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VI. Stad-Groninger
huwelijksvermogensrecht

‘Geest en strekking van de voormalige huwelijkscontracten in deze provincie in

het algemeen was om de goederen in de familie te bewaren, en te zorgen, dat die

goederen niet uit de eene familie naar de andere overgingen.’
1205

Inleiding1206

Vanaf de twaalfde en dertiende eeuw verspreidde de wettelijke gemeenschap van

goederen zich vanuit Vlaanderen en Holland naar de gebieden die heden ten dage tot

het noordoosten van Nederland gerekend worden, zoals Overijssel.1207De versprei-

ding zette zich in het noorden voort tot in Hamburg, Bremen en Oldenburg en in het

oosten naar Westfalen en Bohemen.1208Deze succesvolle verspreiding hangt samen

met de opkomst van steden in de Middeleeuwen, de stedelijke samenleving en

stedelijke economie.1209 In deze handelseconomieën bestonden vermogens in toene-

mende mate uit handelsvoorraden en vorderingen en nam het (economische) belang

van voorvaderlijk grondbezit af. Minder vaak dan voorheen hoefde het familie-

grondbezit aan bloedverwanten te worden doorgegeven. De gewijzigde vermogens-

samenstelling vergemakkelijkte de receptie van het nieuwe stelsel.1210

Het stelsel van de wettelijke gemeenschap van goederen verdrong vooral in

verstedelijkte gebieden stelsels met beperkte gemeenschappen. Vooral in

het noorden en het zuiden van het grondgebied van het huidige Nederland

1205. A. Oudeman, ‘Over den aard en de regtskracht der huwelijksvoorwaarden in de provincie

Groningen, onder de Landregten en Statuten opgerigt’, Nieuwe Bijdragen voor regtsgeleerdheid

en wetgeving 16 (1866) 714.

1206. Bestuur over de goederen van de algehele of beperkte gemeenschap zal niet de verzorgingswijze

van de langstlevende echtgenoot hebben beïnvloed. Derhalve wordt hier geen aandacht aan besteed.

1207. Zie over ontstaan van de wettelijke gemeenschap van goederen in de Nederlanden: Thielen, Man

ende wyb ne hebben nen twiet gut, 163-183 (hoofdstuk VII).

1208. R. Schröder, Geschichte des ehelichen Güterrechts in Deutschland II.3 (Stettin 1863-1871;

ongewijzigde herdruk; Aalen 1967) 104. Anders daarentegen A.R. de Bruijn. Volgens hem

verspreidde de wettelijke gemeenschap zich juist in tegenovergestelde richting, vanuit de Duitse

Hanzesteden richting de steden in Holland en Vlaanderen, zie: A.R. de Bruijn, Het sluiten van

zaken buiten de huwelijksgemeenschap door erflaters en schenkers overeenkomstig artikel 175 slot

van het Burgerlijk Wetboek (Delft 1945) 31.

1209. Roes, Het naaste bloed erfde het goed, 37.

1210. Thielen bestrijdt deze verklaring. Volgens hem is het een ongemotiveerde stelling dat roerende

goederen in steden veel grotere economische betekenis hadden dan op het platteland. Op het platteland

had huisraad en vee volgens hem een minstens even grote, zo niet grotere betekenis en toch deed de

wettelijke gemeenschap van goederen daar geen intrede. Volgens Thielen had het roerende deel van het

vermogen daarom geen enkele invloed op het al dan niet aanwezig zijn van een wettelijke gemeen-

schap van goederen, zie: Thielen, Man ende wyb ne hebben nen twiet gut, 158.
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bleven verschillende stelsels van gemeenschap van winst en verlies bestaan.1211

Bijvoorbeeld op grond van art. 28 (Liber IV) Oldambtster Landrecht 1618 in de

beide Oldambten en in het rechtsgebied Sappemeer. In laatstgenoemde streek gold

immers ook het Oldambtster Landrecht. Art. 17 en 18 (Liber III) Ommelander

Landrecht 1601 bepaalden dat alle (aangebrachte) roerende goederen, alsmede

winst en verlies, verkregen staande huwelijk, gemeen waren. Alle ten huwelijk

aangebrachte onroerende goederen of staande huwelijk door erfenis of schenking

verkregen, werden niet gemeenschappelijk. Westerwolde en Bellingwolde kenden

een voor de gehuwde vrouw ongunstige regeling: zij behield haar aangebrachte

goederen in privé, maar de winst en verliezen van het huwelijk kwamen alleen aan

de man toe, art. 3 (Liber I) Landrecht van Wedde en Westwoldingelandt 1566. In

de provincie Friesland, evenals in de Friese steden, gold over het algemeen een

stelsel van gemeenschap van winst en verlies.1212

In het landschap Drenthe beïnvloedde de geboorte van kinderen het huwelijks-

goederenregime. In het geval kinderen uit een huwelijk waren geboren en zij de

ouders overleefden, sprak men van een beërfd huwelijk. In geval van een altijd

kinderloos gebleven huwelijk van een onbeërfd huwelijk. Van een onbeërfd geraakt

huwelijk was sprake, indien één of meer kinderen werden geboren, maar allemaal

voor de eerststervende ouder waren overleden. De gemeenschap van winst en verlies

van roerend en aangewonnen onroerend goed gold in Drenthe alleen in het geval van

een onbeërfd huwelijk, art. 23 (Liber III) Landrecht 1608, later art. 22 (Liber III)

Landrecht 1614 en nog weer later op grond van art. 45 (Liber III) Landrecht 1712.

Vanaf 1608 was dat eveneens het geval indien sprake was van een onbeërfd geraakt

huwelijk, art. 23 (Liber III) Landrecht 1608. Art. 22 (Liber III) Landrecht van 1614 en

art. 45 (Liber III) Landrecht 1712 handhaafden die regel.1213Tot 1608 kende Drenthe

de gezamendehandse gemeenschap in geval van een onbeërfd geraakt huwelijk.

Ofschoon de drie genoemde Drentse landrechten zwegen over het huwelijks-

goederenregime in geval van een beërfd huwelijk, heeft De Blécourt met behulp

van oude Drentse rechtspraak aangetoond dat in dat geval sprake was van

wettelijke gemeenschap van goederen.1214

Ten slotte leek het huwelijksvermogensrecht van Selwerd sterk op dat van

Drenthe. Het rechtsgebied grensde ten noordoosten aan Drenthe. In Selwerd gold

de wettelijke gemeenschap van goederen alleen in het geval van een beërfd huwelijk,

art. 10 en 39 (Liber III) Selwerder Landrecht 1673. In geval van een onbeërfd

huwelijk was vermoedelijk, net als in Drenthe, sprake van een beperkte gemeenschap

1211. Roes, Het naaste bloed erfde het goed, 37.

1212. S.J. Fockema Andreae, Het Oud-Nederlandsch burgerlijk recht 2 (Haarlem 1906) 170-171. In

Stavoren gold de wettelijke gemeenschap van goederen.

1213. Roes, Het naaste bloed erfde het goed, 31, wekt enige verwarring over het geldende huwelijks-

goederenstelsel in Drenthe. In de hoofdtekst op deze pagina deelt hij mee dat na verloop van tijd het

onderscheid tussen beërfde en onbeërfde huwelijken verdween in Drenthe. In noot 48 op dezelfde

pagina voert auteur daarentegen verschillende bronnen op, waaronder het Landrecht 1614, ter

illustratie van het blijven voortbestaan van het verschil tussen beërfde en onbeërfde huwelijken in

de zeventiende en achttiende eeuw.

1214. De Blécourt, ‘Huwelijksgoederenrecht’, 51-52. Ook nu weer neemt Fockema Andreae in dat geval

abusievelijk een gezamendehandse gemeenschap aan, zie: Fockema Andreae, Bijdragen tot de

Nederlandsche rechtsgeschiedenis 2, 84-86.
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van winst en verlies. In het geval van een onbeërfd geraakt huwelijk week Selwerd

echter af van Drenthe, omdat het Drentse recht in 1608 voornoemde gemeenschap

van winst en verlies introduceerde. Selwerd handhaafde de voorheen ook in Drenthe

geldende gezamendehandse gemeenschap, art. 10 en 39 (Liber III) Selwerder

Landrecht 1673.1215

VI.1. Wettelijk huwelijksgoederenstelsel in stad Groningen, 1374-1809

De invoeringsdatum van de wettelijke gemeenschap van goederen in de stad

Groningen is tot op de dag nauwkeurig bekend: 22 februari 1374.1216Art. 8 (Liber

II) stadboek 1425 bepaalde namelijk met zoveel woorden dat in het jaar 1374 op

‘sente peters dach ad cathedram’ dit stelsel in werking trad.1217 De wettelijke

gemeenschap van goederen verdrong daarmee de voorheen geldende algehele

scheiding van goederen. Dat valt af te leiden uit de samenhang tussen art. 23 (Liber

II) en 24 (Liber II) stadboek (ca. 1400). Art. 23 (Liber II) bepaalde namelijk dat

een vrouw, die al getrouwd was voor de invoering van de wettelijke gemeenschap,

haar eigen goederen mocht terugnemen als het huwelijk door het overlijden van de

man werd ontbonden.1218

De wettelijke gemeenschap van goederen, waarbij beide echtgenoten ieder voor

de helft tot de gemeenschap waren gerechtigd, gold vanaf 1374 in het geval van

een beërfd en onbeërfd huwelijk.1219 In het geval van een onbeërfd geraakt huwelijk

1215. Voor Selwerd neemt Roes abusievelijk voor alle gevallen een stelsel van algehele gemeenschap van

goederen aan, zie: Roes, Het naaste bloed erfde het goed, 30. Volgens Fockema Andreae, Bijdragen

tot de Nederlandsche rechtsgeschiedenis 2, 82, gold - ten onrechte - in het geval van een beërfd

huwelijk een gezamendehandse gemeenschap. Art. 10 en 39 Selwerder Landrecht 1673 spreekt

namelijk van ‘guederen halff und halff’.

Over het huwelijksgoederenstelsel van Selwerd, zie: De Blécourt, ‘Huwelijksgoederenrecht’,

54-55.

Voor de gezamendehandse gemeenschap, zie par. VI.1.1.

