is waarschijnlijk de instelling die, inzake de rechten van het kind, de 

grootste invloed van het Romeins recht heeft ondergaan. Dit kan echter betwist wor
den, want men weet zeer weinig over het ontstaan van de schepenenvoogdij bij gebrek 
aan een grondige studie van de voogdij in de 13e en 14e eeuw.37

Tijdens de feodale periode bestond er in de Belgische gewesten, evenals trouwens 
in de meeste streken van West-Europa, een leenheerlijke voogdij die aan de leenheer 
toeliet het leen tot zich te trekken indien zijn vazal overleed, terwijl zijn oudste zoon 
nog minderjarig was; de leenheer eigende zich het leen en tevens alle roerende goede
ren toe, maar moest het kind opvoeden. Wanneer het weeskind in staat was de leen- 
verplichtingen te vervullen, meestal op 14- of 15-jarige leeftijd, bekwam het het leen 
terug. Deze instelling is blijven bestaan in de meeste leenrechten van latere eeuwen, 
alsook in het gewoonterecht eigen aan de edellieden.38

Daarnaast bestond ook een familiale voogdij die door de naaste zwaardmag, d.i. 
de naaste mannelijke bloedverwant, uitgeoefend werd; deze, meestal baillister of 
houder genoemd, oefende de leenverplichtingen uit tot het kind meerderjarig werd; 
het kind kreeg dan het leen en zijn andere goederen terug, maar de baillister was geen 
rekenschap verschuldigd.39

Naast deze twee soorten uit het leenstelsel gegroeide voogdijen is, waarschijnlijk 
in de 13e eeuw, de schepenenvoogdij ontstaan in bijna alle Zuid-Nederlandse 
gewesten. De voogd of meestal de voogden werden aangeduid onder de naaste ver
wanten, door of mits goedkeuring van de schepenen die voortaan een werkelijk 
toezicht over hen uitoefenden. Deze voogdij was opgevat in het belang van het kind; 
zijn goederen moesten te zijner bate bewaard worden; de voogden moesten een inven
taris van alle goederen opmaken en geregeld rekenschap over hun boedelbeheer aan 
de schepenen geven; op het einde van de voogdij moesten ze afrekenen in aanwezig
heid van de schepenen. In vele steden werd, vanaf de 14e of 15 eeuw, het toezicht 
aan een weeskamer toevertrouwd, bestaande uit schepenen, gewezen schepenen of 
andere door de schepenbank aangestelde burgers.40

Onbetwistbaar doet deze instelling van de voogdij denken aan de tutela van het laat- 
Romeinse recht: grote rol van de datieve voogdij, inventaris opmaken, aansprakelijk
heid van de voogd, enz. In de rechtsboeken van de 15e-18e eeuw wordt de voogdij

37. De enige studie over de geschiedenis van de voogdij, die van J. Van Houtte, De voogdij over de min
derjarigen in het oud-Belgische recht, Gent-’s Gravenhage 1930, zegt bijna niets over de mid
deleeuwse toestanden.

38. Bijvoorbeeld in de Coutumes générales du Pays de Luxembourg, van 1623, IX, 3: garde noble 
(M. Leclercq,Coutumes . . . Luxembourg, dl. II, 1869, bl. 25).

39. J. Gilissen, Hist. inl. recht, bl. 481; G. Lepointe, Droit romain et ancien droit francais: régimes 
matrimoniaux, libéralités, succession, Parijs 1958, bl. 256-261 (garde noble et garde bourgeoise).

40. Ter vergelijking, R. Ganghofer, “ La protection du mineur dans un droit au confluent des systèmes 
francais et germaniques: Ie droit alsacien” (vooral over voogdij), Recueils . . . Bodin, dl. 36, bl. 
285-328.
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bijna altijd beschreven met verwijzing naar romeinsrechtelijke teksten uit de Institu- 
tiones en de Codex, ook -  maar minder -  uit de Digesta. Zulks is o.a. vast te stellen 
in de werken van Boutillier en Van der Tanerijen in de 15e eeuw, van de Ghewiet en 
Sohet in de 18e eeuw, maar ook en vooral in het standaardwerk over de voogdij, de 
Patrocinium pupillorum, door Joost de Damhouder te Brugge in 1544 uitgegeven; het 
staat vol met verwijzingen naar Bartolus, Baldus, Jason, Alciato, Vigilius en vele an
dere romanisten.41

In het wettenrecht en de gewoonterechtelijke optekeningen zijn echter bijna geen 
verwijzingen naar het Romeins recht te vinden. Vele steden hebben op het einde van 
de 14e en vooral in de 15e en 16e eeuw ordonnantiën over voogdij en weeskamers; 
men vindt er te Rijsel vanaf 1388, te Kortrijk vanaf 1401, te Brugge, Veurne, 
Oudenaarde, leper, Brussel, Leuven, Zandhoven, Mol, enz.42 Sommige optekenin
gen van costumen bevatten een lang hoofdstuk over voogdij.

In de dertiendeeuwse optekeningen van gewoonterecht is de voogdij zelden ver
meld; bij voorbeeld in het Facet van Sint-Amands (1267), in de Rijselse Livre Roisin 
(1267-1304), in de korte optekening “Dit is ’t recht van Uccle” (streek rond Brussel), 
in de Luikse Paweilhar Giffou (circa 1280), is bijna nooit spraak van de schepenen 
voogdij, wel soms nog van baillisters en houders. Nochtans was toen reeds de 
schepenenvoogdij algemeen verspreid; uit de 13e eeuw zijn honderden contracten be
waard, waarin wezen onder dergelijke voogdij vermeld staan.

