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VII. Stad-Groninger erfrecht

Inleiding

Het erfrecht in het stadboek 1425 was de neerslag van gewoonterecht, aangevuld

met Romeins recht. De invloed van het Romeinse recht blijkt bijvoorbeeld uit de

bepalingen betreffende het testamentaire erfrecht. De Germanen kenden geen

testamentair erfrecht, omdat grond aan de familie behoorde en uitsluitend binnen

eigen familiekring doorgegeven moest worden. Door het canonieke recht deed het

testamentaire erfrecht - beïnvloed door het Romeinse erfrecht - vanaf de dertiende

eeuw zijn intrede in land- en stadsrechten, ook in de stad Groningen. De

Romeinsrechtelijke invloed op het stad-Groninger ab intestaat erfrecht is bijvoor-

beeld herkenbaar in het erfrechtelijke gradenstelsel dat afweek van het graden-

stelsel volgens het canonieke recht, zo zal hieronder blijken.1308

In de stad Groningen wijdde het stadboek 1425 de artikelen 1-7, 9-20 (Liber II)

aan het ab intestaat erfrecht. De ordonnantie van de Brede Raad van 19 maart 1553

wijzigde dat ingrijpend. Art. 56 (Liber IX) verbeterde ondermeer de positie van

dochters ten opzichte van zonen in de nalatenschap van hun ouders en maakte

plaatsvervulling (recht van representatie) mogelijk in de nederdalende lijn.1309

In 1689 werd het stad-Groninger erfrecht nieuw geordend en op onderdelen

gewijzigd in de Stads Nieuwe Constituties. Dit erfrecht heeft in de stad gegolden

tot de invoering van Wetboek Napoleon ingerigt voor het Koningrijk Holland

(WNH) op 1 mei 1809.

Eerst zal worden uitgewerkt het ab intestaat erfrecht en vervolgens het

testamentaire erfrecht van de stad Groningen in de periode 1689 – 1 mei 1809.

Voor zover van belang wordt daarbij aandacht besteed aan de regeling van het

stadboek 1425. Voor een goed begrip van het contractuele erfrecht in huwelijks-

voorwaarden volgt dit onderwerp als laatste. Ten slotte wordt afgesloten met een

zeer korte behandeling van het stad-Groninger schenkingsrecht. Tijdens het

huwelijksvoorwaardenonderzoek zal namelijk blijken dat stad-Groninger doops-

gezinden uiterst zelden schenkingen deden boven tweehonderd daalders, waarvoor

het vormvereiste gold van art. 2 (IV) SNC.1310

1308. Zie par. VII.1.

1309. Het scherpe plakkaat van 5 september 1601 van Burgemeesters en Raad van Groningen had

buitensporige consequenties. Het bepaalde namelijk dat een ieder die niet gereformeerd gedoopt

was niet kon erven. De maatregel had het vooral op doopsgezinden gemunt. De stedelijke

doopsgezinden deden daarom in 1607 een beroep op de Staten-Generaal om van het scherpe

plakkaat af te komen. De Staten-Generaal maande vervolgens de stad de doopsgezinden niet boven

recht en billijkheid te bezwaren en hen te behandelen, zoals in de rest van de Republiek gebruikelijk

was, zie: S. Zijlstra, ‘Het “scherpe plakkaat” van Groningen uit 1601’, 67 en 69.

1310. Zie hoofdstuk IX.
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VII.1. Ab intestaat erfrecht

Onder een nalatenschap begrepen de Stads Nieuwe Constituties ‘den geheelen

boedel van den overledene, bestaende in alle het recht ende last in ‘t gemeen, van

de versturvene’, art. 1 (II) SNC.1311 In het geval niet bij testament, andersoortige

uiterste wil of bij huwelijksvoorwaarden over een nalatenschap was beschikt,

vererfde een nalatenschap krachtens stadserfrecht, art. 40 (II) SNC.

In de Republiek van de achttiende eeuw konden vier van elkaar verschillende

erfrechtelijke stelsels worden onderscheiden. Ze worden in hoofdlijnen geschetst.

Het aasdomsrecht, zoals dat bijvoorbeeld gold in het gewest Holland ten noorden

van de Hollandse IJssel, telde drie groepen erfgenamen. Als eerste werden ab

intestato bloedverwanten in de nederdalende lijn tot een nalatenschap geroepen,

vervolgens die in de opgaande lijn en ten slotte die in de zijlijn. De naaste in graad

ging daarbij voor, plaatsvervulling was uitgesloten. Halve verwanten erfden

evenveel als hele verwanten.

Het tweede stelsel, het schependomsrecht, gold bijvoorbeeld in het gewestHolland

ten zuiden van de Hollandse IJssel. Ook het schependomsrecht ging uit van drie

groepen erfgenamen: (1) kinderen van de overledene, (2) ouders en (3) grootouders. In

alle drie de groepen was plaatsvervulling toegestaan. De gehele nalatenschap van

erflater vererfde alleen op de familie van de gestorven ouder(s) (tweede groep) of, bij

gebreke daarvan, alleen op de familie van de gestorven grootouder(s), omdat het

schependomsrecht uitging van de veronderstelling dat erflater niets had verkregen van

een bloedverwant die nog leefde.

Het Friese erfrecht vormde het derde stelsel. Het Friese erfrecht onderscheidde

twee kringen van erfgenamen.De eerste kring bestond uit (1) descendenten, (2) ouders

en (3) broers en zusters. De tweede kring werd gevormd door overige verwanten. Een

kenmerk van de eerste kring was dat de man voor de vrouw ging en dat de rang van

iedere erfgenaam in het bijzonder was aangewezen. In de tweede kring van erf-

genamen namen man en vrouw een gelijke positie in, de rang van erfgenaamschap

werd bepaald door de graad ten opzichte van de erflater.

Ten slotte kon een vierde Drents stelsel worden onderscheiden. Ook daarin was

iets van twee kringen te onderscheiden. De eerste kring bestond uit (1) descendenten,

(2) volle broers en volle zusters (zonder plaatsvervulling), alsmede (3) ouders,

1311. De wijze van aanvaarding of verwerping van een nalatenschap was geregeld in art. 3 tot en met

20 (II) SNC, alsmede in een resolutie van Burgemeesters en Raad van 28 augustus 1694. In

laatstgenoemde resolutie was bepaald dat voogden van gasthuizen, weeshuizen, kerken en diakenen

der stadsarmen ipso iure beneficiair aanvaardden, zie: RHC GrA, ASSG, voorl. inv. nr. 7029, RR,

fol. 419, 28 augustus 1694, Groningen. De resolutie bepaalde dat het zowel voor testamentaire als

ab intestaat verkrijgingen (sic!) gold.

Art. 2 (II) jo 25 (II) SNC bepaalden dat op de afwikkeling van nalatenschappen het recht van

toepassing was van de plaats waar het onroerend goed gelegen was. Op roerende goederen,

‘personele actien’, vorderingsrechten en schulden van de nalatenschap was het recht van het

sterfhuis van toepassing. Bij testament of huwelijksvoorwaarden kon een afwijkende rechtskeuze

worden gemaakt. Art. 21 (II) en art. 65 (II) SNC bood een regeling voor de afwikkeling van

onbeheerde nalatenschappen. Hieraan wordt verder geen aandacht besteed, omdat aanvaarding en

afwikkeling van een nalatenschap buiten het onderzoek valt. Over de afwikkeling van een

nalatenschap waarbij een minderjarige betrokken was, is de studie voorhanden van Hempenius-

van Dijk, De weeskamer.
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halfbroers en –zusters. De halfbroers kwamen voor twee delen op, de halfzusters

voor slechts één. Tot de tweede kring behoorden grootouders, ooms, tantes, neven en

nichten.1312 Na de al geconstateerde gelijkenis met het Drentse huwelijksvermo-

gensrecht zal het niet verrassen dat ook het erfrecht van Selwerd en de stad

Groningen leek op het Drentse. Het erfrecht van de stad Groningen en van Selwerd

waren daarvan varianten.

Alvorens op de stad-Groningse variant van het Drentse ab intestaat erfrecht in

te gaan, volgt eerst een toelichting op enige erfrechtelijke begrippen uit de Stads

Nieuwe Constituties.

Graad. Onder graadmoest in de stad-Groningen, volgens Laman, worden verstaan

‘de tusschenwydte van nabestaandheid’.1313 Het stadsrecht zelf bepaalde daarover

niets. In de stad Groningen was het Romeinse, niet het canonieke gradenstelsel

toepasselijk.1314Om het aantal graden van bloedverwantschap tussen twee personen te

kunnen berekenen, moesten de generaties geteld worden die twee bloedverwanten aan

elkaar verbond via de eerstkomende gemeenschappelijke voorouder.

Voorbeeld (zie figuur VII.1.): D stond tot zijn oudoom A (broer van zijn grootvader

B) in de vierde graad van verwantschap. Hun gemeenschappelijke voorouder was de

overgrootouder van D die tevens ouder was van A. Grootvader B en kleinzoon

D stonden tot elkaar in de tweede graad.

Figuur VII.1.: Gradenstelsel

A    B

C

D

Linie. Een versterferfgenaam behoorde, ofwel tot de rechte linie of tot

de zijlinie.1315 Het eerste hield in de opgaande en neergaande lijn van

1312. Fockema Andreae, Het Oud-Nederlandsch burgerlijk recht 2, 296-298. Zie voorts over het Friese

en Drentse erfrecht: E.M. Meyers, Het Friese en het Drentse erfrecht en huwelijksgoederenrecht’,

in: Akademiedagen (Leeuwarden 30-31 maart 1948) (Leiden 1949) 37-71.

1313. Laman, Aanleiding, 37.

1314. Het canonieke recht telde de graden in de op- en neergaande lijn op dezelfde wijze als in het

Romeins recht. In de zijlinie telde het canonieke recht daarentegen als het ware in generaties.

Broers en zusters behoorden volgens deze telling tot de eerste graad, kinderen van ooms en tantes

tot de tweede graad.

1315. Een linie werd in de stad Groningen ook wel aangeduid als ‘ryge’.
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bloedverwantschap (ascendenten en descendenten), de zijlinie omvatte de overige

bloedverwanten.1316

Recht van representatie. Een erfgenaam kon opkomen ‘bij manne hoofden’ of

krachtens ‘recht van representatie’. Naar huidig recht spreekt men in het eerste

geval van erven uit eigen hoofde.1317 De erfgenaam werd rechtstreeks door de

wetgever tot de nalatenschap geroepen. In het tweede geval spreekt men naar

huidig recht van plaatsvervulling.1318De erfgenaam nam de erfrechtelijke positie in

van degene wiens plaats hij vervulde en trad in diens rechten als erfgenaam. De

plaatsvervuller verkreeg tot erflater de graad van de persoon wiens plaats hij

vervulde.

Het recht van representatie werd alleen verkregen krachtens stadsrecht, testa-

ment of huwelijksvoorwaarden. Het stadsrecht kende slechts in twee gevallen het

recht van representatie toe: (1) aan descendenten van de erflater tot in het

oneindige op grond van art. 43 (II) SNC en (2) aan kinderen van volle en van

halfbroers/-zusters van erflater, art. 48 (II) SNC. Laatstgenoemden konden door

plaatsvervulling slechts één generatie opklimmen.

Voorbeeld (figuur VII.2.). Gesteld dat erflater A kwam te overlijden met achterla-

ting van broer B en dat broer C op dat moment was vooroverleden. C had ten tijde

van het overlijden van A een zoon D, alsmede een kleinzoon F, zoon van een

vooroverleden zoon E. Art. 48 (II) SNC bepaalde dat B en D elk voor de helft

opkwamen in de nalatenschap van A met uitsluiting van F.

Figuur VII.2.: Recht van representatie

| | |

A B C
/  \

D E
|

F

Bij testament kon het recht van representatie aan alle graden van de zijlinie worden

toegekend, doch slechts ten aanzien van goederen waarover testateur vrij was te

beschikken.1319 Huwelijksvoorwaarden boden de ruimste mogelijkheid: partijen

werd in huwelijksvoorwaarden toegestaan het recht van representatie toe te kennen

aan alle graden in de zijlinie met betrekking tot al hun goederen.

1316. De zijlinie viel nog verder onder te verdelen in de gelijke (‘aegale’) en ongelijke zijlinie. Tot de

gelijke zijlinie hoorden personen die in gelijke graad van bloedverwantschap stonden tot een

gemeenschappelijke voorouder, bijvoorbeeld twee broers.