1216. De wettelijke gemeenschap van goederen werd overgenomen in art. 35 (I) SNC in 1689.

1217. Art. 8 (Liber II) stadboek 1425 bepaalde: ‘In den iaer ons herē do mē screef dusent drehondert vier

en̄ tseuentich op sente peters dach ad cathedram do ouerdroech die raed mit der wijsheit vā der

stad so waer een mā na desen daghe nemet ene vrouwe of ene ioncfrouwe en̄ echteliken beslapet

so sal hoer beider guet wesen half en̄ half / Also vro als hie sie beslapē heuet.’

Art. 3 (Liber IX) stadboek 1425 herhaalde dat nog eens met de woorden: ‘Soe wanneer een mā

ene ioncfrouwe eder ene vrouwe echteliken bi slapet na ghesatte der hiligher kerken / In Groningen

so is hoer twier gued half en̄ half als voer inden anderde boke ghescreuen staed.’

1218. Art. 23 (Liber II) stadboek (ca. 1400) luidde als volgt: ‘Soe waer een vrouwe enen man heuet ende

enghene kyndere en wynnet, steruet de man / so sal se oer eghen guet weder hebben.’ Deze

bepaling gold slechts voor de huwelijken ‘de sych versamelt hebben eer der tyt, dat de punte

gemaket woert, de hijrnae geschreuen staet.’ Deze ‘punte’ stond in art. 24 (Liber II) stadboek (ca.

1400), luidende: ‘In den jaer ons Heren doe men schreeff MCCC ende LXXIIII vp Sunte

Petersdach ad Cathedram / doe ouerdroech de raed myt der wysheyt van der stad: soe waer een

man nae desen daghe nemet ene vrouwe off ene juncfrouwe ende echtlicke beslapet / soo sal oer

beyder guet wesen halff ende halff / alsoe vro als he se beslapen heuet.’

De teksten van art. 23 en 24 (Liber II) stadboek ca. 1400 zijn ontleend aan: A. Telting (ed.), Het

stadboek van Groningen. Werken der Vereeniging tot Uitgave der Bronnen van het Oude Vader-

landsche Recht. Eerste reeks 9 (‘s-Gravenhage 1886) 10-11.

1219. De Blécourt, ‘Huwelijksgoederenrecht’, 57.
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was, net als in Selwerd en in Drenthe tot 1608, sprake van een gezamendehandse

gemeenschap, art. 4 (Liber II) stadboek 1425 en art. 49 (II) SNC.1220

VI.1.1 Gezamendehandse gemeenschap

De gezamendehandse gemeenschap kenmerkte zich door de gerechtigdheid van

beide echtgenoten tot de gehele gemeenschap, onder respectering van elkaars

recht. Er waren geen aandelen te onderscheiden. Beide echtgenoten konden alleen

samen beschikken over goederen behorende tot deze gemeenschap. Er veranderde

niets als een van de echtgenoten stierf, omdat elk van de beide echtgenoten al voor

het geheel tot de goederen van de gemeenschap gerechtigd was.1221

Indien een echtgenoot als eerste stierf, maakte het dus een groot verschil of het

huwelijk onbeërfd of onbeërfd geraakt was. Immers, in het eerste geval behield de

langstlevende alleen zijn helft van de algehele huwelijksgemeenschap. De andere

helft vererfde op de bloedverwanten van de overledene. De langstlevende echtge-

noot was in het Groninger stadsrecht geen ab intestaat erfgenaam, uitgezonderd het

zeldzame geval van art. 63 (II) SNC. Indien sprake was van een onbeërfd geraakt

huwelijk, behield de langstlevende echtgenoot echter als enig gerechtigde het

gehele vermogen, behorende tot de gezamendehandse gemeenschap, met uitslui-

ting van bloedverwanten van de overledene.

Het ontstaan van dit opmerkelijke verschil wordt mogelijk verklaard door het

geven van een bruidschat (dos). De bruidschat van de man aan de vrouw diende

oorspronkelijk tot verzorging van de langstlevende echtgenoot. In het geval van

onbeërfd geraakte huwelijken mocht in Oost- en Westfalen de langstlevende vrouw

de bruidschat geheel behouden en verviel het overgeblevene na haar overlijden aan

haar familie, in plaats dat het terugkeerde naar bloedverwanten van de overleden

man.1222 In het geval van een onbeërfd huwelijk keerde echter de bruidschat na het

overlijden van de langstlevende vrouw terug naar de bloedverwanten van de

overleden man. Hiermee strookt Roes’ vaststelling dat juist in Westfalen de

langstlevende, kinderloze echtgenote alle goederen van de overleden echtgenoot

verkreeg.1223 De bijzondere vermogensrechtelijke positie van de langstlevende,

kinderloos geworden echtgenoot in de stad Groningen is daarom mogelijk terug te

voeren op een verzorgingsgedachte en minder op behoud van familievermogen. In

de Republiek was deze regeling overigens zeer uitzonderlijk.

Volgens latere opvattingen behield de langstlevende, in het geval van een

onbeërfd geraakt huwelijk dus alle goederen krachtens huwelijksvermogensrecht

en erfde hij deze niet. De Blécourt spreekt in een dergelijk geval bijvoorbeeld van

(huwelijksvermogensrechtelijke) aanwas, niet van vererving.1224

1220. Roes, Het naaste bloed erfde het goed, 30, gaat aan de ‘gezamendehandse’ gemeenschap in de stad

Groningen in het geval van een onbeërfd geraakt huwelijk voorbij.

1221. Over de gezamendehandse gemeenschap, zie: Fockema Andreae, Bijdragen tot de Nederlandsche

rechtsgeschiedenis 5, 145-171.

1222. Fockema Andreae, Het Oud-Nederlandsch burgerlijk recht 2, 168.

1223. Roes, Het naaste bloed erfde het goed, 45.

1224. De Blécourt, ‘Huwelijksgoederenrecht’, 51.
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Het Groninger stadboek 1425 plaatste deze verkrijging echter binnen het erfrecht.

Art. 4 (Liber II) stadboek 1425 sprak namelijk uitdrukkelijk van ‘erven’.1225

Ook in 1689 nog werd een met deze bepaling vergelijkbare regeling opge-

nomen in het ab intestaat erfrecht: art. 49 (II) SNC.1226

De door de stedelijke wetgever gebruikte terminologie en indeling van het

stedelijke erfrecht maakt het niet eenvoudig de aard van deze verkrijging te duiden

naar toenmalige inzichten. Volgens Roes is deze ‘verwarring’ enerzijds terug te

voeren op de nauwe verwevenheid tussen huwelijksvermogens- en erfrecht in

Middeleeuwen en op het afwijkend gebruik van het woord ‘erven’ in Middel-

eeuwse bronnen anderzijds. Zo ‘erfde’ in Drenthe bijvoorbeeld de langstlevende

echtgenoot zijn aandeel in de wettelijke gemeenschap.1227

Voor een goed begrip van het stad-Groninger recht moet van de aard van de

regelingen worden uitgegaan. Als gevolg van het huwelijk, niet als gevolg van het

overlijden, was de langstlevende gerechtigd tot de gezamendehandse gemeen-

schap. Daarmee is de verkrijging in de kern een huwelijksvermogensrechtelijke,

geen erfrechtelijke.

Ook Roes plaatst de verkrijging in geval van een gezamendehandse gemeen-

schap in het huwelijksgoederenrecht. De opvatting van Roes dat in het geval van

een onbeërfd geraakt huwelijk de langstlevende echtgenoot vervolgens de ene helft

van het huwelijksvermogen krijgt krachtens huwelijksvermogensrecht en de

andere helft (de nalatenschap van de eerststervende echtgenoot) krachtens het

erfrecht bij versterf kan daardoor echter niet juist zijn.1228Verwarrend wordt het als

hij vervolgens de gezamendehandse gemeenschap als een ‘langstlevende-al’

aanduidt.1229Het oudvaderlands recht was helemaal niet ingericht op erfrechtelijke

1225. Art. 4 (Liber II) stadboek 1425 bepaalde: ‘Soe waer een man en̄ ene vrouwe winnet kindere

echtelike en̄ die kindere steruet also dat daer noch soens kindere noch dochtere kinder achter

bleuen en sint / so eruet (cursief MK) de man op die vrouwe / en̄ de vrouwe op den man.’

1226. De receptie van de Lex hac Edictali in 1689 (vgl. art. 15 (I) SNC) noopte de stedelijke wetgever een

extra, met art. 49 (II) vergelijkbare bepaling in te voeren. Op grond van art. 49 (II) had de

langstlevende, kinderloze echtgenoot immers het gehele vermogen. De Lex hac Edictali beoogde

juist een bovenmatige bevoordeling van de langstlevende echtgenoot ten koste van de voorkinderen

van erflater te voorkomen. Art. 50 (II) SNC bepaalde daarom dat de langstlevende tweede

echtgenoot van erflater in geval van een onbeërfd geraakt huwelijk niet meer verkreeg dan art.

15 (I) SNC toestond.

1227. Roes, Het naaste bloed erfde het goed, 26 en 27, noot 30. Volgens Thielens was het gebruik van de

term ‘erven’ in de wetgeving een fictie, voorzover het zag op de helft van de huwelijks-

goederengemeenschap waartoe de langstlevende al gerechtigd was krachtens huwelijksvermogens-

recht. De gemeenschap van goederen werd volgens hem als een statische toestand gezien en niet als

middel van verkrijging. Gefingeerd werd dat de langstlevende de helft van de huwelijksgemeen-

schap verkreeg als erfgenaam en niet als deelgenoot, zie: Thielen, Man ende wyb ne hebben nen

twiet gut, 152-154. E. Pelinck, Geschiedenis van het huwelijksgoederenrecht in Drenthe (Leiden

1879) 60-61, spreekt in dat geval ook van een fictie.

1228. Roes, Het naaste bloed erfde het goed, 188.

1229. Roes, Het naaste bloed erfde het goed, 43 en 45. Voorts neemt Roes ten onrechte voor de stad

Groningen aan dat de langstlevende echtgenoot in het geval van een onbeërfd geraakt huwelijk als

ouder erft van zijn kinderen. Of zoals Roes het formuleert: ‘Op deze wijze erfde hij soms ook de

goederen van de eerststervende echtgenoot, nl.: ‘via’ de kinderen; de langstlevende echtgenoot

‘erfde’ alsdan dus niet (‘rechtstreeks’) van de eerststervende echtgenoot.’ Art. 49 (II) SNC bepaalde
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bescherming van de langstlevende echtgenoot. Zo moest ook Roes concluderen na

zijn bestudering van tientallen verschillende wetgevingen, zoals ze gegolden

hebben tot 1809 in de Noordelijke Nederlanden.1230

VI.1.2 Wettelijke gemeenschap van goederen

Terugkerend naar het wettelijke huwelijksgoederenregime in de stad Groningen,

dan dringt zich de gelijkenis op tussen de rechtsstelsels van Drenthe, Selwerd en de

stad Groningen. In het geval van beërfde huwelijken gold in alle drie rechtsstelsels

van de zeventiende en achttiende eeuw de wettelijke gemeenschap van goederen.