Een van die eerste optekeningen van enkele rechtsregels over de voogdij vindt men 
in het groot stadscharter van Gent van 1297 (art. 106-112);43 er is geen duidelijk spoor 
van invloed van Romeins recht te bespeuren. Weliswaar dagen de eerste romeins- 
rechtelijk geschoolde juristen in het Gents stadsbestuur slechts kort nadien op, nl. 
in het begin van de 14e eeuw; Hendrik Braem, stadsklerk in 1304, stadspensionaris 
vanaf 1314, was een professor legum; Gilbert van Roeselare, klerk van de stad circa 
1309, droeg dezelfde titel.44

Men vindt wel reeds romeinsrechtelijke invloeden in de stedelijke ordonnantie over 
die voogdij die te Brussel anderhalve eeuw later, in 1445, opgesteld werd.45 Het 
grootste deel ervan beschrijft de schepenenvoogdij zoals ze in het Brusselse gewoon
terecht was ontstaan: voogdij vanaf het afsterven van een van beide ouders, toezicht

41. Talrijke uitgaven tot 1730, ook te Amsterdam, Frankfort, Venetië; het werk werd vertaald in het 
Frans, het Duits en zelfs het Pools.

42. Zeer talrijke ordonnantiën of weeskeuren in de Noordelijke Nederlanden; zie lijst in H. Ankum, op. 
cit., Tijdschr. Rechtsgeschiedenis, dl. 44, 1976, bl. 331-335.

43. A.E. Gheldolf, Coutumes de la ville de Gand, dl. I, bl. 472-475.
44. J. Gilissen, “ Les Légistes en Flandre aux XHIe et XlVe siècles,” Handelingen Commissie Oude 

Wetten en Verordeningen van België, dl. XV, 1939, bl. 179.
45. De tekst ervan is zo pas uitgegeven door Ph. Godding, “ L'ordonnance du magistrat bruxellois du 

19 juin 1445 sur la tutelle”, in Liber Amicorum John Gilissen, Antwerpen, 1983, bl. 149-174. Een 
oudere tekst over voogdij in het stadrecht van Brussel en Vilvoorde en in het landrecht van Ukkel 
is te vinden in het “ Veertiendeeeuwsche oude rechtsboek van Vilvoorde” , uitgegeven door Eg. 
I. Strubbe in de Handelingen van de Koninklijke Commissie der Oude Wetten en Verordeningen van 
België, dl. 15, 1936, bl. 106-108; ook in E.M. Meijers, Het West-Brabantsche Erfrecht, Haarlem, 
1929, Bijlagen, bl. 54-55. Deze optekening zou circa 1350-1375 opgesteld zijn; men vindt er geen 
uitdrukkelijke sporen van Romeins recht.
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door naaste verwanten van beide zijden en door schepenen als overmomboren, einde 
van de voogdij op 15-12-jarige leeftijd, enz. Zelfs andere rechtsregels die romeins- 
rechtelijk zouden kunnen zijn, zijn het waarschijnlijk niet daar ze evengoed uit de 
gewoonterechtelijke evolutie kunnen ontstaan zijn, zoals b.v. het verlies van de voog
dij door de weduwe ingeval ze hertrouwt, verplichting de voogdij te aanvaarden, op
stellen van een inventaris van de goederen, verplichting af te rekenen op het einde 
van de voogdij. Maar andere rechtsregels zijn onbetwistbaar van romeinsrechtelijke 
afkomst, bijvoorbeeld de in artikel 17 opgenomen redenen van verschoning: zeven
tigjarige leeftijd, ziekte die de voogd zou beletten zijn eigen goederen te beheren, een 
andere voogdij reeds uitoefenen; deze opsomming is waarschijnlyk ontleend aan de 
Institutiones, 1,25,5,6, 7 en 13. Ander voorbeeld: de wees mag, zonder “auctoriteyt” 
van zijn voogd, zijn toestand wel verbeteren, maar niet verslechten; het woord “auc
toriteyt” is niet in het middeleeuws nederlands gekend, maar is ontleend aan de In
stitutiones die het begrip auctoritas gebruiken in verband met de rechtsregel: 
meliorem quidem suam condicionem licere eis facere etiam sine tutoris auctoritate 
. . . (Inst. I, 21). Deze voorbeelden, die we aan de zo even vermelde studie van colle
ga Godding ontlenen,46 tonen duidelijk de invloed van het Romeinse recht op 
bepaalde delen van de organisatie van de voogdij. Godding heeft zelfs kunnen bepalen 
wie — zeer waarschijnlijk — deze zo romeinsrechtelijke rechtsregels in de Brusselse 
tekst heeft ingelast; de enige universitair-geschoolde jurist in het stadsbestuur was 
toen Pieter vander Heyden (in het latijn: A Thimo), stadspensionaris sedert 1423, die 
de rechten aan de universiteit van Keulen had gestudeerd.

Een grondige studie van de oudste ordonnanties en andere rechtsoptekeningen over 
de voogdij en vooral van de akten van de praktijk zou toelaten met meer zekerheid 
te bepalen hoe en wanneer bepaalde romeinsrechtelijke begrippen opgenomen wer
den. In het laatste deel van deze studie wordt slechts besproken in welke mate één 
bepaalde romeinsrechtelijke instelling gerecipieerd werd, nl. de tacita hypotheca.

4. STILZWIJGENDE HYPOTHEEK OP DE GOEDEREN VAN DE VOOGD
Een typisch voorbeeld van een gedeeltelijke receptie van een romeinsrechtelijke 

rechtsregel is inderdaad de algemene zwijgende hypotheek van de wees op de goede
ren van de voogd. Deze door Constantijn in 314 ingevoerde rechtsregel was onbekend 
in de laat-middeleeuwse rechtsstelsels, o.m. omdat de hypotheek in het algemeen in 
de Zuidelijke Nederlanden slechts vanaf de 15e-16e eeuw ingevoerd wordt.

Wel was de voogd aansprakelijk op al zijn goederen voor alle handelingen die een 
nadeel voor het weeskind zouden berokkend hebben; maar deze bonorum possessio 
verleende noch voorrecht noch volgrecht aan de wees. De romeinsrechtelijke tacita 
hypotheca is thans vervangen door een wettelijke hypotheek waarvoor inschrijving 
moet genomen worden (Bgl. Wb. 1804, art. 2121; Belgische hypothecaire wet van 16 
december 1851, art. 47 en 49).

De zwijgende hypotheek van de minderjarige op de goederen van de voogd wordt

46. Ph. Godding, op. cit., bl. 160.
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slechts vermeld vanaf de 15e eeuw, vooral in Vlaanderen;47 maar ze bleef uitdrukke
lijk verboden in vele andere gewesten, o.a. Brabant, het Luikse, Artesië, Vlaanderen 
gallicant.