1317. Vgl. art. 4:11, lid 1 BW.

1318. Vgl. art. 4:12 BW.

1319. Laman, Aanleiding, 201.
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Sinds de invoering van het nieuwe erfrecht per 1 januari 2003, is het mogelijk

ook in andere gevallen dan vooroverlijden bij plaatsvervulling op te komen in een

nalatenschap, zie art. 4:12, lid 1 BW. Het Groninger stadsrecht kende waarschijn-

lijk al in de achttiende eeuw een enigszins daarop gelijkende regeling. Art. 43 (II)

en 48 (II) SNC beperkten weliswaar plaatsvervulling tot het geval van voorover-

lijden, doch, zonder nadere bronvermelding achtte Laman ook voor een zoge-

naamde ‘deficierende’ ouder plaatsvervulling mogelijk. Ter illustratie daarvan gaf

hij het voorbeeld van iemand die een nog niet opengevallen nalatenschap had

verkocht, met een beperkt recht had bezwaard of had vervreemd (‘veralieneerd’) en

daardoor, in de huidige terminologie, onwaardig werd om te erven op grond van

art. 22 (II) SNC. Indien vervolgens de betreffende nalatenschap openviel, terwijl de

onwaardige nog in leven was, was volgens Laman plaatsvervulling door een kind

van de onwaardige toegestaan.1320

Delen bij geslachte. Hieronder moest worden verstaan staaksgewijze opkomen

in de nalatenschap. Zij die bij plaatsvervulling opkwamen, ontvingen samen het

erfdeel van degene wiens plaats zij vervulden, vgl. art. 43 (II) SNC.

Het ab intestaat erfrecht in de stad Groningen

De indeling van het stad-Groninger ab intestaat erfrecht is hierboven getypeerd als

een variant op het vierde, Drentse stelsel. Fockema Andreae wees al op de

overeenkomstige indeling van de ab intestaat erfgenamen in de stad Groningen:

(1) descendenten, (2) broers en zusters en hun kinderen, (3) ouders en (4)

grootouders en overige verwanten.1321 De opstellers van het stad-Groninger

erfrecht blijken echter geen strakke indeling conform het Drentse erfrecht te

hebben gevolgd. De erfrechtelijke positie van kinderen van broers en zusters ten

opzichte van de grootouders van de overledene past namelijk niet in het stelsel, zie

hieronder de bespreking van art. 53 (II) SNC. Dit is echter een geringere inbreuk

op de indeling en daardoor plausibeler dan de indeling die Laman aanbracht in het

stad-Groninger ab intestaat erfrecht. Zijn indeling moet onjuist zijn.

Laman lijkt er namelijk van uit te zijn gegaan dat het stad-Groningse erfrecht

gebaseerd was op het Hollandse aasdomsrecht.1322 Volgens hem was in de stad

slechts sprake van drie groepen erfgenamen: (1) descendenten, (2) ascendenten en

(3) de zijlinie bestaande uit broers en zusters, vol en half, alsmede hun kinderen,

ooms en tantes, vol en half, en hun kinderen.

Deze indeling moet hem ernstige hoofdbrekens hebben gekost. Het recht van

volle broers en zusters van erflater om uit eigen hoofde voor de ouders van erflater

te erven (art. 47 (II) jo 52 (II) SNC), het recht van kinderen van deze volle broers

en zusters om bij plaatsvervulling te erven voor de ouders van erflater (art. 49 (II)

SNC), alsmede het recht van de kinderen van deze volle broers en zusters om uit

eigen hoofde te erven samen met de grootouders (art. 53 (II) SNC), dwong hem

inbreuken toe te staan op de door hem gewenste indeling. Deze inbreuken duidde

hij aan als privileges.

1320. Ibidem.

1321. Fockema Andreae, Het Oud-Nederlandsch burgerlijk recht 2, 297-298.

1322. Laman, Aanleiding, 198-217.
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Vanwege de gelijkenis van de indeling van de groepen erfgenamen en de

historische verwevenheid van het stad-Groninger erfrecht met het Drentse erfrecht,

alsmede de geringe afwijking die art. 53 (II) SNC veroorzaakte, is het verdedigbaar

dat het stad-Groningse erfrecht in de kern het Drentse heeft gevolgd, niet het

aasdomsrecht. Uit de navolgende bespreking van het stad-Groninger erfrecht zal

voorts blijken dat het stad-Groninger erfrecht ook inhoudelijk niet op het aasdoms-

recht leek.

Eerste groep: descendenten

Indien niet over een nalatenschap was beschikt, viel deze met uitsluiting van de

langstlevende echtgenoot, ten deel aan descendenten van de overledene, art. 41 (II)

SNC. Een kind erfde slechts, indien het wettig (‘egt’) was. Een kind dat voor de

huwelijksbevestiging van zijn ouders was geboren en door het daaropvolgende

huwelijk was ‘gelegitimeert’, werd voor wettig gehouden, art. 46 (II) SNC.1323

Het stadsrecht kende met art. 45 (II) een aan het huidige art. 1:2 BW gelijkende

bepaling.1324Art. 1:2 BW merkt een kind, waarvan een vrouw zwanger is, aan als

reeds geboren, zo dikwijls zijn belang dit vordert. In het geval de vader voor de

geboorte al is overleden wordt de ongeborene daarom als reeds geboren en dus als

erfgenaam van de vader aangemerkt, als het vervolgens levend ter wereld komt.

Explicieter dan art. 1:2 BW bepaalde art. 45 (II) SNC dat het kind dat levend

geboren werd na het overlijden van de moeder – gedoeld zal zijn op een

gecompliceerde bevalling – werd aangemerkt als reeds geboren, alsof beide ouders

in leven waren. De boreling was ook in dat geval wettig.

Art. 45 (II) SNC was opgenomen omdat de erfrechtelijke positie van onechte

kinderen zwak was. Onechte kinderen, dat wil zeggen kinderen die buiten huwelijk

waren geboren en niet waren gelegitimeerd, waren onder te verdelen in kinderen

geboren uit overspel (‘ehebreuke’) of bloedschande (uit huwelijken die bevestigd

waren ondanks strijd met de verboden graden regeling) enerzijds en natuurlijke

kinderen (‘speelkinderen’) anderzijds.1325 Natuurlijke kinderen waren kinderen

geboren uit ongehuwde ouders die volgens het Groninger stadsrecht niet verhin-

derd waren met elkaar te huwen, vgl. art. 4 (III) SNC.1326

1323. Art. 46 (II) SNC was gebaseerd op art. 16 (Liber II) stadboek 1425 die hetzelfde bepaalde.

1324. Vgl. par. II.3.2.: tabel II.8.

1325. In het geval een vondeling kwam te overlijden, voorzag het stadsrecht in een bijzondere regeling.

Had de vondeling geen descendenten, dan vererfde zijn nalatenschap op zijn opvoeder(s) en in

geval van het vooroverlijden van de opvoeder, op de erfgenamen van de opvoeder(s). Indien zowel

opvoeder(s) of erfgenamen ontbraken, verviel de nalatenschap aan de stad Groningen.

1326. Veldhuis telde in de stad Groningen in de jaren 1640-1811 in totaal tweeduizend gedoopte

‘speelkinderen’, derhalve gemiddeld elf per jaar met rond het jaar 1800 een stijging tot twintig

per jaar. Daarbij geteld dienen te worden de miskramen, de doodgeborenen en als baby

gestorvenen, alsmede de overige niet gedoopte ‘speelkinderen’, zie: A. Veldhuis, ‘Vader onbekend

in de stad Groningen 1640-1811’, Gens Nostra. Maandblad der Nederlandse genealogische

vereniging 10/11 (2011) 563 en 569, noot 1.
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De erfrechtelijke positie van deze twee groepen onechte kinderen verschilde

van elkaar. Kinderen geboren uit overspel of bloedschande konden niet van hun

ouders, noch van hun bloedverwanten erven. Zij ‘sullen ook niet meer hebben, als

hun de ouders geven’, art. 1 (III) SNC.1327

Natuurlijke kinderen daarentegen waren gerechtigd in de nalatenschappen van

hun moeder, van hun grootouders van moederszijde, alsmede van hun eveneens

natuurlijke broers en zusters uit dezelfde moeder geboren, art. 4 (III) en 5 (III)

SNC.

Kinderen van erflater erfden niet voor gelijke delen. Art. 42 (II) SNC bepaalde

dat een zoon tweemaal zoveel erfde als een dochter.1328 Deze ongelijkheid was

geen vanzelfsprekendheid in het recht in de Republiek. In het gewest Holland

kwamen zonen en dochters bijvoorbeeld voor gelijke delen op in de nalatenschap

van hun ouders. Volgens Roes hangt deze gelijkberechtiging samen met het

verstedelijkte karakter van dit gewest. Roerende goederen speelden in een handels-

economie een voorname rol.1329Deze opvatting volgend zouden de opstellers van

de wetgeving in de stad Groningen uit handelsoverwegingen dus merkwaardiger-

wijs wel voor de wettelijke gemeenschap van goederen, maar niet voor een gelijke

erfrechtelijke positie van zonen en dochters hebben gekozen.

Genoemde erfrechtelijke ongelijkheid was in de stad Groningen beperkt tot de

descendenten van de eerste graad. Descendenten in de tweede of verdere graad

kwamen door middel van plaatsvervulling voor gelijke delen staaksgewijze op

voor het erfdeel van de vooroverleden zoon of dochter van erflater. De plaats-

vervulling in de eerste groep vond tot in het oneindige plaats, art. 43 (II) SNC.1330

Behalve het verschil in erfdelen, maakte het stadsrecht geen verder erfrechtelijk

onderscheid tussen zonen en dochters van erflater. Zonen, noch oudste zonen hadden

bijvoorbeeld bijzondere aanspraken op ‘onreppelijke’ goederen van de overleden ouder.

Voornoemde erfrechtelijke regels die de verkrijgingen van kinderen en andere

descendenten van erflater bepaalden waren, met navolgende kanttekening, ook van

toepassing op descendenten van een erflater die zelf geboren was uit overspel of

bloedschande. Er was echter één bijzonderheid: ouders of hun naaste bloed-

verwanten van erflater konden in dat geval een ‘privilege’ uitoefenen door uit

1327. Beide ouders waren namelijk verplicht deze kinderen te onderhouden, totdat zij zich zelf konden

onderhouden, art. 2 (III) SNC.

1328. Oorspronkelijk sloot art. 1 (Liber II) stadboek 1425 dochters als erfgenaam uit van de ouderlijke

nalatenschap. Zij hadden slechts recht op uitboedeling. Uitboedeling was een huwelijksgift van

ouders aan hun dochter en was definitief. Dochters erfden later niets meer van hun ouders, zodat de

voorvaderlijke bezittingen in geheel door de zonen werden geërfd. Volgens Roes kwam uitboede-

ling alleen in het noorden van de Nederlanden voor, zie: Roes, Het naaste bloed erfde het goed, 99.

Uitboedeling moet worden onderscheiden van inboedeling, hieronder moet, in de huidige erf-

rechtelijke terminologie, inbreng worden verstaan (vgl. de huidige artikelen 4:229-233 BW). De

ordonnantie van 19 maart 1553 van de Brede Raad wijzigde de erfrechtelijke positie van zonen en

dochters met betrekking tot de nalatenschap van hun ouders. Deze en andere ordonnanties werden

opgenomen in Liber IX. De verbetering van de erfrechtelijke positie van dochters is opgenomen in

art. 56 (Liber IX) stadboek 1425.

1329. Roes, Het naaste bloed erfde het goed, 207.

1330. Art. 43 (II) SNC sprak van descendenten in infinitum. De beperking die art. 63 (II) SNC stelde

(slechts tot en met de tiende graad kan geërfd worden) heeft in de nederdalende linie geen

praktische betekenis gehad.
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de nalatenschap vooruit hun giften terug te nemen, waarvan zij konden bewijzen

dat zij deze aan erflater hadden gedaan, zie art. 3 (III) SNC.

Tweede groep: volle broers en volle zusters en hun kinderen

Indien descendenten van erflater ontbraken, werden volle broers/zusters tot de

nalatenschap geroepen. Een volle broer kwam voor twee delen op, een volle zuster

slechts voor één, art. 47 (II) SNC.1331 Plaatsvervulling kwam toe aan de kinderen

van volle broers en volle zusters.1332 Anders dan descendenten van de erflater

konden zij door plaatsvervulling dus slechts één graad klimmen, art. 48 (II) SNC.