Tot 1374 gold in alle drie gebieden de genoemde gemeenschap van winst en

verlies. Na 1374 liep de handelsstad Groningen niet meer in de pas met de twee

andere rurale streken in het geval van een onbeërfd huwelijk. Groningen voerde

ook in dat geval de wettelijke gemeenschap van goederen in, Drenthe en Selwerd

behielden de gemeenschap van winst en verlies. In het geval van onbeërfd geraakte

huwelijken was tot 1608 eveneens sprake van gelijke stelsels in de drie jurisdicties:

namelijk een gezamendehandse gemeenschap. Na dat jaar liep het landschap

Drenthe uit de pas en introduceerde het voor die huwelijken een gemeenschap van

winst en verlies.1231

Uitgezonderd het geval van een onbeërfd geraakt huwelijk gold in de stad

Groningen dus als wettelijk stelsel de wettelijke gemeenschap van goederen.

Alleen bij huwelijksvoorwaarden konden partijen een andersoortig huwelijks-

goederenregime overeenkomen.

De wettelijke gemeenschap van goederen trad in na de huwelijksbevestiging

door een gereformeerd predikant én, als cumulatief vereiste, nadat de man de

vrouw ‘echtelijken beslapet’ had, aldus art. 35 (I) SNC.1232 Beide echtgenoten

waren elk voor de helft gerechtigd tot deze gemeenschap, art. 35 (I) SNC. Daarin

onderscheidde de wettelijke gemeenschap van goederen zich van de gezamende-

handse.

daarentegen letterlijk ‘zoo ervet de man op de vrouwe, of de vrouwe op de man’. Ook art. 50 (II)

SNC bepaalde: ‘’t sy man of vrouw mede tot des eerst verstorvene erffenisse toegelaten worden’.

Van erven via de kinderen was in de stad Groningen in dat geval geen sprake. Zie hierover: Roes,

Het naaste bloed erfde het goed, 47, noot 108.

1230. Roes, Het naaste bloed erfde het goed, 276: ‘De conclusie moet luiden dat de langstlevende

echtgenoot doorgaans niet door het erfrecht bij versterf werd beschermd, maar anderszins. Men kan

dan denken aan het huwelijksvermogensrecht, het schenkingsrecht en het testamentaire erfrecht.’

1231. Fockema Andreae, Het Oud-Nederlandsch burgerlijk recht 2, 173, merkt abusievelijk op dat de in

stad Groningen in geval van een beërfd huwelijk sprake was van een gezamendehandse gemeen-

schap en in geval van een onbeërfd huwelijk een algehele gemeenschap van goederen.

1232. Deze bepaling was gebaseerd op art. 8 (Liber II) stadboek 1425. Art. 8 (Liber II) werd herhaald in

art. 3 (Liber IX) stadboek 1425.
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In de wettelijke gemeenschap van goederen vielen geen leen- en fideï-

commissaire goederen. Of, zoals Hugo de Groot het formuleerde:

‘Leen-goederen ende goederen by uyterste wille verbonden komen in gheen

boedel-menging.’
1233

Deze goederen vererfden op eigen wijze. In de praktijk speelden deze goederen

geen rol van betekenis in het gewest Stad en Lande, omdat zij aldaar weinig

voorkwamen.1234

In de praktijk vielen dus doorgaans alle goederen in de wettelijke gemeenschap.

Deze gemeenschap omvatte schulden, aangebrachte en aangeërfde goederen,

zowel ‘reppelijke’ als ‘onreppelijke’, tegenwoordige als toekomstige, gelegen in

de stad en stadstafel,

‘of ook in een ander landt, daer soodaene gemeenschap plaets heeft’.
1235

Onder ‘reppelijke’ goederen werden verstaan alle goederen die niet vast en

‘onreppelijk’ waren, zoals opgesomd in art. 45 (I) SNC.1236

De bepaling dat alleen goederen die zich bevonden in een ander ‘land’, waar

ook het stelsel van gemeenschap van goederen gold, in de gemeenschap konden

vallen, suggereerde een beperking. Immers, indien goederen zich bijvoorbeeld in

de Ommelanden, Drenthe of Friesland bevonden, zouden deze goederen niet in de

wettelijke gemeenschap van goederen vallen naar stad-Gronings recht.

Over deze consequentie werd door juristen verschillend gedacht. Ondermeer

Huber kende aan de stilzwijgende wil van echtgenoten een zodanige betekenis toe

dat ook goederen, gelegen in gebieden waar geen gemeenschap van goederen gold,

vielen in de wettelijke gemeenschap van goederen.1237 Een andere uitkomst zou

volgens hem ook onbillijk zijn. Immers een goed in de stad gelegen, zou aan

de echtgenoten ieder voor de helft toekomen, terwijl een goed in bijvoorbeeld de

Ommelanden gelegen privé van één echtgenoot zou blijven. Aan de uitdrukkelijke

1233. H. de Groot, Inleidinge tot de Hollandsche rechts-geleerdheid met de te Lund teruggevonden

verbeteringen, aanvullingen en opmerkingen van den schrĳver en met verwĳzingen naar zĳn

andere geschriften. Inleidinge tot de Hollandsche rechts-geleerdheid met de te Lund teruggevonden

verbeteringen, aanvullingen en opmerkingen van den schrĳver en met verwĳzingen naar zĳn

andere geschriften. Hugo de Groot. Uitgave van aantekeningen en bĳlagen voorzien door F.

Dovring, H.F.W.D. Fischer, E.M. Meĳers (2e druk; Leiden 1965), Boek II, deel 11, § 10.

1234. Zie par. VII.2.4.

1235. Het gebied van de stadstafel is het gebied van de Ooster- en Westerhamrik, ten oosten en ten westen

van de stad, zie: Hempenius-van Dijk, ‘Huwelijkssluiting’, 201, noot 26.

1236. Art. 45 (I) SNC somt limitatief op: ‘landt, zandt, huys, hof op eygen grondt, staende, brouw en

disteleerketels, heerlijkheden ende gerechtigheden, legersteden ofte graeven ende gestoelten in de

kerken, onlosbaere versegelde rentebrieven pachtbrieven over tijn ende meer jaeren, tijnden,

moolen, treckschuyten op ’t Oldampster en Sappemeerster veer, schuyren voor de peerden daer

toe behoorende, als mede het recht van de ordinaris trekvaert aldaer, mitsgaders groote ter zee

vaerende schepen, om koopmansgoederen te laden.’

1237. Huber merkte daarbij overigens wel op dat, ingeval echtgenoten vervolgens naar Friesland zouden

verhuizen, de in Friesland gelegen goederen volgens hem door Fries huwelijksvermogensrecht

zouden worden geregeerd, zie: U. Huber, Heedensdaegse rechtsgeleertheyt, soo elders, als in

Frieslandt gebruikelĳk (2e druk; Leeuwarden 1699), Boek I, hoofdstuk 3, § 33 en 34.
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bewoordingen in art. 35 (I) SNC ‘of ook in een ander landt, daer soodaene

gemeenschap plaets heeft’ moest volgens Laman dan ook niet meer betekenis

worden toegekend dan dat de Stad-Groninger wetgever geen wetten kon opstellen

met betrekking tot goederen die buiten haar rechtsgebied lagen.1238 Voorts was

volgens hem van belang dat voornoemde geciteerde bewoordingen ontbraken in

art. 8 (Liber II) stadboek 1425, dat de wettelijke gemeenschap van goederen

regelde. Hij doelde daarmee waarschijnlijk op de onbevoegdheid van Burgemees-

ters en Raad om per ordonnantie af te wijken van het stadboek.1239

Ten slotte maakte art. 35 (I) SNC een onderscheid voor het geval een man een

‘jongh vrouw’ of een weduwe huwde. In beide gevallen gold de wettelijke gemeen-

schap van goederen, indien echtgenoten vooraf geen huwelijksvoorwaarden hadden

opgemaakt. Met deze formulering werd in de stad Groningen de discussie beslecht of

in geval van een tweede of volgend huwelijk de wettelijke gemeenschap van goederen

toegestaan was, zoals naar de mening van Hugo de Groot het geval was.1240

Uitdrukkelijke wetgeving, zoals art. 35 (I) SNC die in een dergelijk geval een

wettelijke gemeenschap van goederen toestond, was nuttig. Daarmee werd voorkomen

dat partijen die in tweede echt in wettelijke gemeenschap van goederen wilden huwen

altijd op huwelijksvoorwaarden waren aangewezen waarin dat werd overeengekomen.

Een algehele gemeenschap, overeengekomen in huwelijksvoorwaarden, kon overi-

gens ook weer tot problemen aanleiding geven vanwege de Lex hac Edictali.1241

Schulden en wettelijke gemeenschap van goederen

Op het punt van schulden in relatie tot de wettelijke gemeenschap bepaalden de

Stads Nieuwe Constituties vrijwel niets. Art. 35 (I) SNC regelde slechts dat alle

‘uytschulden’ ten huwelijk aangebracht of tijdens het huwelijk gemaakt, in de

wettelijke gemeenschap vielen. Echtgenoten waren elk voor de helft draagplichtig

voor gemeenschapsschulden, omdat beiden elk voor de helft tot de gemeenschap

gerechtigd waren, art. 35 (I) SNC. De Stads Nieuwe Constituties voorzagen niet

expliciet in een regeling met betrekking tot verhaal door gemeenschapscrediteuren.

Uit art. 42 (I) SNC valt af te leiden dat de hoofdregel was dat verhaal op de gehele

gemeenschap mogelijk was.1242

Indien de gemeenschap was ontbonden door overlijden continueerde de ge-

meenschap tot het moment van de boedelscheiding/afkoop. Voor gemeenschaps-

crediteuren dreigde verhaalsverlies daarom pas na verdeling.1243 De verplichte

1238. Laman, Aanleiding, 80.

1239. In hoofdstuk IX zal blijken of in de praktijk aan deze problematiek aandacht werd besteed in

huwelijksvoorwaarden.