De — waarschijnlijk — oudste vermelding van de romeinsrechtelijke zwijgende 
hypotheek heeft Egied Strubbe teruggevonden in het archief van het gerecht van de 
heerlijkheid van Sint-Donaas te Brugge. Uit de stukken van een in 1478 gevoerd 
proces vernemen we dat een schuldeiser beslag gelegd had op de goederen van een 
vader die, na de dood van zijn vrouw, als houder, het deel van zijn minderjarige 
kinderen in beheer had gehouden; de voogden betwistten de geldigheid van dit beslag 
op grond, o.a., van de zwijgende hypotheek van de weeskinderen op de goederen van 
de langstlevende vader, de houder. De schuldeiser bestreed het bestaan van de zwij
gende hypotheek, daar de voogden gehouden waren de borgstelling door poorters te 
eisen van de houder voor het beheer van de weesgoederen.48

In een processtuk vindt men de argumenten van de voogden, met rechtstreekse aan
haling van het Romeins recht: ze deden gelden dat de weeskinderen “verbant ende 
zwighende ypoteque hebben up alle de goedinghen van den voorzeiden Morissis (=  
vader), van denwelken verbande ende hypoteque zij voorzien waren, ende was hem
lieden gheboren, bi ghescreven rechte ende ooc bi costumen van der voorseider stede 
van Brugghe, terstond als huerlieder voorseide joncvrouwe moedre overleed” 
. . “ende es zulc verbant ende hypoteque in rechte gheheeten pignus legale". De 
rechtbank stelde de voogden in het gelijk en aanvaardden aldus de romeinsrechtelijke 
zwijgende hypotheek. Zeer waarschijnlijk was de advocaat van de voogden een jurist 
gevormd aan een of andere universiteit, misschien die van Leuven, waar hij de 
romeinsrechtelijke rechtsregel had leren kennen. Tot dan toe had men alleen de borg
stelling als zekerheid in zake voogdij gekend.

Het is dan ook logisch dat de costumen van de stad Brugge een van de weinige zijn 
die de zwijgende hypotheek uitdrukkelijk vermelden; in titel XXX, art. 10 van de ge
homologeerde costumen van 1619 leest men dat de overlevende vader of moeder die 
als dusdanig de houdenisse uitoefent, borg moet stellen en dit “sonder prejudice 
nochtans van tacite hypotheque van rechtsweghe der wesen competerende op goede
ren van heurliede vaders ofte moeders”.49 In een eerste opstel van deze costumen, van 
1546, is in het gelijkluidend artikel de zwijgende hypotheek echter nog niet ver
meld.50 Ze is ook niet vermeld in de “Keuren ende Statuten” van de heerlijkheid van

47. In zijn Ancien Droit belgique (Brussel, 1847, bl. 937), citeert Brits de zwijgende hypotheek in de 
costumen van Mechelen en van Luxemburg; ik heb ze daar niet gevonden. De verwijzing van de 
statuten van Veume is ook verkeerd; het betreft de costumen van het Brugse Vrije.

48. Eg. I. Strubbe, “ De receptie in de Vlaamse rechtbanken van midden veertiende tot einde vijftiende 
eeuw", Tijdschr. voor Rechtsgeschiedenis, dl. 29, 1961, blz. 453-455, ook opgenomen in Eg. 
I. Strubbe, De luister van ons oude recht. Verzamelde rechtshistorische studies, Brussel 1973, blz. 
608-609.

49. L. Gilliodts-van Severen, Coutumes de la Ville de Bruges, dl. I, Brussel 1874, blz. 86. Ongeveer 
gelijkluidende tekst in XVI, 1: “ boven ende onvermindert de tacite hypotecque der weesen com
peterende als naer rechte”  (ibidem, bl. 46).

50. Art. 45, ibidem, blz. 172. Ook niet — vanzelfsprekend — in een certifikatie van gewoonterecht door 
burgemeester en schepenen van Brugge gedaan in 1440 (ibidem, blz. 544). In Damhouder's 
Patrocinium pupillorum, van 1544, is ze ook niet vermeld.
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Sint-Donaas van 1511 en van 1526; deze laatste eist alleen borgstelling vanwege de 
voogden, maar van zwijgende hypotheek is er nog geen spraak, niettegenstaande het 
vonnis van 1478.51 De oudste uitdrukkelijke vermelding van de zwijgende hypotheek 
op de goederen van de voogd in een optekening van gewoonterecht is te vinden in 
het ontwerp van de costumen van Roeselare, van 1547; deze soort hypotheek heeft 
uitdrukkelijk voorrang op alle andere hypotheken vanaf de datum van aanvaarding 
van de voogdij.52 De gehomologeerde costumen van 1624 zegt dat hun goederen 
“tacitelijck verobligeert” zijn.53

In de costumen van het Brugse Vrije, van 1619, wordt de zwijgende hypotheek van 
de wezen ook vermeld, maar ze wordt slechts in twee uitzonderlijke gevallen toege
staan; in beginsel, hebben de wesen “gheen tacite hypothecque”, “ten ware” dat de 
voogden, vader of moeder, nog geen borgen aangesteld hadden of dat de goederen 
nog in het sterfhuis waren “op dewelcke zij recht van tacite hypotecque behouden”.54

Artikel 24 van het Eeuwig Edict van Albert en Isabella, van 1611, bepaalt dat de 
fiscus een wettelijke hypotheek heeft “naer dispositie van rechte”.55 De rechtsleer 
heeft nadien veel geredetwist om te weten of dit de enige zwijgende hypotheek in de 
Zuidelijke Nederlanden was. In het algemeen werd aangenomen dat de zwijgende 
hypotheek van de wezen aanvaard was in alle rechtsstelsels die ze niet uitdrukkelijk 
hadden verworpen. Dit was wel het geval o.a. in de Kasselrij Rijsel,56 in het hertog
dom Limburg, 57 in Brabant, alsook in Artesië.58

In het recht van het Land van Luik -  dat niet tot de Habsburgse Nederlanden be
hoorde en waar dus het Eeuwig Edikt niet toepasselijk was -  was deze rechtsregel 
uitgesloten, daar de costumen van 1650 uitdrukkelijk bepaalden dat er geen andere 
zwijgende hypotheken bestonden dan die welke door de Reformatie van Geraard van

51. L. Gilliodts-van Severen, Coutume de la Prévoté de Bruges, dl. I, Brussel 1887, blz. 418 (art. 41: 
Van zekere van weesen goede te stellene).