Naar mijn mening kwam dit recht van plaatsvervulling de kinderen van volle

broers/zusters alleen toe, indien minimaal één volle broer/zuster van erflater in leven

was ten tijde van het overlijden van erflater. Art. 47 (II) jo 48 (II) SNC bepaalde dat

niet uitdrukkelijk, maar dat volgt uit de samenhang tussen art. 48 (II) en 51 (II) SNC.

Art. 48 (II) bepaalde namelijk dat deze kinderen staaksgewijze bij plaatsvervulling in

de nalatenschap opkwamen, terwijl art. 51 (II) dezelfde kinderen voor gelijke delen uit

eigen hoofde liet erven, indien geen volle broer of zuster van de erflater in leven was.

Deze regeling had grote erfrechtelijke gevolgen. Het maakte een groot verschil

of een volle broer van erflater met achterlating van afstammelingen kwam te

overlijden voor of na de erflater, zie het volgende voorbeeld (figuur VII.3.).1333

Ongehuwde erflater A overleed met achterlating van slechts één volle broer B.

Volle zuster C was vooroverleden met achterlating van twee kinderen (E en F). B

had één kind D. De nalatenschap van A bedroeg 30. De beide kinderen van C

kwamen op bij plaatsvervulling en verkregen elk 5, art. 47 (II) jo 48 (II) SNC. B

verkreeg 20. Indien daarentegen ook B was vooroverleden, had art. 51 (II) SNC

ten gevolge dat de kinderen van B en C ‘bij manne hoofden’ opkwamen in de

nalatenschap, dus ieder voor 10.

Figuur VII.3.: Tweede groep ab intestaat erfgenamen

| | |

A B C
/  \

ED F

|

1331. Oorspronkelijk sloot art. 2 (Liber II) stadboek 1425 volle zusters als erfgenaam uit van de

nalatenschap van een broer of zuster, maar bij ordonnantie van 19 maart 1553 van de Brede Raad

werd art. 2 (Liber II) stadboek 1425 gewijzigd. De nieuwe regeling werd opgenomen in art. 56

(Liber IX) stadboek 1425.

1332. Laman sprak in dit verband van een ‘privilege’, omdat deze oom-/tantezegger van erflater erfde,

voordat de ouders van erflater als ab intestaat erfgenaam mogen optreden.

1333. Dat zou reden kunnen zijn om bij huwelijksvoorwaarden of testament te bepalen dat in het geval

van art. 48 (II) SNC afstammelingen van een vooroverleden volle broer of zuster niet uit eigen

hoofde, maar staaksgewijs bij plaatsvervulling opkomen in de nalatenschap.
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Laman kreeg een probleem bij zijn indeling door de werking van art. 51 (II) SNC.

Gesteld dat B en C (figuur VII.3.) waren vooroverleden, doch naast de kinderen

van B en C óók de ouders van erflater A in leven waren. Erfden deze kinderen dan

uit eigen hoofde met voorbijgaan van de ouders en hadden ze in Lamans woorden

een privilege, of gingen de ouders op deze kinderen die uit eigen hoofde erfden

voor, omdat de ouders tot de tweede groep behoorden volgens het aasdomsrecht?

Om zijn indeling, gebaseerd op het aasdomsrecht, overeind te kunnen houden,

hield Laman het hier op een privilege van deze kinderen.1334

Overigens, in de tweede groep namen halfbroers en –zusters en hun kinderen

geen erfrechtelijke plaats in. Zij werden, ook bij Laman, pas met de overige

verwanten (zijlinie) tot de nalatenschap geroepen.

Uit de hierboven beschreven erfrechtelijke positie van volle broers en zusters

en hun kinderen boven ouders en halfbroers en –zusters van erflater moet volgen,

dat het stad-Groninger erfrecht niet op het aasdomsrecht was gebaseerd. In het

aasdomsrecht erfden volle broers en volle zusters immers pas na de opgaande lijn

en erfden halve broers/zusters evenveel als volle broers en volle zusters, omdat zij

de erflater even na waren.

Derde groep: ouders

Over de derde groep kan het kort worden gehouden. Indien erflater geen

afstammelingen, noch volle broers of volle zusters met kinderen achterliet,

vererfde de nalatenschap op de ouders. Art. 52 (II) SNC bepaalde:

‘Als de verstorvene gheen descendenten noch een egade / by dewelke hy kinderen

heeft gehadt / als booven geseght / noch geen volle broeder noch volle suster met

derselver kinderen naelaet / soo vervalt de erffenisse op de vader ende moeder /

met exclusie van de half broeder en half suster.’

De ouders erfden elk de helft van de nalatenschap.

Vierde groep: grootouders en zijlinie

De erfgenamen in de vierde groep werden bepaald met behulp van een bonte

verzameling artikelen: art. 53 (II) tot en met 59 (II) SNC. In hoofdlijnen bepaalde

de graad van bloedverwantschap wie tot de nalatenschap werd geroepen. Groot-

ouders traden niet altijd als erfgenaam op met uitsluiting van andere bloed-

verwanten. Art. 53 (II) SNC bepaalde bijvoorbeeld dat in een specifiek geval de

grootouders tegelijk met een halfbroer, een halfzuster, een oom, een tante en

kinderen van een volle broer of volle zuster als erfgenaam tot een nalatenschap

werden geroepen. Art. 53 (II) SNC verstoorde de indeling van Fockema Andreae.

Immers, ex art. 53 (II) SNC kwamen erfgenamen uit de vierde en tweede groep

tegelijk op in de nalatenschap.1335

1334. Laman, Aanleiding, 210-211.

1335. Ibidem, 211, merkte op, dat art. 53 (II) SNC in de praktijk zelden of nooit voorkwam. Betekende

dat de regeling van art. 53 (II) SNC uitsluitend gold, indien alle genoemde personen ook

daadwerkelijk aanwezig waren als erfgenaam? Of volstond de aanwezigheid van twee of meer
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Indien halfbroers en –zusters tot de nalatenschap werden geroepen, samen met

één of meer bloedverwanten in art. 53 (II) SNC genoemd, erfden zij voor gelijke

delen. Dat was echter anders, indien de halfbroers en -zusters enig erfgenaam

waren. In dat geval paste art. 56 (II) SNC dezelfde regeling toe als art. 47 (II) SNC.

Een halfbroer kwam voor twee delen, een halfzuster voor slechts één deel in de

nalatenschap op. De regeling dat mannen tweemaal zoveel erfden als vrouwen gold

daarom niet alleen voor kinderen van de overledene, maar ook voor diens ervende

volle broers en zusters, alsmede halfbroers en -zusters.

De wettelijke plaatsvervullingsregeling voor kinderen van vooroverleden half-

broers en -zusters (art. 57 (II) jo 58 (II) SNC) was eender aan die voor kinderen van

volle broers en zusters (art. 48 (II) jo 51 (II) SNC). Ook hier deed zich de gevolgen

voelen of een halfbroer van erflater met achterlating van afstammelingen kwam te

overlijden voor of na erflater.

Uit de terminologie in de wetsbepalingen grootvader en –moeder in plaats van

grootouders, zie art. 53 (II) en 54 (II) SNC, moet worden afgeleid, dat de Stads

Nieuwe Constituties uitgingen van kloving van een nalatenschap in het geval

grootouders opkwamen in de nalatenschap. De helft van de nalatenschap kwam toe

aan de grootouders van vaderszijde, de andere helft aan die van moederszijde.

In afwijking van het voorgaande erfde enkel de moeder en bij haar ontbreken

alleen de grootouders van moederszijde in het geval een natuurlijk kind zonder

descendenten kwam te overlijden, art. 4 (III) en 6 (III) SNC. Bloedverwanten van

vaderszijde kwamen niet op in deze nalatenschap.

Voorts konden ook alleen natuurlijke broers/zusters van een en dezelfde moeder

tot de nalatenschap van deze erflater geroepen worden. Genoemd artikel gaf niet

aan of deze broers/zusters ook het privilege van art. 47 (II) SNC genoten. Van de

erfrechtelijke positie van de kinderen van natuurlijke broers/zusters repte art. 4 (III)

SNC niet. Ofschoon de vader, noch diens bloedverwanten van het natuurlijke kind

konden erven, hadden zij wel het recht door hem/hen gedane giften uit de

nalatenschap van erflater vooraf terug te nemen, art. 6 (III) SNC. Anders dan

art. 3 (III) SNC voegde art. 6 (III) SNC aan de genoemde giften niet de zinsnede

toe ‘als sy bewijsen kunnen.’

In het geval erflater uit overspel of bloedschande was geboren en zonder

descendenten stierf, gold ten slotte eveneens een bijzondere regel. In plaats dat

(groot)ouders of andere bloedverwanten erfden, bepaalde art. 3 (III) SNC dat de

nalatenschap, zelfs met voorbijgaan van de echtgenoot, aan de stad verviel. Ouders

en bloedverwanten hadden wel het hierboven genoemde recht om giften aan de

erflater terug te nemen uit de nalatenschap, mits deze giften bewezen konden

worden.

‘Restgroep’

De in art. 60 (II) SNC genoemde erfgenamen behoorden tot de ‘restgroep’. Deze

groep werd gevormd door bloedverwanten van erflater die niet tot de vier

van hen? Het laatste geval zou de toepasbaarheid van de bepaling aanzienlijk hebben vergroot. Art.

59 (II) SNC kende een met art. 53 (II) SNC vergelijkbare regeling. Indien de in deze bepaling

genoemde verzameling bloedverwanten in leven waren bij het overlijden van erflater, dan traden zij

voor gelijke delen op als erfgenaam.
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hierboven genoemde groepen behoorden én die bovendien niet verder van erflater

verwijderd waren dan de tiende graad. Binnen deze groep erfgenamen speelde het

geslacht van de erfgenaam geen rol: mannen en vrouwen erfden voor gelijke delen.

Binnen deze ‘restgroep’ erfde het naaste bloed het goed. Art. 60 (II) SNC drukte

dat uit met de woorden dat ‘het naeste lidt het verder uytsluyt’, doch met dien

verstande dat de regels van art. 61 (II) SNC van toepassing waren.

Art. 61 (II) SNC bepaalde dat volle verwanten (‘sibbe’) die een graad verder

verwijderd waren dan een halve verwant (‘half-sibbe’), als gelijke graad opkwa-

men in de nalatenschap. Daarnaast sloten volle verwanten, in gelijke graad tot de

erflater staande als halve verwanten, laatstgenoemden uit van de nalatenschap.

Tot deze ‘restgroep’ moest voorts worden gerekend de echtgenoot. Hij kon pas

ab intestato erven in het uitzonderlijke geval dat tot en met de tiende graad geen

bloedverwanten van erflater in leven waren, art. 63 (II) SNC. Deze bepaling sloot

dus ook uit dat de echtgenoot al eerder op grond van bloedverwantschap tot en met

de tiende graad als erfgenaam opkwam, art. 60 (II) SNC. Deze rechtsregel was een

receptie van het praetorische edict unde vir et uxor en kwam veelvuldig voor in

rechtsstelsels binnen de Republiek.1336

Het stad-Groninger erfrecht zette de langstlevende echtgenoot dus erfrechtelijk

buiten spel. Op een lokaal georiënteerde huwelijksmarkt was de kans dat de

langstlevende een bloedverwant was binnen de tiende graad reëler dan een

erfgenaamschap op grond van art. 63 (II) SNC.1337 Art. 63 (II) SNC deed zich

namelijk pas voor, indien geen enkele afstammeling van de twee en dertig bet-bet-

overgrootouders van de erflater in leven was. Indien ter wille van de eenvoud

dertig jaar per generatie wordt gerekend, overspande deze bepaling een periode

van 150 jaar.1338

In het zeldzame geval dat erflater bloedverwanten tot en met de tiende graad,

noch een echtgenoot achterliet, verviel de nalatenschap na tien jaar aan de stad

Groningen. De nalatenschapsgoederen, althans voor zover zij zich in de stad of de

stadstafel bevonden, werden namelijk nog eerst gedurende tien jaar beheerd

(art. 64 (II) SNC), omdat er mogelijk nog bloedverwanten als erfgenamen

opkwamen. Het beheer van elders gelegen nalatenschapsgoederen vielen onder

het aldaar geldende stads- of landrecht.