1240. De Groot, Inleidinge, Boek II, deel 11, § 9.

1241. Zie par. VII.2.3.

1242. Art. 42 (I) SNC bepaalde dat door één der echtgenoten wegens misdaad verbeurde goederen niet de

goederen van de onschuldige echtgenoot raakte. In geval van een wettelijke gemeenschap zal

daarmee de helft van de gemeenschap zijn bedoeld. Met ‘misdaad’ was bedoeld een onherroepe-

lijke veroordeling wegens een misdaad waarop verbeurte van goederen stond, zoals valsemunterij,

art. 21 (Liber VIII) stadboek 1425.

1243. Een aan art.1:102 BW gelijkende bepaling ontbrak in het Groninger stadsrecht. Noch de versie van

deze bepaling die tot 1 januari 2012 geldend recht was, noch de sindsdien gewijzigde versie kwam

op enigszins vergelijkbare wijze voor in het Groninger stadsrecht.
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tussenkomst van de weeskamer bij boedelscheidingen en afkopen ex art. 16 (II)

HOW, ongeacht of kinderen van de overledene meerder- of minderjarig waren,

heeft mogelijk enige belangenbehartiging ten gunste van gemeenschapscrediteuren

door weesheren opgeleverd.1244

Evenmin kende het stadsrecht de mogelijkheid afstand te doen van de

huwelijksgemeenschap (beneficium abdicationis), ofschoon het volgens Roes

een algemeen verspreid rechtsfenomeen was in de Noordelijke Nederlanden.1245

Door uitoefening van het recht van afstand van de ontbonden huwelijksgemeen-

schap - in het oudvaderlands recht meestal alleen specifiek bedoeld voor de

weduwe - werd de langstlevende gevrijwaard van gemeenschapsschulden.1246

Stad-Groninger doopsgezinden zouden overigens weinig baat hebben gehad bij

een dergelijke regeling: het recht op afstand gold namelijk doorgaans niet voor

weduwen die onderneemsters waren, omdat de schulden dan wellicht (mede) aan

haar zelf te wijten waren.1247

Ontbinding van de wettelijke gemeenschap van goederen1248

‘De burgermaatschappij, bedacht

dat eens ’t geweld zou scheuren

die boeijen, gaf haar meerder kracht, en grendelde de deuren

des echts, terwijl ze uit hoogen nood

de sleutels afstond aan den dood.’
1249

De huwelijksgemeenschap werd in de praktijk nagenoeg uitsluitend ontbonden

door de dood van één der echtgenoten. Slechts in uitzonderingsgevallen konden

echtelieden zonder elkaar verder na echtscheiding, art. 46 (I) SNC, of na scheiding

van tafel en bed, art. 50 (I) SNC.1250

In geval van overlijden was de langstlevende gerechtigd tot de helft van de

ontbonden huwelijksgoederengemeenschap en de erfgenamen tot de andere helft,

art. 37 (I) SNC, mits het huwelijk niet onbeërfd was geraakt. De peildatum voor de

1244. Deze mogelijke waarborg ontbrak in minimaal twee gevallen. Indien sprake was van een negatief

saldo, was een afkoop niet mogelijk, omdat niets viel af te kopen. Voorts was een afkoop/

boedelscheiding buiten de weeskamer om toegestaan in het geval de voorstanders over minderjarige

erfgenamen bij testament waren benoemd, zie: Hempenius-van Dijk, De weeskamer, 97 en 150.

1245. Roes, Het naaste bloed erfde het goed, 141. Over afstand van de wettelijke gemeenschap van

goederen in de Republiek (1581-1795), zie: Thielen, Man ende wyb ne hebben nen twiet gut, m.n.

247-264 (hoofdstuk XI).

1246. Roes, Het naaste bloed erfde het goed, 139-140, zo ook: Thielen, Man ende wyb ne hebben nen

twiet gut, 248.

1247. Roes, Het naaste bloed erfde het goed, 141.

1248. Over de gecontinueerde gemeenschap van goederen in de Republiek (1581-1795), zie: Thielen,

Man ende wyb ne hebben nen twiet gut, 223-245 (hoofdstuk X).

1249. T. Modderman, Nagelaten gedichten uitgegeven door mr. H.A. Spandaw (Groningen 1817) 21.

1250. Over echtscheiding en het Groninger stadsrecht, zie verder: Laman, Aanleiding, 103-112. Art. 50 (I)

SNC. bepaalde dat scheiding van tafel en bed slechts voor een termijn werd toegestaan. Over de

maximale duur van deze termijn bepaalde het niets. Scheiding van tafel en bed kon, behalve op de

limitatieve echtscheidingsgronden, ook om andere redenen door het gerecht worden uitgesproken.
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bepaling van de omvang van de ontbonden gemeenschap was de overlijdens-

datum.1251 Deze peildatum was niet van belang, indien afstammelingen, geboren

uit het huwelijk van erflater en diens langstlevende echtgenoot, erfgenaam waren.

In dat geval was namelijk sprake van een gecontinueerde gemeenschap met de

langstlevende echtgenoot.1252 De peildatum was uiteraard evenmin van belang,

indien de langstlevende echtgenoot als enige gerechtigd was op grond van art. 49 (II)

SNC (gezamendehandse gemeenschap).

Over een peildatum in geval van echtscheiding zwijgt het stadsrecht. Dat was

ook niet nodig, indien uit het huwelijk geen wettige kinderen in leven waren

gebleven. In dat geval kwamen namelijk alle gemeenschapsgoederen toe aan de,

volgens het gerecht, aan de echtscheiding onschuldige echtgenoot, art. 48 (I) SNC.

Het stadsrecht voorzag niet in een regeling, indien in dat geval wettige kinderen in

leven waren. Mogelijk gold in dat geval art. 36 (I) SNC (gecontinueerde gemeen-

schap) analoog.

In het geval de gemeenschap werd ontbonden door overlijden - anders dan in

geval van een gezamendehandse gemeenschap - moest voor de bepaling van de

omvang van de te verdelen gemeenschap rekening worden gehouden met een aantal

in te brengen goederen en waarden. Voor de bepaling van de omvang dienden de

(voor)kinderen van de overleden echtgenoot namelijk in te brengen wat zij van hun

ouder(s) hadden vooruit ontvangen tot ‘bevorderinge en ondersteuninge van haer

houwlijk of koopmanschap’, of een bedrag gelijk aan de nominale waarde daarvan,

art. 37 (I) SNC jo art. 44 (II) SNC. Bepalend voor de hoogte van de vergoeding, was

de waarde ten tijde van de verkrijging.

De inbreng betrof dus nadrukkelijk niet alleen de ondersteuning die (voor)

kinderen van de overleden ouder hadden ontvangen. Ook de ondersteuning ontvan-

gen van de langstlevende ouder moest worden ingebracht in de ontbonden huwelijks-

goederengemeenschap bij het overlijden van de eerststervende. Van deze inbreng

profiteerden dus ook de langstlevende en diens overige kinderen, zoals art. 37 (I)

SNC nadrukkelijk bepaalde.

Van voornoemde inbreng in de ontbonden huwelijksgemeenschap was uit-

gesloten hetgeen een voorkind van de overledene van diens al eerder overleden

ouder had ontvangen. Dat was immers al bij de toenmalige ontbinding

ingebracht.

Indien in huwelijksvoorwaarden een (beperkte) gemeenschap van goederen was

overeengekomen, verplichtte art. 40 (I) SNC nog tot een extra inbreng bovenop die

van art. 37 (I) SNC.1253Echtgenoten noch hun erfgenamen mochten namelijk wegens

verdeling iets uit de (beperkte) gemeenschap ontvangen, voordat door hen was

ingebracht hetgeen bij huwelijksvoorwaarden was beloofd.1254 Deze beloofde

goederen konden alleen schriftelijk worden bewezen, art. 39 (I) SNC.

1251. Laman, Aanleiding, 101.

1252. Kinderen (en hun afstammelingen) van erflater, geboren uit een eerder huwelijk van erflater waren

dus geen deelgenoot in de gecontinueerde gemeenschap met de langstlevende echtgenoot, vgl.

Laman, Aanleiding, 102.

1253. Art. 40 (I) SNC was gebaseerd op de inbrengverplichting van art. 4 (Liber IX) stadboek 1425.

1254. Art. 41 (I) SNC bood een klachtenregeling met vervaltermijnen betreffende de inbreng van hetgeen

bij huwelijksvoorwaarden was beloofd.
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Ook na de inbreng van de voornoemde goederen/waarden volgde nog niet de

verdeling van de ontbonden huwelijksgemeenschap. De langstlevende mocht

namelijk eerst nog zijn in art. 37 (I) SNC gegeven recht uitoefenen om al zijn

kleding vooruit te nemen uit de huwelijksgemeenschap (de zogenaamde voordeel-

goederen). Zo bepaalde ook al art. 9 (Liber II) stadboek 1425. De langstlevende

echtgenoot nam daarenboven nog zijn wapen vooruit. De vermelding van’s mans

wapen refereerde waarschijnlijk aan de burgerwacht waaraan iedere mannelijke

burger moest deelnemen.1255

In de praktijk nam vanaf de zeventiende eeuw de langstlevende ouder op basis

van art. 37 (I) SNC zijn gehele persoonlijke lijfstoebehoren (dus niet alleen kleding,

maar ook sieraden en zelfs boeken) vooruit. Gaandeweg kende men ook aan het

persoonlijke lijfstoebehoren van de overleden echtgenoot een vergelijkbare bijzon-

dere positie toe. Dat betekende dat zij evenmin meetelden voor de bepaling van de

omvang van de huwelijksgemeenschap en uitsluitend bestemd waren voor de

erfgenamen.1256

Als vermeld, de overlijdensdatum had als peildatum voor de bepaling van de

omvang van de ontbonden gemeenschap geen betekenis in het geval kinderen van

de overleden echtgenoot medegerechtigd waren tot de ontbonden huwelijksge-

meenschap. Art. 36 (I) SNC bepaalde namelijk dat in dat geval de boedelmenging

zich voortzette.1257 Dat gold niet voor beperkte gemeenschappen, zoals die van

winst en verlies. In die gevallen was geen sprake van een gecontinueerde

gemeenschap.1258 Ofschoon de gecontinueerde gemeenschap formeel geen huwe-

lijksgoederenrecht was, maar een direct gevolg van de ontbonden huwelijks-

goederengemeenschap, mag hier niet aan deze rechtsfiguur worden voorbijgegaan.