52. Cap. XIV (L. Gilliodts-van Severen, Coutume de la ville et commune de Roulers, Brussel 1914, 
blz. 184.

53. Rub. X, art. 6 (ibidem, blz. 65)
54. L. Gilliodts-Van Severen, Coutume du Franc de Bruges, dl. I, Brussel 1879, blz. 120, art. 169. 

Gelijkluidende tekst in de costumen van Kaprijke (gelegen in het Brugse Vrije), rubr. XII, art. 9 
(L. Gilliodts-Van Severen, Coutumes des petites villes et seigneuries enclavées (dans la quartier de 
Bruges) dl. 2, Brussel 1891, blz. 124).

55. Talrijke oude edities; er bestaat nog geen kritische moderne uitgave. Over het ontstaan ervan, zie 
G. Croisiau, “ Het Eeuwich Edict tot beter directie in saecken van justitie in de Landen van herwaert- 
sover. Het ontstaan van het Eeuwig Edict van 12 juli 1611 ” , in Liber Amicorum John Gilissen, op. 
cit., blz. 61-75.

56. Costumen van 1565, XXII, 3: “ Par la coustume generale ne sont aucunes hypothèques tacites, sauf 
Ie privilège du Prince” (Bourdot de Richebourg, Nouveau Coutumier général . . . ,  Parijs 1724, dl 
II, bl. 910.

57. Dit is ongeveer het land van Herve, niet het hedendaags Nederlands of Belgisch Limburg. Ge
homologeerde costumen van 1696, tit. II, art. 5: “ Pour l’hypotheque tacite, il n’en est aucune si ce 
n'est celle du roi . . . sur les biens de son receveur et celle des Etats sur les effets du leur” C. Casier 
en L. Crahay, Coutumes du duché de Limbourg . . ., Brussel 1889, blz. 98.

58. A. Maillart, Coutumes générales d ’Artois, avec des notes, Parijs 1704 (notes sur art. 74, blz. 491); 
zie ook blz. 399.



106 RECHTSPOSITIE VAN HET KIND

Groesbeek in 1572 werden vermeld; die van de minderjarige stond er niet bij.59 Dit 
werd bekrachtigd door een attest van de schepenen van Luik in 1632.60

In de costumen van de stad Doornik en in die van het baljuwschap Doornik werd 
de zwijgende hypotheek van de minderjarige op de goederen van zijn voogden ook 
niet vermeld. Maar de rechtspraak was echter uiteenlopend. Voor het stadrecht heb
ben twee arresten van het (Franse) Parlement (= gerechtshof) van Vlaanderen, van 
12 maart 1695 en 27 October 1707, beslist dat deze hypotheek wel bestond,61 terwijl 
voor het baljuwschap een arrest van 17 maart 1701 beslist heeft dat ze daar niet 
bestond; het Parlement had echter, alvorens dit laatste arrest te vellen, een enquête 
doen verrichten betreffende het gewoonterecht desaangaande in het baljuwschap;62 
het antwoord was misschien beïnvloed door de uitdrukkelijke tekst van de costumen 
van de naburige Kasselrij Rijsel (supra).

In Brabant was de zwijgende hypotheek van de wezen op de goederen van de voog
den evenmin in de costumen vermeld. De rechtspraak besliste dan ook dat de 
Romeinse rechtsregel er niet gerecipieerd werd. Dit schreef Stockmans in een kom- 
mentaar op een arrest van 1656 van de Raad van Brabant, aangaande een appel tegen 
een vonnis van de schepenbank van Lier: “esse in hoc parte juri Romano 
derogatum”.63

CONCLUSIE
Het Romeinse recht werd in de meeste gewesten van de Zuidelijke Nederlanden 

als subsidiair recht erkend; maar, om de invloed ervan op de meer dan honderd 
rechtsstelsels te bepalen, moet men instelling per instelling, en rechtsregel per rechts
regel, historisch analyseren.

Uit het hier voor vier beginselen gedane onderzoek kan men, met veel voorzichtig
heid, de volgende conclusies voorstellen:

1. Er bestond in een deel van de Zuid-Nederlandse gewesten een patria potestas, 
zoals in het Romeinse recht; de gewestelijke rechtsleer uit de 17e-18e eeuw heeft 
ze op grond van romeinsrechtelijke teksten geïnterpreteerd. Maar in werkelijkheid 
was die instelling zeer waarschijnlijk niet van Romeinse afkomst, daar de potestas 
voortgezet werd, na het overlijden van de vader, door de moeder en zelfs door de 
schoonvader.

2. In de plaats van de gewoonterechtelijke meerderjarigheid werd meestal in de

59. Coutumes de 1650, VII, art. 58 en 60; Réformation de 1572, V. an. 5 (J.J. Raikem, Coulumes du 
Pays de Liège, dl. II, blz. 559 en 432). Zie ook Charles de Méan, Observationes, op. cit., obs. 162,
nr. 3.

60. ‘'Certiffions et attestons que, suivant la coutume el observance du pays de Liège, les mineurs et les 
pupilles n ’ont point droit d'hypotecque tacite sur les biens de leurs tuteurs et curateurs . .
L. Crahay et S. Bormans, Coutumes du Pays de Liège, dl. III, Brussel 1884, blz. 281.

61. J Pollet, Arrests du Parlement de Flandre, Lille 1716, 2e partie, nr. 59.
62. Desjaunaux, Recueil d ’arrests, dl. 3, nr. 2.
63. P Stockmans, Decisionum curiae Brabantiae sesqui centuria, Brussel 1670, decisio 96, nr. 9, 

blz. 235. Zie ook G. de Wynants, Supremae Curiae Brabantiae decisiones, Brussel 1744, decisio 
108., blz. 256.
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tweede helft van de 16e en het begin van de 17e eeuw de 25-jarige meerderjarig
heid, — die men toen als romeinsrechtelijk beschouwde — ingevoerd in de meeste 
gewesten. Er bleven echter tamelijk veel uitzonderingen.