Een tweede situatie waarin goederen binnen de stad en/of stadstafel gelegen aan

de stad vervielen, was op grond van het curieuze art. 24 (II) SNC. Het bepaalde

namelijk dat de stad Groningen een vierde van al deze goederen verkreeg voor

zover ze geërfd werden door erfgenamen die buiten de Eems, Lauwers of Coev-

orden woonachtig waren. Of deze bepaling in de achttiende eeuw nog levend recht

vormde is zeer de vraag, omdat het bijvoorbeeld uiterst nadelig was voor iedere

immigrant in de stad met familie elders.

1336. Bijvoorbeeld in Friesland, Groningen, Drenthe en Gelderland, maar niet (of nauwelijks) in Utrecht,

Holland en Zeeland, zie: Roes, Het naaste bloed erfde het goed, 48-49.

1337. Zie par. VIII.1.

1338. Vgl. hoofdstuk II, tabel II.9.
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‘Onwaardige’ personen

Een viertal groepen personen kon geen voordeel trekken uit een nalatenschap op

grond van het Groninger stadsrecht. (1) Hij die een nog niet opengevallen

nalatenschap verkocht, vervreemdde (‘veralieneerde’) of met een beperkt recht

bezwaarde, verloor zijn erfrechtelijke aanspraken, art. 22 (II) SNC. Hetzelfde gold

voor de persoon die genoemde rechtshandelingen verrichtte na het openvallen van

de nalatenschap, maar voordat hij ‘heer der goederen’ was geworden.1339 De

genoemde rechtshandeling was nietig (‘van onwaarde’). Hieraan wordt verder geen

aandacht besteed, omdat de afwikkeling van een nalatenschap buiten het bestek

van dit onderzoek valt.1340 (2) Hij wiens ‘bloedighe handt die oorsake heeft

gegeven, tot des overledenen doodt al waer hy de naeste in bloede’, art. 23 (II)

SNC. Voorts (3) de zogenaamde eigenluiden, art. 23 (II) SNC en, ten slotte, (4) de

persoon waarmee iemand volgens stadsrecht onder ‘verboden ondertrouw’ stond of

gehuwd was, art. 39 (II) SNC.1341Verboden wil zeggen, strijdig met de verboden

graden regeling. Art. 39 (II) SNC verbood niet alleen testamentaire, maar ook ab

intestaat verkrijgingen, denk aan art. 49 (II), 50 (II) en 63 (II) SNC.

Meerderjarige kinderen, gehuwd zonder toestemming van hun ouders, waren

niet onwaardig om in de nalatenschap van hun ouders als erfgenaam op te treden.

Ten slotte bood art. 34 (II) SNC de mogelijkheid om zelf bij testament of

huwelijksvoorwaarden een descendent om ‘erheffelijke redenen’ onwaardig te

verklaren om te erven.1342

VII.2. Testamentair erfrecht

‘Enigsints swak van lichaam maar synes verstants ten vollen magtig en niet in

sijne vier palen liggende’
1343

Aan het erfrecht bij versterf kon in de praktijk een eigen wending gegeven worden

door de opengevallen nalatenschap onder de erfgenamen afwijkend te verdelen.

1339. Met ‘heer’ worden is waarschijnlijk bedoeld ná de verdeling van de nalatenschap.

1340. Zie bijvoorbeeld de artikelen art. 3 tot en met 21 (II) en 65 (II) SNC, de genoemde resolutie van

Burgemeesters en Raad van 28 augustus 1694 over de wijze van aanvaarding/verwerping van een

nalatenschap, alsmede de bijzondere verdelingsregeling van art. 62 (II) SNC in het geval tot een

opengevallen nalatenschap een ‘steenen huys of hofstede in dese stadt of desselfs taeffel gelegen’

behoorde en verschillende erfgenamen daarin gerechtigd waren.

Zie voorts over inbreng: par. VI.1.2., alsmede Laman, Aanleiding, 204-207 en 226-242.

1341. Voor de eigenluiden, zie par. VII.2.2.

Onder ondertrouw wordt verstaan ‘onder de geboden staan’, dus niet de daaraan voorafgaande

periode waarin trouwbeloften waren uitgewisseld en aanvaard.

1342. Zie par. VII.2.3.

1343. RHC GrA, RA, III-ij, 31 januari 1725, Groningen: aanhef van het testament van med. dr. Hubertus

Brucherus. De uitdrukking ‘in sijne vier palen liggende’ was ontleend aan art. 60 (Liber IX)

stadboek 1425. Genoemde bepaling verbood een persoon te testeren, indien hij ‘in zyn veer palen

oft dootbedde voer’, dat wil zeggen aan huis gebonden was of op zijn doodsbed lag. Met de vier

palen werd uiteraard niet de doodskist bedoeld, dan viel er immers niets meer te testeren door

erflater.
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Hierboven bleek al dat in de stad Groningen de afkoop van een nalatenschap

veelvuldig voorkwam in geval de overledene een echtgenoot en kind(eren)

achterliet. Als gevolg van de afkoop die de langstlevende echtgenoot in een

dergelijk geval maakte met (de voorstanders van) zijn (minderjarige) kinderen,

verkreeg de langstlevende doorgaans de eigendom van alle goederen van de

nalatenschap, ofschoon de kinderen als ab intestaat erfgenamen als enigen tot de

goederen van de nalatenschap gerechtigd waren. De positie van de langstlevende

echtgenoot werd door een dergelijke afkoop stevig versterkt. Hij kon op de oude

voet voortleven. Het was gebruikelijk overeen te komen dat de langstlevende de

vordering wegens overbedeling renteloos schuldig bleef. Een nadeel voor de

langstlevende echtgenoot vormde de voor de afkoop verplichte medewerking

van de (voorstanders van de minderjarige) kinderen, hetgeen tot onverkwikkelijk-

heden aanleiding kon geven, indien zij niet voetstoots de vereiste medewerking

wilden verlenen.

Indien iemand tijdens leven van het stad-Groninger ab intestaat erfrecht wilde

afwijken om de positie van de langstlevende echtgenoot te versterken, kon hij een

testament maken en/of, in geval hij ging trouwen, bij huwelijksvoorwaarden

erfrechtelijke regelingen treffen. De toegestane afwijkingen waren echter niet

onbeperkt. Alvorens hierop in te gaan, zullen eerst de volgens het Groninger

stadsrecht toegestane testamentsoorten en de vormvoorschriften aan de orde

komen. Daarna volgen testeerbevoegdheid en testamentaire beschikkingen en,

ten slotte, de volgens het stadsrecht toegestane erfrechtelijke afspraken in huwe-

lijksvoorwaarden.

VII.2.1. Testamentsvormen

Laman onderscheidde drie testamentsvormen: het reguliere of openbare testament,

het geslotene of ‘secrete’ testament en het codicil. Het stadsrecht sprak alleen van

testament, andere uiterste wil of codicil. Omwille van de leesbaarheid wordt de

door Laman gehanteerde terminologie gebruikt.

Vormvoorschriften van stad-Groninger openbare en gesloten testament

Art. 28 (II) SNC bepaalde dat burgers en ingezetenen van de stad Groningen

slechts een openbaar testament konden opmaken door hun uiterste wilsbeschikking

(en) te ‘belyen’ tegenover één burgemeester of twee raadsleden, zonder getuigen

wel te verstaan.1344 Vervolgens legde de stadssecretarie de tekst vast op fransijn

(perkament) voorzien van het stadszegel. Evenals in het geval van huwelijksvoor-

waarden, kon de testateur vrijwillig om opname van het testament in de ‘schuld-

protocollen’ verzoeken op grond van art. 6 en 7 van de ordonnantie van 19 mei

1613. Na het overlijden van de testateur was het mogelijk een uittreksel van het

1344. Indien een burger die buiten de stad woonachtig was en zijn burgerschap niet had verloren,

bijvoorbeeld wegens zijn ambtsuitoefening was hij elders woonachtig, was ook hij gehouden aan de

testamentaire vormvoorschriften van art. 28 (II) SNC, vgl. Laman, Aanleiding, 184.

323

VII.2. TESTAMENTAIR ERFRECHT



testament te verkrijgen. Daartoe moest een verzoek worden gericht aan het

stadsbestuur.1345

De uiterste wilsbeschikkingen, neergelegd in een gesloten testament, dienden

door testateur zelf, of door een ander, op fransijn vastgelegd te worden en

vervolgens eigenhandig door testateur ondertekend te worden.1346 De in het

gesloten testament gebruikte formuleringen moesten gelijk zijn aan openbare

testamenten. Na de opschriftstelling en ondertekening moest het document een-

maal over de lengte, de bovenzijde naar onderen, gevouwen worden, zodanig dat

het gedeelte dat aan de onderzijde onbeschreven was gebleven vervolgens over het

toegevouwene heen geslagen kon worden.1347 Het gevouwene moest worden

dichtgelakt met het zegel van testateur of met andermans zegel.1348Een persoonlijk

zegel was derhalve geen onderdeel van de vormvereisten. Vervolgens diende

testateur tegenover één burgemeester of twee raadsheren op de buitenzijde van het

verzegelde perkament te verklaren dat daarin zijn laatste wil was verwoord. De

inhoud bleef geheim (‘secreet’). Burgemeester of raadsleden plaatsten vervolgens

onder deze verklaring de volgende tekst:

‘Wy Borgemeesteren ende Raadt betuigen met desen versegulden brieve, dat

persoonlyk voor ons gecompareert is … (naam testateur, MK) synes verstants

magtig, welke verklaarde en voor ons belede in bovenstaande by hem gecachet-

teerde en eigenhandige onderteekende schriftuir syne laatste wil begrepen te

wesen, invoegen aldaar vermeld, versoekende van ons ten einde. Wy het selve met

onsen stadts segul wilden bekragtigen, alwaaromme wy tot oirkonde en vestenisse

der waarheid onsen Stadts segul beneden an desen hebben doen hangen, en met

onse Stadts segul gecorroboreert. In den Jaare (…) doe Borgemeesteren waren

onser Stadt (…) den (…).’

Over de bewaring van het gesloten testament regelde het stadsrecht niets. Ook bij

het opmaken van een gesloten testament traden geen getuigen op.

In openbare en gesloten testamenten konden zowel één als twee personen

tegelijkertijd als testateur optreden. In het laatste geval was sprake van een

zogenaamd mutueel (‘reciproq’) testament. In een mutueel testament beschikten

testateurs niet alleen over eigen goederen, maar tezelfdertijd ook over elkaars

goederen.1349

In geval van een mutueel testament was het de langstlevende van de mutuele

testateurs niet toegestaan zijn wilsbeschikkingen eenzijdig te herroepen na het

overlijden van de ander

1345. Bijvoorbeeld: RHC GrA, ‘requestboeken’, 13 april 1737, Groningen. Eén dag na het overlijden van

de doopsgezinde koopman Wolter Greving (ca. 1680?–1737) werd het verzoek van de voorstanders

over diens minderjarige dochter om een uittreksel van diens testament ingewilligd.

1346. Art. 28 (II) SNC bepaalde slechts dat het gesloten testament door testateur zelf ondertekend diende

te zijn. Dat liet de ruimte om het gesloten testament door een ander te laten opschrijven.

1347. Het omvouwen van het onbeschreven onderste deel van de akte verhinderde latere toevoegingen en

vormde een voorloper van het aflijnen van de tegenwoordige notariële akte, vgl. art. 41, lid 1, sub c

WNA.

1348. Laman, Aanleiding, 185.

1349. Ibidem, 188.
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‘voornaamelik soo (de langstlevende, MK) uit dien hoofde eenig voordeel van de

eerst-verstorvene heeft genoten’.
1350

Of herroeping van een beschikking in een mutueel testament tijdens leven van de

ene mutuele testateur door één andere onmogelijk was, bepaalde het stadsrecht

niet. Voor de hand ligt dat herroeping eveneens slechts samen kon geschieden in

een nieuw mutueel testament.

Algehele herroeping van een eenzijdig testament kon op twee manieren.

Testateur kon een nieuw openbaar of gesloten testament maken en daarmee een

vroeger testament herroepen. Daarnaast was herroeping ook mogelijk door het

stadszegel van het fransijn te verwijderen of het fransijn te vernietigen, art. 36 (II)

SNC.

Gedeeltelijke herroeping van een eenzijdig testament was mogelijk door een

nieuw, rechtsgeldig testament te maken. Indien door gedeeltelijke herroeping

tegenstrijdigheden tussen verschillende testamenten ontstonden, verschafte

art. 37 (II) SNC geen uitlegregeling, maar bepaalde het kortweg dat de laatste

dispositie gevolgd moest worden.