De gecontinueerde gemeenschap duurde in de stad Groningen tot het moment

van de boedelscheiding/afkoop. Onbekend is of de gecontinueerde gemeenschap

ook eindigde, ingeval binnen een bepaalde tijd een inventaris van de nalatenschap

werd opgemaakt, zoals elders in de Republiek.1259

De helft van latere aanwinsten door de langstlevende na ontbinding verkregen,

kwam de kinderen toe, art. 36 (I) SNC.1260 De bepaling sprak niet van later

1255. Het Groninger stadsrecht rekende geen onroerende goederen tot de voordeelgoederen, zoals elders

in de Republiek soms wel het geval was met betrekking tot allodiale goederen. Zie voor

voorbeelden: Roes, Het naaste bloed erfde het goed, 110, noot 375. Art. 37 (I) SNC lijkt op het

huidige art. 1:101 BW.

1256. Hempenius-van Dijk, De weeskamer, 152.

1257. In geval van een kinderloos huwelijk was geen sprake van een gecontinueerde gemeenschap.

Erfgenamen van de overleden echtgenoot hadden geen aanspraak op de helft van de nadien

opgekomen aanwinsten. Art. 36 (I) SNC gaf dat recht alleen aan kinderen van de overledene.

1258. Huber, Heedensdaegse rechtsgeleertheyt, Boek I, hoofdstuk 11, § 45 en 46.

1259. Fockema Andreae, Het Oud-Nederlandsch burgerlijk recht 2, 184. Werd de inventaris opgemaakt,

dan eindigde de gecontinueerde gemeenschap en was voortaan sprake van een gewone gemeen-

schap.

1260. Volgens Fockema Andreae, Bijdragen tot de Nederlandsche rechtsgeschiedenis 2, 150, vielen

onder ‘erffenissen’ van art. 36 (I) SNC alleen de erfenissen van de overleden echtgenoot in de

gecontinueerde gemeenschap en niet de erfenissen die de kinderen nadien kregen. Volgens Thielen

is deze opvatting strijdig met art. 37 (I) SNC dat bepaalt dat de gecontinueerde gemeenschap tussen

de langstlevende en de kinderen half-half gedeeld moet worden. Dat houdt volgens hem in dat alle
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opgekomen schulden.1261 Zij vielen niet in de gecontinueerde gemeenschap,

daarmee leek de stad-Groninger regeling op die van Holland, aldus Roes. De

gecontinueerde gemeenschap vormde daardoor ook in de stad Groningen een soort

straf voor de langstlevende. Volgens hem viel deze straf in de praktijk nogal mee,

omdat de langstlevende de gecontinueerde gemeenschap op de koop toe zou

hebben genomen.1262

De gecontinueerde gemeenschap kon lang voortduren. Een boedelscheiding

of afkoop werd namelijk meestal pas gemaakt in het geval daartoe aanleiding

was, zoals hertrouwen door de langstlevende, zie art. 16 (I) SNC. Tot die

tijd beheerde de langstlevende het gehele vermogen.1263 Bij de keuze tussen

boedelscheiding of afkoop koos de langstlevende echtgenoot in de stad Groningen

in de praktijk meestal voor afkoop, omdat in dat geval alle goederen van de

nalatenschap eigendom werden van de langstlevende en hij op de oude voet kon

voortleven.1264 De afkoopsom werd meteen of op een later moment aan de

erfgenamen uitbetaald. In de achttiende eeuw werd doorgaans afgesproken dat

uitbetaling pas zou volgen als de langstlevende zijn kind niet meer hoefde te

onderhouden.1265 Behalve in geld, vond in de praktijk ook inbetalinggeving door

middel van goederen plaats.

Voor de betrokken kinderen was tot aan de boedelscheiding/afkoop de ge-

continueerde gemeenschap geen straf. Behalve dat na de ontbinding opgekomen

schulden niet in de gemeenschap vielen, werden de kinderen voorts beschermd

tegen schade als gevolg van (slecht) beheer door de langstlevende. Vanaf de datum

van ontbinding van het huwelijk tot aan het moment van de boedelscheiding/

afkoop rustte namelijk tot zekerheid van de erfdelen van de kinderen op alle

roerende en onroerende goederen van de langstlevende ouder een stilzwijgend

zekerheidsrecht.1266Dit recht had geen wettelijke grondslag.

Ofschoon de gecontinueerde gemeenschap algemeen verbreid was opgenomen

in rechtstelsels in de Republiek, werd zij in de loop der tijd afgeschaft, beperkt,

of werden geboden tot inventarisering ingevoerd in gebieden, waar de wettelijke

gemeenschap van goederen gold, aldus Roes. Dat hing volgens hem samen

erfenissen onder die verdeling begrepen moeten zijn, zie: Thielen, Man ende wyb ne hebben nen

twiet gut, 235-236.

De herhaling van het woord helf(e) in de formulering van art. 36 (I) SNC duidt er niet op dat de

kinderen slechts een vierde deel van deze aanwinsten toekwam, Laman, Aanleiding, 101.

1261. Begrafeniskosten en overige doodschulden, zoals rouwkleding voor dienstpersoneel, kwamen niet

ten laste van de ontbonden huwelijksgoederengemeenschap, maar vormden schulden van de

nalatenschap, art. 37 slot, (I) SNC.

1262. Roes, Het naaste bloed erfde het goed, 76.

1263. Elders in de Republiek, bijvoorbeeld in Overijssel en Gelderland, werd in dat verband gesproken

van ‘eruiterschap’ (boedelhouderschap). De langstlevende echtgenoot hield de nalatenschap van

rechtswege in bezit gedurende een bepaalde periode, zie hierover: Roes, Het naaste bloed erfde het

goed, 141-142.

1264. Hempenius-van Dijk, De weeskamer, 149 en 152.

1265. Ibidem, 152.

1266. Ibidem, 82, 151 en 250, noot 9.
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met de destijds door bloedverwanten ‘reëel beleefde’ achterdocht ten opzichte van

de ‘ingetrouwde’, langstlevende echtgenoot. Deze kreeg immers al de helft van de

wettelijke gemeenschap. Voorkomen moest worden dat de andere helft verloren

ging.1267

Deze uitdrukkingswijze valt niet te prefereren, althans niet voor de situatie in

stad Groningen. De gecontinueerde gemeenschap deed zich daar niet voor in geval

van een kinderloos huwelijk. Naaste bloedverwanten van de overledene hoefden

deze ‘achterdocht’ daarom niet gekoesterd te hebben. Voorkinderen van de

overledene waren evenmin deelgenoot in een gecontinueerde gemeenschap. Voor

hen was een afschaffing of beperking evenmin relevant. De familierelatie tussen

meerderjarige kinderen van de overledene en de eigen langstlevende ouder zal de

door Roes veronderstelde ‘achterdocht’ ook wel enigszins getemperd hebben. In

plaats van ‘achterdocht’ hoeft bij de invoering van beschermende bepalingen, zoals

in de stad Groningen de ‘stilzwijgende hypotheekverlening’, eenvoudigweg alleen

maar gedacht te worden aan de bescherming van de belangen van minderjarige

kinderen van de overledene. Die was in dat geval van belang, omdat de langst-

levende ouder na het overlijden van de andere ouder van rechtswege de voogdij

over de minderjarige kinderen uitoefende en dus controle door voorstanders

ontbrak, zolang een boedelscheiding/afkoop uitbleef.

VI.2. Huwelijksvoorwaarden1268

Inleiding

Het stadboek besteedde maar liefst dertien artikelen aan de handhaving van de

openbare orde in verband met het opmaken van huwelijksvoorwaarden en

huwelijksfeestelijkheden: de artikelen 5-17 (Liber IX) stadboek 1425. Ze legden

beperkingen op aan de kleding van betrokkenen, het aantal voor te zetten schalen

met voedsel, evenals aan het aantal muzikanten.

De wijnkoop werd verboden in art. 5 (Liber IX) stadboek 1425. Wijnkoop was

de maaltijd die aanstaande echtgenoten met familieleden gebruikelijk waren te

nuttigen na het overeenkomen van huwelijksvoorwaarden. Mogelijk beoogden de

opstellers van het stadboek met het verbod onmatige alcoholconsumptie en

onnodige verspilling van middelen tegen te gaan. Het verbod heeft de wijnkoop

echter niet voorgoed doen verdwijnen. Nog in 1648 achtte het stadsbestuur het

nodig om feestelijkheden rond het opmaken van huwelijksvoorwaarden te regu-

leren. Zowel het overeenkomen van huwelijksvoorwaarden als daarmee samen-

hangende publieke maaltijden en gasterijen op vrije dagen, zoals zon- en

feestdagen, werden verboden.1269 Het gebruik van de wijnkoop bleek echter

1267. Roes, Het naaste bloed erfde het goed, 68 en 78.

1268. Over huwelijksvoorwaarden in de Republiek (1581-1795), zie ook: Thielen, Man ende wyb ne

hebben nen twiet gut, m.n. 265-290 (hoofdstuk XII).

1269. RHC GrA, VPO, inv. nr. 303: art. I en II, titel I (Van de Heylige-daghen).
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moeilijk uit te bannen. Nog in de achttiende eeuw kwam het voor.1270 De Stads

Nieuwe Constituties besteedden overigens geen aparte aandacht aan de wijnkoop.

Het stadboek 1425 besteedde daarentegen maar één bepaling aan materiële en

formele huwelijksvoorwaarden: art. 3 (Liber IX) stadboek 1425. Het bevatte een

aantal regels. Zo erkende art. 3 (Liber IX) stadboek 1425 de voor de invoering van

het stadboek gemaakte huwelijksvoorwaarden (‘gemaket ēn beloeft sint in voer-

tiden ēn hier namels gheschien moghen’) en bepaalde het ten aanzien van de vorm

dat huwelijksvoorwaarden tegenover raadsheren (‘bi des rades woerden’) in

aanwezigheid van naaste verwanten (‘raed luden’) overeengekomen moesten

worden.

De huwelijksvoorwaarden golden niet als een overeenkomst tussen de aan-

staande echtgenoten alleen, maar tussen hen en een bredere kring van betrokkenen.

Laman definieerde huwelijksvoorwaarden als een overeenkomst

‘tusschen de toekoomende ehelieden ende wederzyds vrienden, raakende de

hebbende en toekoomende goederen der ehelieden, ende het regt der ervenisse

omtrent deselve.’
1271

Met andere woorden, de bij het ‘belyen’ aanwezige familieleden van de aanstaande

echtgenoten waren partij bij de huwelijksvoorwaarden. Huwelijksvoorwaarden

waren familiecontracten (pacta familiae).