3 De meerderjarigheid — noch de gewoonterechtelijke, noch de romeinsrechtelijke 
— stelde een einde aan de vaderlijke of ouderlijke macht, evenals in het Romeinse 
recht; maar het huwelijk van het kind wel, in tegenstelling met het Romeinse 
recht.

4. Vanaf 1550-1600 stelde ook in sommige gewesten het bereiken van een bepaalde 
leeftijd, meestal 25 jaar, een einde aan de ouderlijke macht. Deze emanciperende 
meerderjarigheid was niet romeinsrechtelijk.

5. De organisatie van de schepenenvoogdij heeft misschien sommige van haar rechts
regels aan het Romeins recht al in de 13e-14e eeuw ontleend; maar dit is weinig 
waarschijnlijk. Wel vindt men dergelijke invloed in enkele teksten vanaf de 15e 
eeuw.

6. De romeinsrechtelijke tacita hypotheca van het weeskind op de goederen van zijn 
voogd werd slechts in enkele gebieden, vooral het Brugse, gerecipieerd in de 15e 
of 16e eeuw; elders is ze meestal uitdrukkelijk verboden.
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Nemo Debet Bis Vexari pro Una et Eadem Causa

CP JOUBERT

Hierdie adagium beteken: “niemand behoort ’n tweede keer weens dieselfde straf
bare feit vervolg te word nie”. In Engels heet dit: “no one should be put twice in 
jeopardy for the same offence”. Moderne Nederlandse juriste verwys kortweg daana 
as ne bis in idem of non bis in idem. Die beginsel wat hierdie adagium ten grondslag 
lê, is welbekend in die Suid-Afrikaanse regspraak soos onder andere blyk in R v Con
stance en 'n Ander.1 Dit kom pertinent ter sprake by the vermenigvuldiging van aan- 
klagte (splitting o f charges) in die strafhowe.

Dit is bekend dat die Romeinse reg nooit sover ontwikkel het om ’n algemene 
deliktereg met ’n algemene deliksaksie te ken nie. ’n Algemene obligatio ex delicto 
was vreemd aan die Romeinse reg. Die Romeinse reg het slegs vir bepaalde delikte, 
soos byvoorbeeld furtum, rapina, damnum injuria datum, injuria, ensovoorts, hul 
eie deliksaksie verleen, soos actio furti, actio vi bonorum raptorum, actio legis 
Aquiliae, actio injuriarum, ensovoorts. Die deliksaksies het eintlik tot ’n privaat 
strafreg behoort omdat die benadeelde self teen die dader in ’n privaat proses (iudici- 
um privatum) moes prosedeer om die betaling van ’n geldsom as ’n boete (poena 
privata) te vorder. Om hierdie rede was die deliksaksies in wese strafaksies (actiones 
poenales) aangesien hulle ’n strafelement bevat het om die dader te straf (actiones 
adpoenampersequendae) en terselfdertyd ook die benadeelde sodoende vergoed het. 
Daar was geen sprake van vervolging van die plegers van delikte deur die owerheid 
nie.1 2

Die Romeinse privaatreg het die saamloop van aksies (concursus actionum) geken 
sodat ’n persoon uit dieselfde feitekompleks meerdere aksies uit hoofde van ver
skillende regsgronde kon verkry. Dit kon meebring dat 'n dader deur die boetes van 
verskillende deliksaksies getref word. Veronderstel A se roerende saak word deur B 
gesteel. In die eerste plek kon A as dominus met sy eiendomsaksie (rei vindicatio) 
die gesteelde saak wat nog in esse is, terugvorder van enigeen wat in besit daarvan 
is.3 As surrogaat vir die eiendomsaksie kon A die condictio furtiva (wat ook 'n actio

1. 1960(4) SA 629(A).
2. Inst Just 4 6 16, 18; JC van Oven Leerboek van Romeinsch Privaatrecht (3e druk 1948) 334.
3. Inst Just 2 1 26, 4 6 18; D 6 1 9, 23 pr, 36 pr, 80; Cod 3 19 1.
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rei persecutoria was) teen B of sy erfgename instel om die waarde te eis van die 
gesteelde saak wat nie meer in esse is nie.4 Sover handel dit oor die roerende saak 
se terugvordering of die vergoeding vir die waarde daarvan. Hierbenewens kon A ex 
delicto ’n actio furti as strafaksie teen B instel waarmee hy as ’n boete viervoudig of 
dubbel die waarde van die gesteelde saak eis na gelang dit furtum manifestum offur- 
tum nee manifestum is.5 Die voorbeeld kan nog verder gevoer word deurdat A, afge- 
sien van die actio furti, ook ’n ander deliksaksie, naamlik die actio legis Aquiliae, 
teen B kon instel waar laasgenoemde die gesteelde saak breek of beskadig.6 Die actio 
legis Aquiliae was egter onder Justinianus ’n actio mixta omdat dit vir vergoeding van 
die skade (rei persequendae causa) sowel as die oplegging van ’n boete as straf voor- 
siening gemaak het.7 Die skadevergoedingsaspek by die actio legis Aquiliae het egter 
deur ’n ontwikkelingsproses al sterker na vore getree.8

Dit blyk uit die Corpus Juris Civilis dat waar iemand meerdere konkurrerende 
regsmiddels tot sy beskikking het om van dieselfde persoon teruggawe of vergoeding 
van sy saak te vorder (rei persequendae causa) hy ’n keuse moet maak sodat hy sy 
saak terugkry of slegs een maal die waarde daarvan betaal word (per alteram actio
nem altera quoque consumitur). Daarenteen waar ’n benadeelde persoon uit dieselfde 
feitekompleks meerdere deliksaksies uit hoofde van verskillende delikte teen 
dieselfde dader het, vind daar ’n saamloop van deliksaksies plaas sodat hul boetes 
(poenae) kumulatief teen die dader werk.