Gehele of gedeeltelijke herroeping van een testament diende volgens Laman

‘met voorbedagten gemoede’ door testateur plaats te vinden. Dat werd bij het

maken van een nieuw testament gecontroleerd door de door testateur af te leggen

verklaringen tegenover burgemeester of raadsleden.

Het verwijderen van het stadszegel of vernietiging van het fransijn kon echter

ook bij toeval of per ongeluk gebeuren. In deze gevallen bleef het testament van

kracht, mits het leesbaar was.1351 Over de bewijsmoeilijkheden die konden

ontstaan rond de vraag of het zegel bij toeval of per ongeluk was verwijderd,

informeert Laman ons niet. Indien iemand daarbij een handje hielp, leidde dat in

elk geval niet tot diens onwaardigheid op grond van art. 22 (II) en 23 (II) SNC.1352

Het was mogelijk dat testateur door de stadssecretarie verschillende verzegelde

exemplaren van hetzelfde testament had laten vervaardigen. Wat was rechtens,

indien hij niet alle exemplaren vernietigd had of niet van alle exemplaren het

stadszegel had verwijderd? Volgens Laman gold het testament in dat geval niet als

herroepen, tenzij de erfgenamen, die volgens de wet in de nalatenschap zouden

opkomen, indien het testament wel herroepen zou zijn, stelden en bewezen dat

testateur de exemplaren vernietigde, omdat hij zijn nalatenschap niet volgens dat

testament, maar volgens de wet wilde laten vererven.1353

Sinds de ordonnantie van 8 maart 1692 gold met betrekking tot de herroeping

van legaten aan armen een bijzondere regeling. Ook al werd geen verzegeld

exemplaar van het testament gevonden, maar bleek het legaat aangetekend te zijn

in een zogenaamd legatenboek dat ter stadssecretarie werd bijgehouden, dan

dienden de erfgenamen het legaat uit te keren, tenzij ze konden bewijzen dat de

1350. Ibidem.

1351. Ibidem, 189.

1352. Het Groninger stadsrecht kende geen met art. 4:3, lid 1, onder e BW vergelijkbare bepaling.

1353. Laman, Aanleiding, 189.
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overledene het legaat had herroepen.1354 Het probleem dat hier door de resolutie

werd opgelost, werd mede veroorzaakt door art. 35 (II) SNC dat bepaalde immers

dat legaten ‘aen een of ander kerck, gasthuys, weeshuys of gemeente armen’ niet

aan de vormvereisten van het openbare of gesloten testament hoefden te voldoen.

Zij konden dus ook bij codicil worden gemaakt.

Een andere moeilijkheid die met herroeping van uiterste wilsbeschikkingen

samenhing, was de vraag welk testament rechtsgeldig was, indien testateur na

elkaar twee testamenten had gemaakt en in de eerste een zogenaamde derogatoire

(opheffende) clausule had opgenomen. Deze clausule hield in dat testateur bij

testament had beloofd geen tweede te zullen maken. Volgens Laman had in dat

geval alleen het tweede testament rechtskracht. Aan de belofte kon dus geen recht

worden ontleend. Om te voorkomen dat een later testament een eerder (geheel of

ten dele) herriep, kon testateur in zijn eerste testament bepalen dat het latere slechts

dan rechtsgeldig was, indien het bepaalde woorden herhaalde die in het eerdere

testament waren opgenomen, bijvoorbeeld ‘welvaar het Vaderland’.1355

Vormvoorschriften stad-Groninger codicil

Aan een codicil stelde het stadsrecht geen vormvereisten. Onbekend is of een

codicil, evenals het gesloten testament, ook door een derde geschreven mocht

worden.

Vormvoorschriften testament/codicil van buiten stad en stadstafel

Testamenten (openbaar en gesloten), alsmede codicillen die buiten de stad en

stadstafel waren opgemaakt, werden naar Groninger stadsrecht voor echt erkend,

indien zij waren opgemaakt conform de geldende vormvoorschriften waar zij

waren opgemaakt, art. 29 (II) SNC.1356

VII.2.2. Testeerbevoegdheid

Blijkens art. 38 (II) SNC waren navolgende personen onbevoegd te testeren:

1. ongehuwde mannen en vrouwen jonger dan twintig jaar;

2. gehuwde en ongehuwde mannen en vrouwen, ouder dan twintig, die:

a. ‘in haer uytterste op haer doodt bedde’ lagen;

b. zowel doof als stom waren;

c. ‘sinnelose of die haer verstandts niet wettigh’ waren;

1354. RHC GrA, VGG, inv. nrs. 4168-4173, Registers van legaten aan armen, weeshuizen of anderzins

voor vrome doeleinden (ad pios usus) (ten archieve bekend als: RA, III-cc 1-6). Deze registers zijn

een uitvloeisel van de bepalingen in de instructie van 23 oktober 1604 voor de secretaris en

ondersecretaris. In het legatenboek werden onmiddellijk na het testeren de vermaakte legaten

genoteerd.

1355. Laman, Aanleiding, 190.

1356. De stadstafel bestond uit het gebied van de Ooster- en Westerhamrik, ten oosten en ten westen van

de stad gelegen.
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d. van wie de goederen wegens verkwisting onder stadstoezicht waren ge-

plaatst (een zogenaamd stadskind);

e. ter dood veroordeelden; en

f. eigenluiden (‘eygenlieden’).

Ad 1. Al stond een ongehuwd minderjarige onder het gezag van zijn ouders of

voorstanders, hij kon vanaf twintig jaar rechtsgeldig testeren, mits de testateur

‘eygen’ goederen bezat.1357Onder ‘eygen’ goederen moesten in elk geval worden

begrepen hetgeen de minderjarige van bloedverwanten of derden had geërfd. Het is

de vraag of onder ‘eygen’ goederen ook ander niet geërfd vermogen begrepen

moest worden, bijvoorbeeld uit arbeid verkregen. Art. 3 (Liber II) Oldambtster

Landrecht bepaalde bijvoorbeeld dat door arbeid verworven vermogen van min-

derjarigen die bij hun ouders inwoonden, eigendom werd van hun ouders, ‘ten sy

deselve sulx anders behaagde’. Een soortgelijke bepaling ontbrak echter in het

stadsrecht.1358

ad 2a. Laman voegde bij de uitleg van deze bepaling toe dat het volgens hem

moest gaan om personen die geheel niet meer konden spreken of zich slechts met

knikken konden uiten. Personen die wegens hoge leeftijd, zwakte of door ziekte

bezwaarlijk konden spreken, waren volgens hem wel bevoegd te testeren. Deze

toelichting verduidelijkte de bepaling echter niet. De bepaling wijst namelijk

eerder op de ziekte waaraan betrokken persoon kwam te overlijden als onder-

scheidend criterium.1359

Ad 2b. Doofstommen waren onbevoegd om een openbaar testament te maken.

Doofheid alleen vormde geen belemmering. Doofstommen en stommen konden

wel een gesloten testament opmaken, mits zij konden schrijven. De verklaring van

testateur tegenover burgemeester of twee raadsleden dat het verzegelde perkament

diens uiterste wilsbeschikkingen bevatte, diende testateur in dat geval schriftelijk

af te leggen.1360

Ad 2c. Onder ‘sinnelosen’ waren te verstaan al diegenen die door onvermogen

der natuur onbekwaam waren te testeren. Wie uitmaakte of iemand voor deze

kwalificatie in aanmerking kwam, bepaalde het stadsrecht niet. Aan het woordje

‘of’ in artikel 38 (II) SNC moet geen zelfstandige betekenis worden toegekend.

Met de formulering ‘sinnelose of die haer verstandts niet wettigh’ werd een en

dezelfde groep personen bedoeld.

Ad 2d. Stadskind (prodigus) was een persoon die wegens verkwisting van

stadswege onder curatele was gesteld.

Ad 2f. Eigenluiden (homines proprii) waren onvrije personen, gebonden aan

grond. In het Groningen van de achttiende eeuw was deze bepaling al lang geen

levend recht meer, zie ook art. 23 (II) SNC. Met de Verklaring van de Regten van

1357. Vgl. thans art. 4:55, lid 1 BW.

1358. Voorts is onduidelijk of een minderjarige burger of ingezetene van de stad Groningen rechtsgeldig

mocht testeren over ‘eygen’ goederen die gelegen waren in gebieden, waar volgens het daar

geldende recht hogere leeftijdseisen aan de testateur werden gesteld, zoals bijvoorbeeld in het

Oldambtster Landrecht, waar de minimumleeftijd voor een ongehuwde testateur 25 jaar bedroeg,

art. 68 (Liber III) Oldambtster Landrecht.

1359. Laman, Aanleiding, 182-183. Vgl. het huidige recht 4:59, lid 1 BW.

1360. Vgl. Laman, Aanleiding, 183.
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den Mensch en van den Burger (1795) was onvrijheid en horigheid in Nederland

definitief voorbij.1361

VII.2.3.Waarover bij testament beschikt mocht worden

Bij uiterste wilsbeschikking mocht tijdens leven worden beschikt over het eigen

vermogen. Alleen bij huwelijksvoorwaarden was het partijen toegestaan door

middel van contractuele erfstellingen en dito legaten over toekomstige erfrechte-

lijke verkrijgingen (verwachtingen) te beschikken, art. 14 (I) SNC.1362

Uitgezonderd contracten van oevelgank en huwelijksvoorwaarden, zie art. 14

(I) SNC, mocht echter niemand tijdens zijn leven contracteren over zijn nog niet

opengevallen nalatenschap.1363

Behalve het voornoemde, werd de testeervrijheid voorts beïnvloed door de aard

van het vermogen waarover getesteerd werd. Art. 32 (II) SNC onderscheidde voor

het erfrecht vermogen in twee hoofdcategorieën: (1) aangewonnen en (2) aan-

geërfd vermogen. Beide categorieën konden weer worden onderverdeeld in drie

subcategorieën.

Aangewonnen vermogen werd onderverdeeld in (1a) aangewonnen, (1b)

aangekocht en (1c) verbeterd vermogen. Het aangeërfde vermogen in (2a)

patrimoniaal, (2b) aangeërfd en (2c) aangestorven vermogen. Deze indeling was

gebaseerd op een ordonnantie van de Brede Raad van 9 juni 1584 en toegevoegd

aan het stadboek 1425 in art. 60 (Liber IX).

Onder de subcategorie aangewonnen vermogen (1a) dienden volgens Laman

verstaan te worden goederen die iemand door ‘vlyt, arbeid of employ’ verkreeg.

Daarnaast moest daaronder ook begrepen worden vermogen dat krachtens testa-

ment van niet-bloedverwanten of krachtens contractuele erfstelling/legaat in

huwelijksvoorwaarden van niet-bloedverwanten werd verkregen.1364

Aangekocht vermogen (1b) scheen zich, Laman was hierover voorzichtig, te

onderscheiden van de subcategorie aangewonnen vermogen (1a), doordat daaron-

der werd verstaan vermogen dat – vermoedelijk voor honderd procent – was

betaald met gelden afkomstig uit de hoofdcategorie aangeërfd vermogen.

1361. Aan voornoemde zeven groepen personen die onbevoegd waren te testeren, kan nog één bijzondere

categorie worden toegevoegd. Een resolutie van Burgemeesters en Raad, d.d. 19 juni 1693,

bepaalde namelijk dat al degenen die onderstand of een aalmoes ontvingen van gasthuizen hun

goederen verplicht moesten laten vererven op het gasthuis, waarvan ze de hulp hadden ontvangen.

Deze regel bleek al te gelden voor alle personen die in een gasthuis waren ondergebracht of die hulp

van de diaconie ontvingen. De resolutie van 1693 gold ook voor degenen die al ondersteuning

ontvingen. Indien deze personen niet met deze nieuwe resolutie instemden, zouden ze van verdere

hulp moeten afzien, zie: RHC GrA, VPO, inv. nr. 640, Resolutie omtrent de Gasthuizen in deze

stad. Gedrukt.

1362. Zie par. VII.3.

1363. Art. 7 van de Ordonnantie op allerhande conventien en contracten (1701) herhaalde dat verbod nog

eens: ‘men mach geen contracten off handel maken over een erffenisse van een seker persoon die

noch in levende lyve is, ten waare in cas van oevelganck’, zie: RHC GrA, VPO, inv. nr. 661.