Het gerechtshof te Groningen dat op 12 januari 1847 nog uitspraak moest doen

over Groninger huwelijksvoorwaarden uit 1797 oordeelde dat:

‘geest en strekking van de voormalige huwelijkscontracten in deze provincie in

het algemeen was om de goederen in de familie te bewaren, en te zorgen, dat die

goederen niet uit de eene familie naar de andere overgingen.’
1272

Dat laatste kon gemakkelijk, omdat de beperkingen die legitieme aanspraken aan de

testeervrijheid oplegden, niet golden voor regelingen in huwelijksvoorwaarden.1273

Met andere woorden, aanstaande echtgenoten konden elkaar bij huwelijksvoorwaar-

den bevoordelen met voorbijgaan van familiebelangen. De familieleden waren

medepartij om te bewaken of, en hoeveel, de echtgenoten elkaar begunstigden ten

nadele van de familie. Om te waarborgen dat de regelingen, getroffen in het

familiecontract, niet zo maar ongedaan gemaakt konden worden door echtgenoot

of echtgenoten, bepaalde art. 3 (Liber IX) stadboek 1425 en later art. 22 (I) SNC, dat

een echtgenoot niet bij latere huwelijksvoorwaarden of bij uiterste wil van het in

huwelijksvoorwaarden overeengekomene mocht afwijken, zonder toestemming van

de andere echtgenoot en van twee van diens bloedverwanten.1274Het karakter van de

huwelijksvoorwaarden als familiecontract had dus alles in zich om de vermogens-

1270. Alberts, ‘Het huwelijk in de stad Groningen’, 83. Alberts verwijst naar dagboekaantekeningen van

de gereformeerde predikant R. Alberthoma die op 4 januari 1753 een wijnkoop bijwoonde wegens

het aanstaande huwelijk van zijn dochter Margaretha Geertuid Alberthoma met Paulus Chevallier.

1271. Laman, Aanleiding, 19.

1272. Oudeman, ‘Over den aard en de regtskracht der huwelijksvoorwaarden’, 714.

1273. Zie par. VII.2.3.

1274. Art. 3 (Liber IX) stadboek 1425 (Van hilixx vorwarde) luidde als volgt:
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rechtelijke belangen van een familie te beschermen, maar ook om de positie van de

langstlevende onherroepelijk te versterken!

Over de regelingen die in huwelijksvoorwaarden getroffen konden worden,

zweeg het stadboek 1425. Art. 3 (Liber IX) bepaalde slechts dat bij huwelijks-

voorwaarden van de wettelijke gemeenschap van goederen mocht worden afge-

weken. De Stads Nieuwe Constituties van 1689 wijdden daarentegen maar liefst

zestien bepalingen aan het onderwerp. In de artikelen 8-15, 17-19, 22, 40 en 41 (I),

evenals 26 en 27 (II) werden niet alleen de vormvoorschriften nader uitgewerkt,

maar stelden ze ook regels met betrekking tot materiële huwelijksvoorwaarden.

VI.2.1 Vormvoorschriften huwelijksvoorwaarden

Huwelijksvoorwaarden konden in de stad Groningen alleen voor het huwelijk

rechtsgeldig worden overeengekomen en nadien niet meer worden opgeheven of

gewijzigd (onveranderlijkheidsbeginsel). Conform het genoemde art. 35 (I) SNC,

bepaalde art. 8 (I) jo art. 11 (I) SNC dat aanstaande echtgenoten en naaste vrienden

de overeengekomen huwelijksvoorwaarden moesten overeenkomen en ‘belyen’

ten overstaan van één burgemeester of twee leden van de Raad van de stad

Groningen ‘voor de echte beslapinge’.1275 Laatstgenoemde tijdsbepaling was een

relict uit het verleden. In de praktijk werd bedoeld: voor de huwelijksbevestiging.

De ‘belyinge’ werd bewezen door de schriftelijke vastlegging door een

secretaris in aanwezigheid van één burgemeester of de twee raadsleden en de

aansluitende ondertekening door burgemeester of twee raadsleden. Partijen bij de

overeenkomst ondertekenden de schriftelijke vastlegging niet (afb. 101-103).

Art 10 (I) van de SNC bepaalde vervolgens dat binnen een termijn van één jaar en

zes weken, beginnend op de dag van de ‘belyinge’, alle huwelijksvoorwaarden op

fransijn (perkament), vastgelegd moesten worden.1276Vervolgens werd het met een

‘onstraffelijk uythangend zegul’ bevestigd (afb. 104).1277Met het zegel werd bedoeld

het stadszegel.1278Niet-burgers en niet-ingezetenen mochten volstaan met een ander

‘Soe wanneer een mā ene ioncfrouwe eder ene vrouwe echteliken bi slapet na ghesatte der

hiligher kerken / In Groningen so is hoer twier gued half en̄ half als voer inden anderde boke

ghescreuen staed / nochtans soe sint huwelics vorwerden to holden die tusschē den māne en der

vrouwe gemaket en̄ beloeft sint in voertiden en̄ hier namels gheschien moghen voer raed luden

bi des rades woerden / En̄ negheen mā en sal quijt scheldinghe doen of quijt gheuen yenighe

huwelix vorwerde ofte ienigher leye loften die der vrouwen en̄ horē vrenden ontheten ende

gheloeft sint in vergaderinghe der effcap voer den raed luden buten consente der vrouwē en̄ hore

twee naeste mundighe erfnamen van mānes personen / En̄ des ghelikes salmē dat holdē vanden

ioncfrouwē en vrouwē als voerscreuen staed vandē mannen.’

1275. De ‘belyingen’ van huwelijksvoorwaarden in de stad Groningen zijn bewaard in: RHC GrA, VGG,

inv. nrs. 3484-3934, Minuten en concepten van akten. (ten archieve ook bekend als RA, III-ij).

1276. In samenhang met het bepaalde in art. 9 (I) SNC zal met ‘alle’ huwelijksvoorwaarden in art. 10 (I)

SNC bedoeld zijn alle huwelijksvoorwaarden die in de stad voor burgemeester of raadsleden waren

opgemaakt.

1277. Een enigszins vergelijkbare regeling biedt de hieronder te bespreken art. 28 (II) SNC voor het

opmaken van testamenten door burgers en ingezetenen.

1278. Onstraffelijk wil zeggen: niet vals.
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‘onstraflijk’ zegel, aldus Laman.1279Deze schriftelijke vastlegging op fransijn hoefde

dus niet eveneens voor het huwelijk te hebben plaatsgevonden.1280Niet-naleving van

art. 8 (I) en 10 (I) SNC maakte het overeengekomene ‘krachteloos en van geender

weerden’, art. 10 (I) SNC.1281 Overschrijding van de termijn van art. 10 (I) SNC

leidde echter niet tot nietigheid, indien het verzuim niet door partijen was veroor-

zaakt, maar het gevolg was van bijvoorbeeld traag draaiende ambtelijke molens op de

stadssecretarie. De stadssecretarie maakte namelijk op verzoek van partijen één of

meer exemplaren aan de hand van de tekst van de ‘belyinge’.

De tekst van de ‘belyinge’ van huwelijksvoorwaarden hoefde niet verplicht in

een protocol te worden opgenomen. Art. 6 en 7 van de ordonnantie van 19 mei

1613 van de Brede Raad, stond wel vrijwillige opname toe in het voor andere

doeleinden opgerichte ‘schuldprotocollen’ of ‘protocollen van verzegeling’.1282

Genoemd art. 6 gaf daarvoor als reden:

‘Dewyle oock door verloop van tyden, vyer vnd waters nooden dickwils geboeret,

dat voorgemelte brieven, als mede hijlcxvoorwaerden, testamenten, donatie-

brieven, scheitbrieven, etc. vorlustich worden, daer door van de rechte arffge-

namen van hare goederen frustrieret, vnd vele pleitens ghecausieret wort’.
1283

Desondanks werd in de achttiende eeuw maar zeer weinig gebruikgemaakt van

deze mogelijkheid.

Het stadsrecht erkende huwelijksvoorwaarden die buiten de stad en de stads-

jurisdictie waren opgemaakt, mits zij ex art. 9 (I) SNC gemaakt waren

‘voor de echte beslapinge wettelijk ende in behoorlijke forma nae de maniere ende

het recht van die plaetse daer derselve zijn opgericht’.
1284

Onafhankelijk van het antwoord op de vraag of het elders mogelijk was rechts-

geldig huwelijksvoorwaarden staande huwelijk te maken, in de stad Groningen

werden deze dus niet erkend. Omgekeerd hing het van elders geldende land- en

1279. Laman, Aanleiding, 21. Met een ander zegel is bedoeld het zegel van een ander bevoegd zegelaar,

zoals een redger in de Ommelanden.

1280. Tijdens de Republiek kende de stad Groningen geen verplichting dat gezegeld papier/perkament

voor officiële stukken gebruikt moest worden (klein-zegelrecht), zie: Matthey, ‘Op fiscaal kompas’,

203-204.

1281. Art. 10 (I) SNC bepaalde dat de sanctie alleen aan de orde was in geval het zegel ontbrak door

‘versuim der partijen’, niet indien het zegel ontbrak door verzuim van de zegelaar, vgl. Laman,

Aanleiding, 21.

1282. In verband met belastingheffing bepaalde art. 2 van de ordonnantie van 19 mei 1613 dat alle

‘rentebrieven, verseghelde obligatien, coopbrieven, versetbrieven, pachtbrieven, offte diergelijcke

contract-brieven, daer door eenige goederen worden veralieneert offte beswaret’ verplicht ter

optekening de stadssecretarie worden aangeboden om de afgeschreven tekst in het schuldprotocol

ter stadssecretarie te kunnen opnemen. Deze schuldprotocollen worden bewaard in: RHC GrA,

VGG, inv. nrs. 3935-4162, Minuten van akten (ten archieve bekend als RA, III-x).