Die Romeine het egter ook ’n publieke strafreg gehad wat op misdade (crimina) 
betrekking gehad het. Die meeste van die misdade is deur wetgewing geskep. Voor- 
beelde van misdade was crimen majestatis,9 10 11 12 moord,10 parricidium,'1 menseroof of 
plagium,'1 verduistering van staatsgelde,13 afpersing,14 omkoop van amptenare,15 
vervalsing van testamente,16 owerspel,17 verkragting18 en bloedskande.19 Volgens D 
23 2 68 was bloedskande ook ’n misdaad volgens die jus gentium. In die algemeen 
was enige privaat persoon van die Romeinse volk bevoeg om ’n beskuldigde 
strafregtelik aan te kla en te vervolg.20 Die strafverhoor was ’n openbare proses 
(iudicium publicum). Die straw we wat opgelê kon word en wat van staatswee afge-

4. Inst Just 2 1 26, 4 1 19; D 13 1 1, 8 pr; D 47 2 14 16.
5. Inst Just 4 1 3, 5, 13, 4 6 18, 23, 25; D 47 2 55(54) 3.
6. D 47 1 2 1, 6.
7. Inst Just 4 6 16, 18, 19.
8. Van Oven Leerboek 348-357.
9. Inst Just 4 18 3; D 48 4 1 1.

10. InstJust 4 18 5; D 48 8 1.
11. InstJust4 18 6; D 48 9 1.
12. InstJust 4 18 10; D 48 15 1; D 48 15 6 2; Cod 9 20 8.
13. Inst Just 4 18 9.
14. Inst Just 4 18 11.
15. Inst Just 4 18 11.
16. Inst Just 4 18 7.
17. Inst Just 4 18 4; D 48 5 1.
18. D 48 6 3 4.
19. Inst Just 1 10 1-11; D 23 2 56; D 48 5 39 (38) pr; Cod 5 4 23; Nov 12 cap 1.
20. Inst Just 4 18 1.
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dwing is, was byvoorbeeld die doodvonnis, verbanning (aquae et ignis interdictio, 
deportatio), dwang-arbeid in die myne (metalli coercitió), lyfstraf (corporis coerci- 
tio) en boete (multa).

Die Romeine het nie self die beginsel nemo debet bis vexari pro una et eadem causa 
as sodanig geformuleer nie. Desnietemin was die grondgedagte van die beginsel nie 
vreemd aan die Romeinse publieke strafreg nie. Die beroemde Romeinse juris Paulus 
het omstreeks die helfte van die 3e eeu na Christus daarop gewys dat die Romeinse 
senaat besluit het dat iemand nie weens dieselfde misdaad uit hoofde van verskillende 
wette aangekla kon word nie.

D 48.2.14 lui soos volg:
Senatus censuit, ne quis ob idem crimen pluribus legibus reus fieret. (My kur- 
sivering.)

Cod 9 2 9 bevat die volgende constitutio van keisers Diocletianus en Maximianus uit 
die jaar 289 na Christus naamlik:

Qui de crimine publico in accusationem deductus est, ab alio super eodem crimine 
deferri non potest. §1. Si tarnen ex eodem facto plurima crimina nascuntur et de uno 
crimine in accusationem fuerit deductus, de altero non prohibetur ab alio deferri. 
§2. Iudex autem super utroque crimine audientiam accommodabit: nee enim licebit 
ei separatim de uno crimine sententiam proferre, priusquam plenissima examinatio 
super altero quoque crimine fiet.

Scott se vertaling hiervan is soos volg:

Anyone who has been charged with a public crime, cannot again be accused of the 
same crime by another person. §1. If, however, several offences arise from the same 
act, and complaint is only made of one of them, it is not forbidden for an accusation 
of another to be filed by some other individual. §2. The judge will grant a hearing 
for both crimes, as he will not be permitted to pass sentence for one of them separate
ly before a thorough examination of the other has taken place.

Cod 9 2 9 pr verkondig presies dieselfde as D 48 2 14 dat 'n beskuldigde nie ’n tweede 
keer weens dieselfde misdaad aangekla kan word nie. Die belangrike stelling word 
egter in Cod 9 2 9 1 neergelê dat waar daar meer as een misdaad uit ’n dader se han
deling ontstaan, hy vir elkeen van die misdade aangekla kan word. Die feit dat hy 
vir een van die misdade aangekla is, verhinder geensins dat hy nie ook vir die ander 
misdade wat uit sy handeling ontstaan het, aangekla kan word nie.

Die 13e eeuse glossator Vivianus Tuscus het die stelling wat in Cod 9 2 9 1 verkon
dig word as ’n kwalifikasie van die beginsel wat in D 48 2 14 neergelê is, beskou. 
Hy stel dit soos volg in sy casus ad Cod 9 2 9:

Accusatus de uno crimine, super eodem casu accusari ab alio non potest, nisi esset 
tale crimen, ex quo possunt plures oriri accusatione: verbi gratia, ut quia commisit 
accusatus adulterium cum cognata sua: quia de adulterio, & de incestu potest ac
cusari a Titio, & de utraque feret sententiam.



Joubert 113

Die vraag is egter wat beteken ob idem crimen in D 48 2 14? Bartolus (1314-1357), 
die beroemde Middeleeuse kommentator, het daaronder ob idem factum verstaan 
soos blyk uit sy breedvoerige kommentaar ad D 48 2 14 pr et §1:

Haec est una solemnis lex pro declaratione quaero exempla. Legis glossa ponit ex- 
emplum in eo qui occidit filium: tenetur enim Lege Cornelia de sicariis et Lege Pom- 
peia de paricidiis sed licet utraque lege teneatur tarnen non potest utraque lege puniri 
& quod dicit glossa non tollitur vetus per novum. Verum est quo ad originèm quoniam 
utraque lege tenetur: sed quantum ad executionem tollitur: ut dicitur in textu. Ad 
hanc casus positionem opponitur textus dictus ob crimen sed casus positio predicta 
loquitur de duobus criminibus: scilicet homicidio & paricidio licet ex uno facto 
oriantur.

Ergo ista positio casus litere non congruit. Praeterea ista casus positio videtur fal
sa: quia quando ex uno facto oritur duo crimina ex utraque punitur: ut D 48.5.39 
(38) pr. Sustinendo hanc lecturam possumus dicere quod textus applaudit nam quod 
dicit: ob idem crimen, intelligo id est ob idem factum.