Voor oevelgank, zie par. VII.4.

1364. Laman, Aanleiding, 193-194.
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Gerechtigden tot het aangeërfde vermogen hadden na vervreemding aanspraak op

een nominaal vergoedingsrecht ter grootte van het geïnvesteerde bedrag.1365

Onder verbeterd goed (1c) moesten volgens Laman worden begrepen goederen

‘die noch door intrinsique valeur, noch door verandering van tydt beter geworden

syn, (want in soo verre syn en blyven deselve ervgoed,) maar die door konst en

gedaane onkosten verbeetert syn.’

Ter illustratie voerde hij aangeërfd onland op, dat door de verkrijger tot goed land

werd toegemaakt.1366 Het toegemaakte land moest vervolgens tot de hoofdcate-

gorie aangewonnen goederen gerekend worden, doch alleen voor zover het

toegemaakte land ‘meer waardig syn als bevoorens’.1367Of in een dergelijk geval

een oorspronkelijk aangeërfd goed een verbeterd goed was geworden, werd

kennelijk bepaald door de manier waarop waardestijging van het aangeërfde

goed was gerealiseerd. Onduidelijk is hoe omgegaan moest worden met een

goed dat in waarde was gestegen, zowel door tijdverloop als door verbetering. Uit

Lamans definiëring vloeit in elk geval voort dat aangeërfde goederen die als

gevolg van verbetering in waarde waren gedaald, niet tot aangewonnen goed

gerekend werden.

De tweede hoofdcategorie (aangeërfde goederen) werden onderverdeeld in

patrimoniale (2a), aangeërfde (2b) en aangestorven (2c) goederen. Onder patrimo-

niale goederen begreep Laman goederen die van ouders of voorouders in de

opgaande lijn ab intestaat of testamentair waren geërfd, door hen ten huwelijk

waren meegegeven of door hen anderszins waren geschonken.1368 Tot de sub-

categorie aangeërfde goederen behoorden goederen krachtens testament verkregen

van andere bloedverwanten dan ouders en andere ascendenten. Onbekend is of

verkrijgingen bij huwelijksvoorwaarden besproken daar ook onder vielen. Testa-

mentaire verkrijgingen van niet-bloedverwanten en verkrijgingen krachtens con-

tractuele erfstellingen in huwelijksvoorwaarden vielen, als vermeld, onder de

subcategorie aangewonnen goederen (1a). Ten slotte moesten onder aangestorven

goederen worden verstaan goederen die ab intestato waren geërfd, anders dan van

ascendenten.

Voorgaande indeling wordt samengevat weergegeven in figuur VII.4.

1365. Ibidem, 192.

1366. Tot onlanden zijn te rekenen woeste gronden die pas na bewerking geschikt werden voor landbouw.

1367. Laman, Aanleiding, 192.

1368. Ibidem, 193.
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Figuur VII.4.: Aangewonnen en aangeërfde goederen volgens het Groninger

stadsrecht

Aangewonnen (1) aangeërfd (2)

Aangewonnen

- door vlijt
- ex testamento van

niet-bloedverwanten
- ex huwelijksvoorwaar-

den van niet-bloed-
verwanten

aangekocht

gekocht
met geld
uit categorie 2

verbeterd patrimoniaal

- ab.intestaat
geërfd van
ascendenten

- ten huwelijk
meegegeven

- schenkingen
door ouders

aangeërfd

testamentair
verkregen
van bloed-
verwanten

aangestorven

ab intestaat,
anders dan
van ascen-
denten

De indeling is ingewikkeld en maakt een enigszins gekunstelde indruk. Zij diende

om familievermogen te beschermen. De aanwezigheid van wettige afstammelingen

beperkte namelijk een ouder over zijn nalatenschap te beschikken. Art. 32 (II) jo

art. 4 (IV) SNC stond bijvoorbeeld een ouder slechts toe over de helft van zijn

‘aengewonnene’ (1a), ‘aengekoghte’ (1b), ‘verbeterde’ (1c), ‘patrimoniale’ (2a),

‘aengeerfde’ (2b) en ‘aengestorvene’ (2c) goederen testamentair te beschikken of te

schenken.1369Daarnaast verbood art. 3 (IV) SNC een ieder aangeërfde onroerende

goederen (hoofdcategorie 2) bij leven te schenken. Bij huwelijksvoorwaarden was

men echter geheel vrij afspraken te maken die de rechten van legitimarissen

schonden. Art. 30 (II) tot en met 33 (II) SNC legden de beperkingen ter bescherming

van legitimarissen namelijk niet op aan regelingen in huwelijksvoorwaarden opge-

nomen! Daardoor werden huwelijksvoorwaarden een zeer sterk instrument om de

langstlevende echtgenoot te verzorgen ten koste van legitimarissen.

Een ouder kon dus slechts onaantastbaar over de helft van zijn gehele

vermogen beschikken bij testament. De andere helft (het zogenaamde gereser-

veerde deel) vererfde conform het stadsrecht op zijn descendenten, art. 33 (II)

SNC, ook al had hij daarover beschikt. Deze descendenten namen als legitimaris

de positie van erfgenaam in.

Voorbeeld (figuur VII.5.): A overleed met achterlating van echtgenoot B en twee

zonen C en D. Bij testament had A zijn echtgenoot B tot enig erfgenaam benoemd.

C en D konden met een beroep op het stadserfrecht de erfstelling ten gunste van B

partieel vernietigen en elk voor ¼ deel opkomen in de nalatenschap. Zij namen de

positie in van erfgenamen. In het geval C en D een dochter en een zoon waren,

kwamen zij voor respectievelijk 1/3 en 1/6 op in voornoemde nalatenschap, art. 41

(II) jo 42 (II) SNC.

1369. Art. 32 (II) SNC was overgenomen van art. 60 (Liber IX) dat op basis van een ordonnantie van de

Brede Raad van 9 juni 1584 aan het stadboek 1425 werd toegevoegd. Het stadboek 1425 voorzag

voordien niet in een vergelijkbare regeling.
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Figuur VII.5.: Voorbeeld 1

A B---------------------
|                   |

C                  D

Uit het voorbeeld mag niet de algemene regel worden afgeleid dat kinderen (of

hun afstammelingen) altijd een legitieme portie ter grootte van de helft van

hun versterferfdeel hadden. Indien erflater, behalve een echtgenoot, tevens wettige

kinderen uit een vorig huwelijk naliet, was de legitieme van de voorkinderen beperkt

tot het kindsdeel dat zij zouden hebben ontvangen, indien de langstlevende echtge-

noot voor een kindsdeel mede-erfgenaam zou zijn geweest, art. 15 (I) SNC.1370Onder

kindsdeel diende te worden verstaan het kleinste kindsdeel.1371 Dat wil zeggen,

indien zich onder de voorkinderen een dochter bevond, mocht aan de langstlevende

slechts het kindsdeel van een dochter vermaakt worden.

Voorbeeld (figuur VII.6.): erflater A liet, behalve echtgenoot B en twee zonen C

en D uit zijn huwelijk met B, tevens twee voorzonen E en F uit een eerder

huwelijk na. De legitieme van E en F bedroeg 1/5 elk (namelijk ter grootte van het

fictieve kindsdeel). In het geval A niet hertrouwd was, zou op grond van

voornoemde art. 32 (II) SNC. de legitieme van E en F ieder 1/8 hebben bedragen.

Figuur VII.6.: Voorbeeld 2

-------------- A ----------------------- B
|        |                  |               |             

E       F                 C              D

De betekenis van het kleinste kindsdeel wordt duidelijk in het geval E (in figuur

VII.6.) een voordochter was in plaats van een voorzoon. In dat geval bedroeg de

legitieme van E 1/8 deel van de nalatenschap en die van C, D en F elk ¼, omdat

maximaal 1/8 vermaakt mocht worden aan B.

Deze beperking van het beschikbare deel ten gunste van de langstlevende

stiefouder is bekend als de Lex hac Edictali. Erflater mocht slechts in beperkte

1370. Art. 15 (I) SNC bepaalde dat slechts ‘een kindts gedeelte’ mocht worden vermaakt. Een zinnige

wetsuitleg brengt mee dat bedoeld is het kindsgedeelte, indien de langstlevende echtgenoot uit

eigen hoofde zou mede-opkomen in de nalatenschap. Immers, een andere uitleg heeft immers ten

gevolge dat, indien in het aangehaalde voorbeeld A slechts één voorkind zou hebben én geen

kinderen uit het huwelijk met B, A vrijelijk de gehele nalatenschap zou kunnen vermaken aan B.

1371. Aldus Laman, Aanleiding, 25.
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mate over zijn nalatenschap beschikken ten gunste van de langstlevende echtge-

noot, indien hij kinderen uit een eerder huwelijk had. De Lex hac Edictali was een

regel die veel voorkwam in wetgevingen in de Republiek.1372

In de juridische literatuur woedde in de zeventiende en achttiende eeuw een

discussie of een (beperkte) gemeenschap van goederen bij huwelijksvoorwaarden

overeengekomen ook een rechtshandeling was, die onder de werking van de Lex

hac Edictali viel. Immers, als de hertrouwende echtgenoot met voorkinderen, rijker

was dan de andere echtgenoot, kon achter de vorming van een (beperkte)

gemeenschap ook een bevoordeling van de andere echtgenoot schuil gaan.1373

Het Groninger stadsrecht maakte deze discussie onmogelijk. Art. 15 (I) SNC

begrensde namelijk uitdrukkelijk alleen bedingen van erfrechtelijke aard, ongeacht

of die in huwelijksvoorwaarden of in een testament waren neergelegd.

Indien iemand geen wettige descendenten naliet, was hij geheel vrij bij

(openbaar of gesloten) testament van al zijn ‘aengewonnene’ (1a), ‘aengekoghte’

(1b), ‘verbeterde’ (1c) goederen zowel de volle eigendom als het vruchtgebruik

(‘lijftocht’) na te laten, art. 30 (II) SNC.1374 Over zijn ‘patrimoniale’ (2a),

‘aengeërfde’ (2b) en ‘aengestorvene’ (2c) goederen, binnen de stad en/of stadstafel

gelegen, was hij slechts bevoegd voor de helft te beschikken bij testament, art. 31

(II) SNC, doch met inachtneming van het al genoemde art. 3 (IV) SNC.1375Art. 3

(IV) SNC verbood immers alle schenkingen bij leven van aangeërfde onroerende

goederen (hoofdcategorie 2). Ook nu was men echter geheel vrij in huwelijks-

voorwaarden afspraken te maken, die de rechten van legitimarissen schonden.

Art. 30 (II) tot en met 33 (II) SNC legden de beperkingen ter bescherming van

legitimarissen namelijk niet op aan regelingen in huwelijksvoorwaarden getroffen!

Indien in weerwil van art. 31 (II) SNC werd beschikt, vererfde het niet-

beschikbare deel van de nalatenschap volgens stadsrecht, art. 31 (II) SNC. De

overige bloedverwanten van de overledene namen in dat geval dus de positie in

van legitimaris. Naar Groninger stadsrecht hadden dus niet alleen descendenten die

‘bij manne hoofde’ of krachtens recht van representatie in de nalatenschap

1372. Thielen, Man ende wyb ne hebben nen twiet gut, 206-207. In het Burgerlijk Wetboek werd de

regeling gehandhaafd tot 1 januari 1970 (art. 4:949 BW (oud) met betrekking tot bevoordeling door

een testamentaire beschikking, art. 1:236 BW (oud) en art. 1:237 BW (oud) met betrekking tot

bevoordeling door boedelmenging, respectievelijk door huwelijksvoorwaarden).

1373. Zie voor deze discussie uitvoerig: Thielen, Man ende wyb ne hebben nen twiet gut, 199-221.

1374. Art. 30 (II) SNC was overgenomen van art. 60 (Liber IX) dat op basis van een ordonnantie van de

Brede Raad van 9 juni 1584 aan het stadboek 1425 werd toegevoegd. Het stadboek 1425 voorzag

voordien niet in een vergelijkbare regeling.