1283. Citaat ontleend aan: Hempenius-van Dijk, De weeskamer, 249, noot 92.

1284. In 1659 erkenden het landschap Drenthe en de stad Groningen uitdrukkelijk over en weer de

huwelijksvoorwaarden en testamenten in beide rechtsgebieden opgemaakt, mits deze aan de lokale

formele vereisten voldeden, zie RHC GrA, ASSG, inv. nr. 740r, Reciproque resolutien van Stadt

Groningen en Drenthe, nopende de validiteit van hylixvoorwaerden en testamenten.
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stadsrechten af of, en in hoeverre, het naar Groninger stadsrecht rechtsgeldig

opgemaakte huwelijksvoorwaarden daar werden erkend.1285

Aan welke inhoudelijke minimumeisen dienden de stad-Groninger huwelijks-

voorwaarden te voldoen? Op grond van art. 11 (I) SNC diende de akte verplicht de

namen van de partijen bij de overeenkomst te bevatten. Dat waren niet alleen (1) de

aanstaande echtgenoten, (2) hun beider ouders, maar ook (3) de ‘naeste vrienden’

of andere meerderjarige personen die ‘over het sluyten van ’t houwelijk hebben

gestaan‘.1286

Voorts diende in de huwelijksvoorwaarden te zijn opgenomen, of de huwe-

lijksvoorwaarden ‘by vrienden raadt’ waren opgemaakt of niet. Laman merkte op

dat deze passage rond 1738 meer scheen te dienen tot eer en fatsoen van de

contracterende aanstaande echtgenoten dan dat het een wezenlijk onderdeel van de

huwelijksvoorwaarden zelf vormde. Weglating van de passage leidde volgens hem

niet tot ongeldigheid van de huwelijksvoorwaarden.1287

De Stads Nieuwe Constituties bevatten twee aparte voorschriften over de

benodigde partijen bij het overeenkomen en ‘belyen’ van de huwelijksvoorwaar-

den: art. 18 (I) en 19 (I) SNC.

Art. 18 (I) SNC trof een regeling in het geval een aanstaande echtgenoot

minderjarig was. Een minderjarige kon slechts in aanwezigheid en met toestem-

ming van zijn ouders of de langstlevende hunner huwelijksvoorwaarden overeen-

komen en ‘belyen’. In het geval beide ouders waren vooroverleden en geen

voorstanders over de minderjarige waren benoemd, traden op beide grootouders of

de langstlevende hunner. Indien ook zij beiden al waren overleden, namen

meerderjarige broers en zusters van de minderjarige deze plaats in. Indien

voorstanders over de minderjarige waren benoemd, traden ten slotte deze samen

met twee naaste bloedverwanten, uit de familie van de overleden ouder op. In het

geval geen van al voornoemde personen in leven, respectievelijk benoemd waren,

konden de aanstaande echtgenoten volstaan met twee naaste bloedverwanten van

zowel vaders- als moederszijde.1288 Op overtreding van art. 18 (I) SNC stond

nietigheid van de huwelijksvoorwaarden.

Op meerderjarige aanstaande echtgenoten die ‘haers verstandts wettigh sijn

ende haer eygen goedt hebben’, verklaarde art. 19 (I) SNC de regeling van art. 18

1285. Laman, Aanleiding, 22-24, meende dat het een algemene grondregel was dat ‘De Hooge Magten

van ieder land bieden malkanderen de hand, ten einde de regten van ieder op elk syn onderdanen,

schoon elders synde, soo verre gelden, als het niet is strijdig met de magt of het regt des anderen in

syn bedryf.’

1286. Onder ‘vrienden’ moet worden verstaan: bloed- en aanverwanten. Met ‘over het sluyten van ’t

houwelijk hebben gestaan’ werden bedoeld de personen genoemd in art. 18 (I) en art. 19 (I) SNC.

Het raadplegen over de inhoud van de huwelijksvoorwaarden en het meesluiten daarvan werd

‘dedigen’ genoemd. Deze personen heetten derhalve ook wel ‘dedingslieden’.

1287. Laman, Aanleiding, 22.

1288. Een bijzonderheid was aan de orde in geval ‘veniam aetatis’ (handlichting) was verleend aan een

minderjarige. Evenals naar huidig recht (vgl. art. 1:235 BW), verkreeg de minderjarige daardoor

niet de bevoegdheid om als een meerderjarige alle rechtshandelingen te verrichten. Zo bleef hij

onder art. 18 (I) SNC vallen. Als leges speciales stonden de artikelen 30 (II) jo 38 (II) SNC hem

echter wel toe zonder toestemming bij (openbaar en/of gesloten) testament over zijn nalatenschap te

beschikken.
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(I) SNC van overeenkomstige toepassing. De regelingen van art. 18 (I) en 19 (I)

SNC zijn daarmee identiek aan art. 4 (I) SNC.

Art. 19 (I) SNC kende een versoepeling in het geval een medepartij niet kwam

opdagen of niet binnen’s lands was. In dat geval mochten aanstaande echtelieden met

raad van andere vrome lieden bondige huwelijksvoorwaarden maken. Wat onder

‘bondige’ huwelijksvoorwaarden werd verstaan, lichtte art. 19 (I) SNC niet toe.1289

De tekst van art. 19 (I) SNC wekt de indruk dat twee meerderjarige verloofden

die niet over eigen goederen beschikten, vrij waren, zonder ‘naeste vrienden’

huwelijksvoorwaarden op te maken. Mocht dat zo zijn, dan bevestigt dat

het uitgangspunt dat familievermogensrechtelijke belangen voorop stonden bij

het overeenkomen en ‘belyen’ van huwelijksvoorwaarden. In het geval een

meerderjarige ‘haers verstandts’ niet ‘wettigh sijn’, zal ten slotte de regeling van

art. 18 (I) SNC van overeenkomstige toepassing zijn geweest.

De invloed van de ‘naeste vrienden’ op de inhoud van de huwelijksvoorwaar-

den zal in geval van minderjarige trouwlustigen groter zijn geweest dan in geval

van meerderjarigen. De familieleden waren immers beter in de gelegenheid om hun

toestemming, onmisbaar voor het rechtsgeldig uitwisselen van trouwbeloften, te

koppelen aan de eis dat huwelijksvoorwaarden met een bepaalde inhoud opge-

maakt dienden te worden. In het geval van meerderjarigheid was deze druk minder,

omdat meerderjarigen immers vervangende toestemming voor de trouwbeloften

konden krijgen bij het gerecht en ‘bondige’ huwelijksvoorwaarden konden

opmaken of helemaal geen.

VI.2.2 Materiële huwelijksvoorwaarden

Het Groninger stadsrecht bood weinig houvast aan de inhoud van huwelijksvoor-

waarden. Voor zover aanstaande echtgenoten bij huwelijksvoorwaarden niet

van de wettelijke gemeenschap van goederen afweken, bleven de hierboven

besproken regels betreffende de wettelijke gemeenschap werken, art. 12 (I)

SNC. Het stadsrecht bevatte slechts één uitdrukkelijke huwelijksvermogensrechte-

lijke beperking: het verbood de overeenkomst die een echtgenoot recht gaf op

huwelijkswinst, zonder gehouden te zijn schulden van de gemeenschap te dragen,

art. 13 (I) SNC (verbod op de Societas Leonina).1290Verder bepaalde het stadsrecht

niets over materiële huwelijksvoorwaarden.

Het Groninger stadsrecht gaf dus ook geen regels voor alternatieve huwelijks-

goederenstelsels, zoals het Burgerlijk Wetboek die nog kende tot het jaar 2012.

Alternatieven werden overgelaten aan contractspartijen zelf. Zij konden bijvoor-

beeld een beperkte gemeenschap van winst en verlies overeenkomen.

Beperkte gemeenschap van winst en verlies

Volgens Laman bleven in het geval van een gemeenschap van staande huwelijk

opgekomen winsten en verliezen ten huwelijk aangebrachte goederen en schulden,

1289. Het onderzoek in hoofdstuk IX heeft geen bondige huwelijksvoorwaarden opgeleverd.

1290. Dit verbod is vergelijkbaar met het huidige art. 1:121, lid 2 BW.
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evenals tijdens huwelijk verkregen schenkingen en erfrechtelijke verkrijgingen

ongemeen.1291Onder ten huwelijk aangebracht vermogen – uitsluitend te bewijzen

door middel van een staat van aanbrengsten - werd verstaan al het aanwezige

vermogen van echtgenoten ten tijde van de huwelijksbevestiging, evenals aange-

brachte rechten uit lijfrenten en/of aangebrachte rechten op vruchtgebruik.1292

Tijdens het huwelijk ontvangen lijfrente-uitkeringen of vruchten, alsmede de uit de

genoemde uitkeringen of vruchten voortgekomen opbrengsten moesten, volgens

hem, gerekend worden tot de winsten van het huwelijk en waren daarom gemeen.

Bij huwelijksvoorwaarden kon daarvan worden afgeweken. Naar hun aard waren

het recht uit lijfrente en het recht op vruchtgebruik volgens hem ingesteld tot

(verruiming van het) levensonderhoud van de begunstigde/vruchtgebruiker. Daar-

bij kwam, nog steeds volgens Laman, dat het van algemene bekendheid was dat bij

het aangaan van huwelijken zeer veel gelet werd op de inkomsten van de

aanstaande echtgenoot om

‘soo veel te beter de lasten van het houwlik te konnen dragen ende uitvoeren.’
1293

Indien voornoemde lijfrente-uitkeringen en vruchten tot het kapitaal gerekend

zouden moeten worden, eindigde door het overlijden van de begunstigde/vrucht-

gebruiker niet alleen het recht, maar zouden ook de ontvangen lijfrente-uitke-

ringen/vruchten terugbetaald moeten worden, wat volgens hem strijdig was met

voornoemde reden van instelling.1294

Hetgeen voor aangebracht vermogen in de plaats kwam, viel evenmin in de

gemeenschap van winst en verlies.1295De Stads Nieuwe Constituties gaven niet aan

wanneer sprake was van zaaksvervanging.

Onder vruchten, zoals renten en huren, dienden te worden verstaan netto-

vruchten, dus na aftrek van gemaakte kosten.1296

Onder verliezen, behorende tot de gemeenschap van winst en verlies moesten

volgens Laman gerekend worden:

‘alle door ongelukken, siekten, rampen an des een of anders goed overgekomen,

en de daar over angewende kosten’.
1297

Hiervan waren uitgezonderd schulden voortvloeiend uit misdaad, art. 42 (I) SNC.

Volgens Hugo de Groot was het in Hollandse huwelijksvoorwaarden toegestaan

te bepalen dat de langstlevende echtgenote, in geval van gemeenschap van winst

1291. Laman, Aanleiding, 81.

1292. De beschrijving van de ten huwelijk aangebrachte goederen werd niet altijd gemaakt. Huber merkte

daarover op: ‘hoewel het selve niet veel in acht genomen wort, tot geen kleine afbreuk van veele,

die haer goedt alsoo bijster worden’, zie: Huber, Heedensdaegse rechtsgeleertheyt, Boek I,

hoofdstuk 11, § 34.