§1. Ad D 48.5.39(38) pr. respondeo: & adverte quandoque ex uno facto resultant 
duo crimina: seu duo tituli criminis quae se habent ut genus & species: ut homicidi- 
um quod est genus & paricidium quod est species homicidii. Isto casu non potest 
puniri nisi una lege tantum. Hic est casus nota. secundum hanc lecturam et ad idem 
D 47.10.7.1. Si vero resultant duo crimina quae se habent ut species separate & dis- 
tincte: tune ex utraque parte punitur. Casus est in D 48.5.39(38). Exempla de hoe 
possunt esse plura. Pone exemplum in delictis nominatis. Aliquis interfecit unum 
hominem in ecclesia et sic uno actu homicidium committitur, quia occidit hominem, 
et sacrilegium, quia turbat divina officia ut Cod. 1.3.10. Time resultant duo crimina 
distincta et separata: et ex utraque punietur. Item pone exemplum in delictis non 
nominatis. Quia extrahendo tibi cultellum de mano, vulneravi te, et obviavi te. Tune 
ex uno actu resultant duo crimina distincta & separata, & ex utraque venio punien- 
dus: nee habet locum haec lex: secus si illa duo crimina se habent ut genus et species: 
ut hic. Alii ponunt exemplum in eo qui fecit societatem contra innocentem qui 
tenetur Lege Julia de vi privata et Lege Cornelia de falsis. Secundum quosdam quod 
exemplum glossa reprobat ut in eadem habetis. Tertio potest poni exemplum in eo 
qui accepit pecuniam ob negotium faciendum, vel non faciendum qui tenetur Lege 
Julia repetundarum & Lege Cornelia de falsis. Hoe exemplum est optimum, quia ex 
eodem facto non resultant plures tituli criminis, sed unum crimen pluribus legibus 
potest puniri unde una lege tantum potest puniri et accusari, ut hic dicitur. His sic 
permissis antequam veniam ad alias quaestiones, oppo. de D 44.7.32. Respondeo ibi 
loquitur quando agitur civiliter. Hic quando criminaliter ad vindictam. Illo casu quo 
civiliter agitur: ponit Dynus distinctionem plenam in D 39.4.1.2. Item op. Cod. 9.2.9 
secundo respon. Solu. dicunt quidam: a diversis personis quis accusari diversis legi
bus ut lege qui de crimine a contrario sensu: non ab uno et eodem tu die lex quae 
de crimine loquitur quando ex eodem facto plura crimina oriuntur seu tituli criminis 
qui se habent ut species separatae. Hic quando ex eodem facto plura crimina oriun
tur, vel si plura crimina habent se ut genus & species ut dixi. Item opponi. Cod. 
9.31.1. Solutio ibi una actio erat civilis alia criminalis. Hic utraque erat criminalis. 
Item opponi. Cod. 9.20.1. Respondeo, ibi oriuntur diversa crimina scilicet plagium 
& rapina. (My kursivering.)
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Bartolus se benadering kom hierop neer dat waar twee misdade uit 'n dader se 
wederregtelike handeling ontstaan waarvan die een misdaad die genus is terwyl die 
ander misdaad die species is (byvoorbeeld waar die dader sy vader vermoor sodat 
die misdaad moord die genus is terwyl die misdaad vadermoord die species is) dan 
kan hy slegs van een van die misdade aangekla word en slegs ten opsigte van een van 
hulle gestraf word. Dog waar die twee misdade as species volkome verskillend en 
afsonderlik (distincte et separate) van mekaar is (byvoorbeeld waar ’n dader sy 
slagoffer in 'n kerk vermoor en sodoende die misdaad moord sowel as die misdaad 
sacrilegium pleeg) kan hy van albei aangekla word en ten opsigte van albei gestraf 
word. Insgelyks waar ’n dader sy slagoffer beroof en ook die slavin van sy slagoffer 
wegvoer, kan hy aangekla en gestraf word ten opsigte van rapina (roof) sowel as 
plagium (menseroof). Uit die voorbedde wat Bartolus ter toeligting van sy benader
ing aanhaal, is dit myns insiens baie duidelik dat die kriterium vir sy onderskeid tus
sen misdade van dieselfde genus en species (eiusdem generis) en misdade wat nie van 
dieselfde genus en species is nie (diversi generis) daarin geleë is of hulle op dieselfde 
regsgoedere inbreuk maak al dan nie. Waar hulle eiusdem generis is, maak hulle op 
dieselfde regsgoedere inbreuk. Waar hulle diversi generis is, maak hulle op ver
skillende soorte regsgoedere inbreuk. Die blote feit dat ’n mens tegnies met twee mis
dade te doen het, is op sigself geen rede om ’n dader van albei aan te kla en te straf 
nie. Bartolus se benadering word ook aangetref in sy kommentaar ad D 47 1 2 nr 5; 
D 48 5 39(38) nrs 2 en 4; en Cod 9 2 9.

Sy benadering het geweldige groot invloed op die ander kommentatore uitgeoefen. 
Vergelyk Julius Clarus21 en Fachineus.22 Sy invloed is te bespeur by Duitse juriste 
soos Brunnemann23 en Samuel Cocceius,24 asook skrywers oor die Romeins- 
Hollandse reg soos Matthaeus II,25 Voet26 en Van Zutphen.27

Die beginsel nemo debet bis vexari pro una et eadem causa wat opgeneem is in 
verskeie Europese kodifikasies gedurende die negentiende eeu het aanleiding tot baie 
strydvrae en subtiele probleme gegee na aanleiding van die betekenis van die begrip 
pro una et eadem causa of die eweknie daarvan in die betrokke kodifikasies. In die 
negentiende eeuse Nederlandse Wetboek van Strafrecht kom hierdie beginsel ter 
sprake in twee artikels. Artikel 55 bepaal onder andere die volgende:

Valt een feil in meer dan ééne strafbepaling, dan wordt slechts ééne dier bepalingen 
toegepast, bij verschil die waarbij de zwaarste hoofdstraf is gesteld. (My kur- 
sivering.)