1375. De passage ‘onder deser stadt ende taeffel gelegen’ is wat overbodig. Immers, art. 2 (II) SNC

bepaalde al dat ‘in alle erffenissen sullen alle roerlijke goederen / personele actien, in ende

uytschulden volgen ‘t recht van de plaetse des erfhuys / maer de vaste ende onroerlijke goederen het

recht daer het goedt is gelegen.’ Net als art. 30 (II) en 32 (II) SNC was art. 31 (II) SNC

overgenomen van art. 60 (Liber IX) dat op basis van een ordonnantie van de Brede Raad van 9 juni

1584 aan het stadboek 1425 werd toegevoegd. Het stadboek 1425 voorzag oorspronkelijk niet in

een vergelijkbare regeling.
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opkwamen, legitimaire aanspraken, maar ook alle overige bloedverwanten (as-

cendenten en in de zijlinie).1376 Dat verklaart het grote belang dat naaste bloed-

verwanten van een bruidspaar hadden bij de bepaling van de inhoud van de

huwelijksvoorwaarden.

De in art. 32 (II) SNC gehanteerde term ‘naeste bloedt’ sloot vanzelfsprekend

de (aanverwante) echtgenoot uit van deze legitimaire aanspraken.

Behalve dat legitimarissen in hun onterving konden berusten, bood ook het

stadsrecht een mogelijkheid dat legitimarissen geen goederen uit de nalatenschap

in eigendom verkregen. Bij testament of huwelijksvoorwaarden kon een descen-

dent om ‘erheffelijke’ (gewichtige) redenen onwaardig verklaard worden, art. 34

(II) SNC.1377 Of de reden(en) ook in de uiterste wilsbeschikking geformuleerd

diende(n) te worden en wat de sanctie was bij gebreke van dien, regelde de

bepaling niet. Wel diende uitdrukkelijk bepaald te worden dat de bloot-eigendom

van het ontnomen erfdeel toekwam aan de kinderen van de ‘onweerdighe’ en bij

gebreke van dien aan de versterferfgenamen van erflater. Het vruchtgebruik van

het ontnomen erfdeel viel op grond van art. 34 (II) SNC toe aan de

‘onweerdighe tot sijner nootwendige alimentatie ende onderhoudt sijn of haer

leven lank’.

Indien testateur een descendent onwaardig verklaarde, was hij echter niet zeker of

het door hem gestipuleerde ook daadwerkelijk tot uitvoering zou komen. Art. 34

(II) SNC eiste namelijk dat het stadsbestuur van Groningen de onwaardigverkla-

ring goedkeurde (‘approbeerde’). Verkwisting van goederen vormde een gegronde

reden. Voornoemd college bepaalde tevens de precieze omvang van het vruchtge-

bruik.

VII.2.4. Bijzondere makingen in testament

‘En vermits hun oudste zoon (…) tot haerlieder smartelycke droefheydt en tegen

raad en will een huwelyck staat aan te gaan met seeckere Juffr. genaamt (…),

woonende tot Groningen, verklaerden zy denzelven (…) te institueren in desselfs

naakte en bloote legitime portie’
1378

Testamentaire beschikkingen gingen soms vergezeld met overwegingen die testa-

teur daartoe aanleiding hadden gegeven, zoals het citaat in de aanhef van deze

1376. Vandaar dat onder ‘kinderen’ in art. 4 (IV) SNC ook begrepen moesten worden de overige

legitimarissen.

1377. Laman, Aanleiding, 194, achtte het mogelijk legitimarissen, die geen descendent van erflater waren,

‘onweerdigh’ te verklaren, ofschoon art. 34 (II) SNC zich uitdrukkelijk beperkte tot descendenten.

1378. Fragment uit een mutueel testament van een ouderpaar, zie: W.E. van Dam van Isselt, ‘Ge-

nealogische aanteekeningen betreffende de familie Van Dam (Amersfoort), De Navorscher. Een

middel tot gedachtenwisseling en letterkundig verkeer tusschen allen, die iets weten, iets te vragen

hebben of iets kunnen oplossen 69 (1920) 35.
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paragraaf. Het stadsrecht bepaalde niets over nietige beweegredenen.1379Evenmin

stelde het stadsrecht nadere regels over toegestane testamentaire beschikkingen.

Art. 25 (II) SNC bepaalde enkel dat in een (openbaar en gesloten) testament een

rechtskeuze mocht worden uitgebracht voor het op de nalatenschap toepasselijke

recht. Over legaten bepaalde het stadsrecht niets.1380Evenmin stond het stadsrecht

uitdrukkelijk fideï-commissaire makingen toe. Net als legaten waren ze evenmin

verboden.

Aan fideï-commissaire makingen wordt hier zeer beperkt aandacht geschonken,

omdat ze in de praktijk waarschijnlijk maar een zeer geringe rol speelden in de stad

Groningen. Op grond van de uit 1668 daterende Ordonnantie op ’t protocol en het

recht van præferentie moest van een fideï-commissaire making melding worden

gemaakt binnen drie maanden na het openvallen van de nalatenschap en worden

aangetekend in het protocol der fideï-commissen, gehouden op de stadssecretarie

op straffe van verval van het recht dat aan het fideï-commis ontleend kon

worden.1381 Ofwel de ordonnantie werd, ondanks voornoemde zware sanctie, op

grote schaal niet nageleefd – en dat zou kunnen verklaren waarom de ordonnantie

herhaaldelijk opnieuw werd uitgevaardigd – ofwel fideï-commissaire makingen

kwamen maar zelden voor. In de gehele achttiende eeuw werden namelijk slechts

twee en dertig opengevallen nalatenschappen aangetekend in het genoemde

protocol.1382

Ofschoon voornoemde artikelen 30 tot en met 33 (II) SNC naar de letter fideï-

commissaire bedingen in huwelijksvoorwaarden niet verboden, mochten deze

volgens Laman slechts bij testament worden opgemaakt.1383Van een fideï-commis

was volgens hem sprake

‘als iemand eenig goed gemaakt wordt met die last dat het selve na eenige tydt of

ook na syn doodt sal retourneren op sodane persoon, persoonen of familien als de

testator daar toe komt te roepen.’
1384

Uit de woorden ‘het selve’ volgde dat de gehele erfrechtelijke verkrijging, dus

zonder intering, op de volgende verkrijger (de verwachter) vererfde (zuiver fideï-

commis). De bezwaarde was dus niet bevoegd over zijn erfrechtelijke verkrijging

te beschikken of deze te verteren. Hierboven bleek al dat fideï-commissaire

verkrijgingen niet in de wettelijke gemeenschap van goederen vielen.

1379. Een met art. 4:44, lid 2 BW vergelijkbare bepaling ontbrak, waardoor de geciteerde bepaling in de

aanhef van deze paragraaf onaantastbaar bleef.

1380. RHC GrA, ASSG, voorl. inv. nr. 7049, RR, fol. 424: op 13 maart 1764 vaardigden Burgemeesters

en Raad een nadere resolutie uit betreffende de registratie ter stadssecretarie van gemaakte legaten

aan weeshuizen en stadsarmen.

1381. De officiële naam van de ordonnantie luidt: Ordonnantie van d’h: heeren borgemeesteren ende

raadt op ‘t prothocol ende ’t recht van præferentie. De ordonnantie werd in later jaren herhaaldelijk

hernieuwd, bijvoorbeeld in de jaren 1679, 1701, 1723 en 1734.

1382. Zie: RHC GrA, VGG, inv. nr. 4164, Register van fideï-commissaire testamenten en akten van

huwelijkse voorwaarden, met indices (ten archieve ook bekend als: RA, III-aa.). De folia 28 tot en

met 62 beslaan de achttiende eeuw.

1383. Laman, Aanleiding, 197.

1384. Ibidem.
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Volgens Laman kon het fideï-commis, zowel voor bepaalde tijd worden

ingesteld, als voor het leven van de bezwaarde erfgenaam.1385 Uit voornoemde

art. 32 (II) SNC vloeide al voort dat een testateur met descendenten slechts over de

helft van de ‘patrimoniale’ (2a), ‘aengeërfde’ (2b) en ‘aengestorvene’ (2c)

goederen een fideï-commis kon instellen, zonder de rechten van legitimarissen

te schenden.1386 Een beschikking over het meerdere kon worden aangetast. Ook

over diens overige goederen kon hij op grond van dezelfde bepaling slechts tot de

helft een fideï-commis instellen. Stierf de insteller zonder descendenten, dan was

hij geheel vrij een fideï-commis in te stellen over zijn ‘aengewonnene’ (1a),

‘aengekoghte’ (1b) en ‘verbeterde’ (1c) goederen, art. 30 (I) SNC. Over zijn

‘patrimoniale’ (2a), ‘aengeërfde’ (2b) en ‘aengestorvene’ (2c) goederen mocht hij

slechts voor de helft een fideï-commis instellen, art. 30 (I) SNC.

De overige bepalingen in testamenten werden door de gewoonte bepaald.

Een voorbeeld van een dergelijke clausule was de zogenaamde ‘clausule

reservatoir’. De clausule hield in dat testateur zich het recht voorbehield om op

later datum bij codicil (‘particulier handschrift’) enige legaten te maken en

voorstanders te benoemen. Vast onderdeel van deze clausule was de zinsnede

dat het particuliere handschrift woord tot woord deel uitmaakte van het testament.

De benoeming van voorstanders bij testament of codicil had een groot

voordeel. Het was de enige manier om te ontkomen aan de werking van art. 22

van de weeskamer ordonnantie 1613, later enigszins gewijzigd opgenomen in art.

16 (II) HOW. Deze bepalingen eisten immers dat iedere boedelscheiding of afkoop

waarbij minderjarigen waren betrokken, plaats moesten vinden ten overstaan van

de weeskamer. Discretie over de vermogenssituatie was daardoor onmogelijk. Op

grond van art. 30 van de weeskamerordonnantie 1613, later enigszins gewijzigd

opgenomen in art. 31 (I) HOW, gold deze verplichting niet, indien bij testament of

codicil voorstanders waren benoemd. Art. 30 bepaalde dat in een dergelijk geval de

voormond een kopie van de nalatenschapsinventaris aan de twee voogden moest

overhandigen.1387 Als gevolg van de artikelen 30 en 31 voornoemd werd het

gebruikelijk in testamenten waarin voorstanders werden benoemd, uitdrukkelijk te

bepalen of de weeskamer bij het beheer van de nalatenschap betrokken moest

worden of niet. Doorgaans kozen testatoren in die gevallen voor uitsluiting van de

weeskamer.1388 Testamenten waarin deze clausules waren opgenomen, werden

testamenten van seclusie of exclusie genoemd.1389 Vooral gegoede burgers en

ingezetenen van de stad maakten hiervan gebruik, waardoor van hen minder

nalatenschapsinventarissen bewaard zijn gebleven.1390

Het Groninger stadsrecht repte niet over executele. Evenmin kende het stads-

recht bepalingen over vruchtgebruik (lijftocht). Over vruchtgebruik in de stad

Groningen maakte Laman wel enige opmerkingen. Hij onderscheidde twee

1385. Ibidem.

1386. Art. 32 (II) SNC sprak van disponeren ‘soo en daer het hun goedt dunken ende believen sal.’

1387. De Herziene ordonnantie op de weeskamer van 1724 voorzag daar niet in met een vergelijkbare

bepaling.

1388. Hempenius-van Dijk, De weeskamer, 85.

1389. Ibidem, 85.

1390. Zie par. III.3.
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soorten: eigenlijk en oneigenlijk vruchtgebruik.1391Onder eigenlijk vruchtgebruik

verstond hij het vruchtgebruik, zonder het recht het vruchtgebruikvermogen te

mogen verteren. De vruchtgebruiker was in dat geval verplicht zekerheid (cautie)

te stellen voor teruggave van het vruchtgebruikvermogen. Bij testament kon de

vruchtgebruiker niet van cautie worden vrijgesteld, doch hem kon wel het recht

van vervreemden en/of verteren worden verleend. In dat laatste geval was, in de

ogen van Laman, niet meer sprake van een eigenlijk vruchtgebruik: de vrucht-

gebruiker had meer verkregen.1392

Onbekend is of het recht van verteren aan de vruchtgebruiker pas toekwam,

nadat al zijn overige vermogen verteerd was.1393

In geval van een eigenlijk vruchtgebruik was de vruchtgebruiker verplicht een

inventaris van het vruchtgebruikvermogen op te stellen en had hij de bevoegdheid

het recht van vruchtgebruik over te dragen.