1293. Laman, Aanleiding, 88.

1294. Voor een uitgebreide uiteenzetting over de aard van ontvangen lijfrentetermijnen en vruchten

wegens het recht van vruchtgebruik, zie: Laman, Aanleiding, 84-99.

1295. Laman, Aanleiding, 97.

1296. Ibidem, 89.

1297. Ibidem, 82.
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en verlies, na het overlijden van de man, mocht kiezen of ze de helft van de

beperkte gemeenschap wilde of dat ze alleen haar eigen aangebrachte goederen

terugnam.1298 Laman liet zich hier niet over uit.1299

Op de ontbinding van de beperkte gemeenschap van winst en verlies waren in

beginsel ook van toepassing voornoemde inbrengverplichtingen op basis van de

artikelen 37 (I) jo art. 44 (II) SNC, 40 (I) SNC, alsmede het vooruitneemrecht van

art. 37 (I) SNC. Echter, anders dan in het geval van wettelijke gemeenschap van

goederen, diende bij de ontbonden gemeenschap van winst en verlies nog een extra

vergoedingsrecht in acht te worden genomen, alvorens deze kon worden verdeeld.

Eerst dienden namelijk de vergoedingsrechten ten gunste van de privévermogens

van de beide echtgenoten bepaald te worden.

De langstlevende echtgenoot en de erfgenamen van de gestorven echtgenoot

hadden na ontbinding van de beperkte gemeenschap namelijk recht op een

vergoeding gelijk aan de intering en/of waardedaling van het privévermogen, tot

aan de waarde van het privévermogen ten tijde van de huwelijksbevestiging.

Inflatoire waardedaling van ten huwelijk aangebracht vermogen werd dus afge-

wenteld op de gemeenschap van winst en verlies en dus voor de helft op de andere

echtgenoot.

Om de hoogte van de vergoedingsrechten te kunnen bepalen, was voorafgaand

aan het huwelijk inventarisatie van de aangebrachte vermogens, inclusief waarde-

bepalingen, noodzakelijk. Volgens gewoonte werden van deze inventarisatie en

waardering uitgezonderd verbruikbare goederen, zoals linnen en beddengoed.1300

De onderzochte inventarissen bevestigen deze praktijk.1301

De last die de administratie van de afzonderlijke vermogens en van de ver-

goedingsrechten echtgenoten bezorgde, is niet onbekend aan hen die in de twintigste

eeuw een gemeenschap van winst en verlies volgens het Burgerlijk Wetboek

overeenkwamen. Evenmin aan hen die in die tijd hadden gekozen voor een wettelijk

deelgenootschap als huwelijksgoederenstelsel. Na het verschijnen van de dissertatie

van Van der Burght in 1973 waren laatstgenoemden tenminste gewaarschuwd

voor deze nadelen van het wettelijk deelgenootschap.1302 Zij hadden bovendien

de mogelijkheid staande huwelijk hun huwelijksgoederenregime te wijzigen. Voor de

achttiende-eeuwse stad-Groninger was het te laat indien hij tijdens zijn huwelijk de

administratieve nadelen van de gemeenschap van winst en verlies bemerkte. Staande

huwelijk mocht hij zijn huwelijksgoederenregime immers niet meer wijzigen.

1298. De Groot, Inleidinge, Boek II, deel 12, § 10. Volgens Thielen, Man ende wyb ne hebben nen twiet

gut, 215, was deze keuzemogelijkheid algemeen toegestaan in de Republiek.

1299. In hoofdstuk IX zal worden onderzocht of van deze keuzemogelijkheid gebruik werd gemaakt in de

stad Groningen.

1300. Laman, Aanleiding, 97.

1301. Zie hoofdstuk II.

1302. Gr. van der Burght, Het wettelĳk deelgenootschap (Deventer 1973).
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VI.2.3 Partiële vernietiging van huwelijksvoorwaarden: ‘beknuppen’

Ten slotte boden de Stads Nieuwe Constituties de mogelijkheid om als derde op te

komen tegen de inhoud van huwelijksvoorwaarden door deze te ‘beknuppen’, art. 17

(I) SNC. Een ‘knup in de huwelijksvoorwaarden slaan’ leidde tot partiële vernieti-

ging van het overeengekomene. Laman meende dat geen ‘knup’ in alle overeen-

gekomen bepalingen afzonderlijk kon worden geslagen, omdat dan een geslaagde

‘beknupping’ alsnog tot vernietiging van de hele overeenkomst zou leiden.1303

Partiële vernietiging van huwelijksvoorwaarden was slechts mogelijk voor

zover de huwelijksvoorwaarden strijdig waren met het stads- of landrecht, waar het

goed, waarover de huwelijksvoorwaarden een regeling troffen, gelegen was. Een

geslaagde ‘beknupping’ had alleen rechtsgevolg ten opzichte van degene die de

huwelijksvoorwaarden had tegengesproken en diens rechtsverkrijgers. Voor ande-

ren bleven de huwelijksvoorwaarden in stand.1304

Mogelijk waren ‘beknuppingen’ in de praktijk vooral gericht tegen regelingen in

huwelijksvoorwaarden die de langstlevende verzorging boden in geval

van overlijden, ten koste van financiële belangen van de familie van de overledene.

Daarnaast is denkbaar dat ‘beknuppingen’ gericht waren tegen bepalingen

die de wettelijke gemeenschap van goederen van toepassing verklaarden op goederen

die gelegen waren in gebieden waar een dergelijke gemeenschap niet bestond.1305

Ondanks dat art. 17 (I) SNC anders leek te bepalen, het sprak namelijk

generaliserend van ‘iemandt’, was Laman van mening dat de bevoegdheid om te

‘beknuppen’, ongeacht de graad van verwantschap, alleen toekwam aan bloed-

verwanten van de (aanstaande) echtgenoten.1306Familieleden die medepartij bij de

huwelijksvoorwaarden waren geweest, hadden dat recht niet.1307Na het verstrijken

van de vervaltermijn van één jaar en zes weken na de ‘belyinge’ kon niet meer

tegen de huwelijksvoorwaarden worden opgekomen, art. 17 (I) SNC.

VI.3 Tot besluit

In de stad Groningen gold sinds 1374 de wettelijke gemeenschap van goederen,

art. 8 (Liber II) stadboek 1425. In 1689 werd deze bepaling herhaald in art. 35 (I)

SNC. Alle goederen en schulden, uitgezonderd leengoederen en fideï-commissair

vermogen, vielen in deze gemeenschap. Deze uitzonderingen kwamen echter zo

weinig voor in de stad Groningen in de achttiende eeuw, dat zij in de praktijk

nauwelijks een rol speelden bij de verzorging van de langstlevende echtgenoot.

1303. Laman, Aanleiding, 30.

1304. Oudeman, ‘Over den aard en de regtskracht der huwelijksvoorwaarden’, 704.

1305. Daarnaast was ‘beknupping’ waarschijnlijk mogelijk als huwelijksvoorwaarden strijdig waren met

huwelijksvoorwaarden wegens een eerder huwelijk van een echtgenoot of als ze strijdig waren met

die van de ouders wegens schending van art. 26 (II) en 27 (II) SNC.

1306. Laman, Aanleiding, 29.

1307. Oudeman, ‘Over den aard en de regtskracht der huwelijksvoorwaarden’, 711.
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De wettelijke gemeenschap van goederen kon uit haar aard meer goederen (en

schulden) omvatten dan een beperkte gemeenschap. Vergeleken met zijn gerechtig-

heid tot laatstgenoemde gemeenschap, bleef de langstlevende echtgenoot daarom

beter verzorgd achter indien hij in de wettelijke gemeenschap van goederen

gehuwd was geweest en de overledene van zijn zijde per saldo meer netto

vermogen had aangebracht dan de langstlevende zelf.

Indien echtgenoten (1) in de wettelijke gemeenschap van goederen gehuwd

waren, (2) het huwelijk door overlijden werd ontbonden en bovendien (3)

descendenten uit dat huwelijk in leven waren gebleven, bracht de gecontinueerde

gemeenschap in dat geval met zich mee dat de langstlevende echtgenoot over alle

goederen van de overledene kon blijven beschikken, art. 36 (I) SNC. Aan deze

verzorgingswijze kwam pas een einde op het moment van afkoop of boedelschei-

ding tussen de erfgenamen en de langstlevende. Dat einde was onvermijdelijk

indien de langstlevende hertrouwde, art. 16 (I) SNC.

Als echtgenoten in de wettelijke gemeenschap van goederen gehuwd waren

geweest en het huwelijk onbeërfd geraakte (dat wil zeggen alle uit het huwelijk

geboren kinderen waren voor de eerst gestorven echtgenoot overleden), dan bood

het stad-Groninger huwelijksvermogensrecht de beste verzorging voor de langst-

levende. Art. 4 (Liber II) stadboek 1425 bepaalde, dat de langstlevende als enige

gerechtigd was tot alle goederen van de overledene.

Roes vermoedt in zijn proefschrift dat in de stad Groningen al lange tijd vóór

1689 een einde was gekomen aan de werking van art. 4 (Liber II) stadboek 1425.

Art. 49 (II) SNC uit 1689 herhaalde echter deze bepaling uit 1425. Het werd in dat

jaar zelfs uitgebreid met een variant: art. 50 (II) SNC. Deze uitbreiding was

noodzakelijk geworden vanwege de codificering van de Lex hac Edictali. Het

bijzondere rechtsgevolg van art. 4 (Liber II) stadboek 1425 behoorde dus nog

steeds tot het positieve recht in 1689.
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101. Eerste blad ‘belyinge’ huwelijksvoorwaarden van Harmen Roelofs

Roseboom (gest. 1787) en Jantien Meijnders (gest. 1754), 1734. Beleden

voor burgemeester Paulus Laman, auteur van Anleiding tot de eerste begin-

selen der Groninger regtskennis. Collectie RHC GrA.
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102. Tweede blad ‘belyinge’ huwelijksvoorwaarden van Harmen Roelofs

Roseboom (gest. 1787) en Jantien Meijnders (gest. 1754), 1734. Collectie RHC

GrA.
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103. Derde blad ‘belyinge’ huwelijksvoorwaarden van Harmen Roelofs

Roseboom (gest. 1787) en Jantien Meijnders (gest. 1754), 1734. Collectie

RHC GrA.
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