Die ratio daarvan is dat ’n dader nie twee of meer strawwe vir die pleging van 
dieselfde “feit” opgelê moet word nie.28 Artikel 68 se relevante bepaling is soos volg:

21. Sentiarum 5 § Fin Pracl Crimin quaestio 13 nr 4 en quaestio 84 nrs 2-4.
22. Controversarum luns Libri Tredecim 9-46.
23. ad Cod 9 2 9.
24. Juris Civilis Controversi 2 48 2 quaestio 7.
25. De Criminibus 48 13 3 3.
26. Commentarius ad Pandectas 28 2 11.
27. Practycke der Nederlandtsche Rechten sv “ accusatie” nr 14.
28. Sien HB Vos Leerboek van Nederlands Strafrecht (2e hersiene druk 1946) 341, 355.
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. . .  kan niemand andermaal worden vervolgd wegens een fe it waarover te zijnen 
aansien bij gewijsde van den Nederlandschen rechter . . . onherroepelijk is beslist. 
(My kursivering.)

Die ratio van hierdie bepaling is dat iemand nie ’n tweede keer vir dieselfde “feit” 
vervolg moet word nie.29 Hierdie twee artikels vind hul inspirasie in die Franse 
kodifikasie. Volgens Van Bemmelen30 het die Franse Cour de Cassation die uitdruk
king “le mêmefait" in die Franse kodifikasie vereenselwig met “le même crime”. Dit 
laat ’n mens onwillekeurig dink aan Bartolus wat onder ob idem crimen ob idem fac
tum verstaan het. Die Hooge Raad daarenteen het aanvanklik beslis dat die woord 
“feit” in artikel 68 ’n “materieele handeling" beteken, dit wil sê ’n doen of late los 
van sy skuldelement en los van sy gevolg.31 Omstreeks 1932 het die Hooge Raad egter 
sy benadering tot die probleem verander. Van Bemmelen32 stel dit soos volg:

Zoo is het begrijpelijk, dat onze H.R. gezocht heeft naar een middenweg en 
geprobeerd heeft dezen te vinden in de beschouwing van feit als feit uit strafrechtelijk 
oogpunt, d.w.z. een en hetzelfde feit is een gebeuren alleen dan wanneer er een en 
hetzelfde rechtsbelang door wordt aangetast. Dat is inderdaad niet hetzelfde als dat 
men zegt: één feit hebben wij dan wanneer er slechts één strafbaar feit is gepleegd.

In ’n latere werk33 verduidelik Van Bemmelen die aangeleentheid soos volg:

Het gaat er derhalve om o f  een handeling één o f  meer rechtsbelangen aantast. Maar 
niet alleen dit kan één gebeuren doen uiteenvallen in twee feiten. Het strafrecht keert 
zich steeds tegen bepaalde wijzen van aantasting. Zodra derhalve een gedraging een 
rechtsbelang op meerdere wijzen aantast, zijn er eveneens twee feiten. Eén feit is er 
derhalve in strafrechtelijke zin slechts dan, wanneer slechts één rechtsbelang op één 
wijze is aangerand.

Dit is duidelik dat D 48 2 14, soos toegelig deur Bartolus se ob idem factum, invloed 
uitgeoefen het op die Ínhoud van artikel 336 van die Suid-Afrikaanse Strafproseswet 
51 van 1977 wat soos volg lui:

Waar ’n handeling of ’n versuim ’n misdryf ingevolge meerdere wetsbepalings is of 
’n misdryf ingevolge ’n wetsbepaling en die gemene reg is, is die persoon wat aan 
so 'n handeling of versuim skuldig is, tensy die teendeel blyk, vervolgbaar en strafbaar 
ingevolge die een of ander wetsbepaling of, na gelang van die geval, ingevolge die 
wetsbepaling of die gemene reg, maar hy is nie aan meer as een straf onderhewig 
vanweë die handeling of versuim wat die misdryf uitmaak nie.

Dit is gebaseer op die beginsel nemo debet bis vexari pro una et eadem causa. Die

29. ibid.
30. “ Nemo debet bis vexari” 1934 Weekblad van het Recht No 12738.
31. GA van Hamel en JV van Dijck Inleiding tot de studie van het Nederlandsche Strafrecht (4e druk 

1927) 579; Vos Leerboek 370-371.
32. 1934 Weekblad van het Recht No. 12738.
33. Strafvordering, Leerboek van het Nederlandse Strafprocesrecht (1957) 85.
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begrip pro una et eadem causa slaan hier op dieselfde “handeling of versuim” (com- 
missio of omissio).

Myns insiens is Bartolus se benadering billik en regverdig teenoor ’n beskuldigde 
terwyl dit ook die belange van die samelewing dien. Dit bied ’n uiters praktiese en 
bruikbare kriterium by toepassing van die beginsel nemo debet bis vexari pro una et 
eadem causa of ’n dader of beskuldigde ’n tweede keer vervolg of gestraf word pro 
una et eadem causa, naamlik of dieselfde handeling, ’n doen of late, op dieselfde 
regsbelang of regsgoed wederregtelik inbreuk gemaak het of nie. Waar ’n dader A 
met een skoot opsetlik vir slagoffers B en C doodskiet, maak sy één handeling weder
regtelik inbreuk op die lewe van slagoffer B as regsgoed of regsbelang sowel as op 
die lewe van slagoffer C as regsgoed of regsbelang. Ons het hier een handeling maar 
twee wederregtelike inbreuke op twee verskillende regsgoedere of regsbelange. Daar 
is twee moorde. Dader A kan gevolglik aangekla word van moord op B sowel as 
moord op C. Die posisie is regtens dieselfde indien hy onmiddellik na mekaar twee 
skote op B en C sou geskiet het. Insgelyks waar dader A opsetlik slagoffer B raak 
skiet maar hom slegs verwond, het ons te doen met wederregtelike inbreuk op 
slagoffer B se liggaam as regsgoed of regsbelang. Afhangende van die aard van sy 
opset kan dader A skuldig bevind word aan poging tot moord öf aan aanranding met 
die opset om ernstig te beseer öf aan gewone aanranding maar nie kumulatief van 
poging tot moord sowel as aanranding met die opset om ernstig te beseer en gewone 
aanranding nie.