Oneigenlijk vruchtgebruik was het vruchtgebruik van goederen ‘die men

dagelix ommeslaat’ of door het gebruik geconsumeerd worden.1394 Ook in dit

geval was cautie verplicht. Dat leidde echter alleen tot een geldelijke vergoeding

van de waarde van het verteerde vruchtgebruikvermogen. Bij het begin van het

vruchtgebruik moest daarom de waarde van het vruchtgebruikvermogen worden

bepaald.

Beide soorten vruchtgebruik eindigden bij overlijden van de vruchtgebruiker of

na ommekomst van jaren, indien het vruchtgebruik voor een bepaalde tijd was

ingesteld.1395

Net zo min als een vruchtgebruikregeling kende het Groninger stadsrecht een

regeling vergelijkbaar met het huidige recht van gebruik en bewoning. Toch kwam

het in de stad Groningen kennelijk voor. Laman omschreef het recht van gebruik

als:

‘een slegt gebruik is een regt om de vrugten van eenig goed tot syn ende syns

huisgesins nooddruft te mogen gebruiken.’
1396

Het recht was persoonlijk en niet overdraagbaar. De gebruiker diende cautie te

stellen.

1391. Laman, Aanleiding, 250-251.

1392. Ibidem, 251.

1393. In hoofdstuk IX zal blijken dat in de onderzochte huwelijksvoorwaarden geen enkele aandacht

werd besteed aan de vraag welk vermogen als eerste diende te worden verteerd. Toch leefde de

vraag in de praktijk, zo blijkt uit de afwikkeling van de huwelijksvoorwaarden uit 1748 van Jan

Jacobs Hesselink. Krachtens de huwelijksvoorwaarden had Hesselink het vruchtgebruik met

verteringsbevoegdheid verkregen van het vermogen van de bruid. De erfgenamen van de bruid

verkregen daarvan de bloot-eigendom. De erfgenamen en vruchtgebruiker spraken vervolgens

gezamenlijk af ten aanzien van het verteringsrecht dat Hesselink dat recht pas had ‘mits dat des

lijftogtenaars eygene goederen, hetzy tegenwoordige of toekomende voor deezen ter lijftogt

bezetene, zyn verteert’, zie: RHC GrA, toegang 735, Gerechten in het Westerkwartier, 1600-

1811, inv. nr. 322, Minuten van akten, met indexen, fol. 4vo, 7 april 1768.

1394. Laman, Aanleiding, 250-251.

1395. Volgens het Ommelander Landrecht, art. 94 (Liber III), eindigde het vruchtgebruik daar eveneens in

geval van verbanning van de vruchtgebruiker, zie: Laman, Aanleiding, 253.

1396. Laman, Aanleiding, 253.
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Het recht van woning definieerde Laman als volgt:

‘Wooning is een regt om een behuising voor sich ende syn huisgesin vry te

moogen bewoonen’
1397

Dit recht was persoonlijk en niet overdraagbaar. De gebruiker diende cautie te

stellen.

VII.3. Niet-huwelijksvermogensrechtelijke bepalingen in
huwelijksvoorwaarden

Ook in huwelijksvoorwaarden konden regelingen worden getroffen van erfrechte-

lijke aard. Familieleden van de aanstaande echtgenoten traden als partij bij de

huwelijksvoorwaarden op, mede om te bepalen, of en hoeveel familievermogen

aan de langstlevende mocht toekomen, in het geval een van beide echtgenoten zou

komen te overlijden. Hierboven bleek dat legitimaire inbreuken, veroorzaakt door

testamentaire beschikkingen en schenkingen (inclusief oevelgank), ongedaan ge-

maakt konden worden door legitimarissen.1398 Inbreuken veroorzaakt door erf-

rechtelijke regelingen in huwelijksvoorwaarden moest een legitimaris echter

dulden! Voor bloedverwanten van aanstaande echtgenoten was het dus zaak

betrokken te zijn bij het maken van de afspraken over familievermogen in

huwelijksvoorwaarden. Ook zij waren immers legitimaris in geval het voorge-

nomen huwelijk kinderloos zou blijven.

VII.3.1. Contractueel erfrecht in huwelijksvoorwaarden

In de stad Groningen mochten aanstaande echtgenoten bij huwelijksvoorwaarden

regelingen treffen met betrekking tot al hun tegenwoordige en toekomstige

goederen, inclusief toekomende erfenissen, art. 14 (I) SNC. Een en ander uiteraard

slechts voor zover zij daarover mochten beschikken, zie bijvoorbeeld art. 27 (II)

SNC. Het ab intestaat erfrecht gold slechts voor zover daarvan niet was afgeweken

bij testament of bij huwelijksvoorwaarden.

Vanaf 1689 maakten bovengenoemde artikelen 30-33 (II) SNC voor de

juridische verzorging van de langstlevende echtgenoot een rechtsontwikkeling

mogelijk die in de rechtspraktijk van buitengewoon groot belang was. Deze

bepalingen boden namelijk de ruimte legitimaire aanspraken, zowel van descen-

denten als van overige bloedverwanten, onbeperkt te schenden, mits de schending

plaatsvond door bedingen in huwelijksvoorwaarden.

Het stadsrecht besteedde amper aandacht aan deze bedingen. Art. 25 (II) SNC

bepaalde bijvoorbeeld dat een rechtskeuze mocht worden uitgebracht voor het

toepasselijke recht. Voor de duiding van de aard van de bedingen hielp het

stadsrecht niet. Laman besteedde daaraan ook geen aandacht in zijn Aanleiding.

1397. Ibidem, 254.

1398. Voor oevelgank, zie par. VII.4.
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Hierboven bleek al bij de gezamendehandse gemeenschap dat het onderscheid

tussen erfrecht en huwelijksvermogensrecht in de Stads Nieuwe Constituties

minder scherp was dan in de huidige tijd.1399 Huwelijksvoorwaarden uit die tijd

helpen hier evenmin. Daarin kon bijvoorbeeld worden overeengekomen dat het

eigen aandeel in de wettelijke gemeenschap van goederen nota bene werd geërfd

door een echtgenoot.

De bedoelde bedingen die legitimaire aanspraken onaantastbaar mochten

schenden, waren in elk geval huwelijksvermogensrechtelijk van vorm. Ze hadden

echter een zodanige inhoud, dat erfrecht daarvan het gevolg was, mits het huwelijk

werd gesloten en deze bedingen later niet werden ‘beknupt’ (vernietigd).1400 De

inhoud van deze bedingen waren erfrechtelijk van aard, omdat de aanstaande

echtgenoten daarin met elkaar overeen kwamen dat de een erfgenaam en/of (pre)

legataris van de ander werd. Deze bedingen zullen daarom voortaan als contrac-

tuele erfstellingen en dito legaten worden aangeduid.

VII.3.2. Recht van retour

Behalve door het te kiezen huwelijksgoederenregime en voornoemde contractuele

erfrechtelijke bepalingen in huwelijksvoorwaarden, kon familievermogen ook

worden beschermd door het zogenaamde recht van retour op te nemen in

huwelijksvoorwaarden. De dwingende variant daarvan was een bijzondere con-

tractueel erfrechtelijke bepaling.

Met het recht van retour spraken aanstaande echtgenoten (en overige partijen)

af, dat in geval van een onbeërfd of onbeërfd geraakt huwelijk het door echtge-

noten aangeërfde vermogen (hoofdcategorie 2) terugkeerde naar de familie, waar-

van het afkomstig was. Deze vorm van het recht van retour hield geen dadelijk

contractuele erfstelling ten gunste van de naaste familie in. Het belette de

aanstaande echtgenoten alleen om ten voordele van elkaar anders te beschikken

in de toekomst. De aanstaande echtgenoten behielden dus de bevoegdheid om bij

later testament (of latere huwelijksvoorwaarden in geval van een volgend huwe-

lijk) derden te bevoordelen.1401Over deze zwakke vorm van het recht van retour,

regelden het stadboek 1425 en de Stads Nieuwe Constituties niets.

Het recht van retour kon ook dwingend worden gemaakt. In dat geval bepaalde

het recht van retour dat de goederen ‘in alle gevallen van erf en versterf’ zouden

terugkeren naar en vererven op de familie van wier zijde de goederen afkomstig

waren.1402Op deze wijze bepaalden aanstaande echtgenoten (en de overige partijen

bij de huwelijksvoorwaarden) dat erfgenamen van die goederen zouden zijn de ab

intestaat erfgenamen van de familie van de echtgenoot, waarvandaan de goederen

afkomstig waren. Deze dwingende formulering leverde in beginsel een ijzersterk

recht op voor de ab intestaat erfgenamen. Art. 36 (II) SNC bepaalde namelijk dat

alleen uiterste wilsbeschikkingen in een testament herroepen konden worden.

1399. Zie par. VI.1.1.

1400. Zie par. VI.2.3.

1401. Oudeman, ‘Over den aard en de regtskracht der huwelijksvoorwaarden’, 712.

1402. Ibidem, 715.
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Art. 36 (II) SNC zag niet op contractuele erfstellingen in huwelijksvoorwaarden.

Aanstaande echtgenoten konden de dwingende variant van het recht van retour in

huwelijksvoorwaarden alleen bij later mutueel testament herroepen, indien zij zich

dat recht in de huwelijksvoorwaarden hadden voorbehouden.

Tot zover lijkt het recht van retour niet tot moeilijkheden aanleiding te geven.

Echter de twee bepalingen in de Stads Nieuwe Constituties die over dit dwingende

recht van retour gaan, waren in hun onderlinge verband moeilijk leesbaar en

veroorzaakten onduidelijkheid.

Art. 26 (II) SNC luidde:

‘Die uyt kracht van onstraffelijke houwlijkx voorwoorden tot een erffenisse

toegank heeft / wordt voor alle andere erfgenamen / wegen ’t geene in houwlijkx

voorwoorden uytdruckelijk is bedongen / gepraefereert.’

De bepaling lijkt een onherroepelijk recht op een bepaald goed van de nalaten-

schap van erflater aan de erfgenaam te verschaffen, doch art. 27 (II) SNC bepaalde:

‘Indien in faveur van een derde by houwlijkx voorwoorden mochte wesen

besprooken / hoedaenigh een toekoomende erffenisse nae versterf van eene of

beyde echteluyden of derselver kinderen soude vererven; soo is door soodaene

voorwoorden niemandt bynoomen de testamentaire dispositie, om van sijne

goederen in de Stadt ende des Stads Taeffel gelegen / voor zoo veele nae

Stadts-recht is toegelaten / anders te disponeren.’

‘Bynoomen’ betekent: ontnomen. Met andere woorden, art. 27 (II) SNC maakte

het dus (ogenschijnlijk) weer wel mogelijk de erfstelling in de huwelijksvoor-

waarden te herroepen, terwijl dat nu juist niet was toegestaan bij de dwingende

vorm van het recht van retour, indien de huwelijksvoorwaarden dat niet expliciet

bepaalden.

In de achttiende eeuw is geen duidelijkheid verkregen over de betekenis van en

de samenhang tussen deze twee bepalingen. Nog in 1806 verscheen een proef-

schrift van de hand van Gockinga waarin een oplossing voor het probleem werd

gezocht.1403 Gockinga’s onderzoek verenigde zich met navolgende opvatting van

Laman.1404 Om de betekenis en samenhang van deze twee bepalingen naar de

opvatting van Laman en Gockinga duidelijker voor ogen te krijgen dient het

volgende voorbeeld.

Aanstaande echtgenoot A heeft ten tijde van het sluiten van huwelijksvoorwaar-

den met B al een woning van een van zijn bloedverwanten van vaderszijde geërfd.

X, een van de bloedverwanten van de moederszijde van A, is op dat moment

eigenaar van een tuin en van een korenmolen. A en B (en hun naaste familieleden

die partij bij de huwelijksvoorwaarden worden) willen voorkomen dat zowel het

huis, de tuin als de korenmolen, in de toekomst op de bloedverwanten van slechts

1403. R. Gockinga, Dissertatio juridica inauguralis, quae agit de ratione, qua, ex juris cum Romani, tum

Groningani principiis, ab ultima voluntate testator expressis verbis recedat (Groningen 1806).

1404. Geciteerd gevonden bij: Oudeman, ‘Over den aard en de regtskracht der huwelijksvoorwaarden’, 708.
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één van de twee ouderlijke families van A of, op de familie van B vererven via de

nalatenschap van een kinderloos gestorven kind dat uit het huwelijk van A en B

zal worden geboren. A en B komen daarom met de overige partijen in hun

huwelijksvoorwaarden het volgende overeen:

‘by aldien komen te versterven, kind of kinderen nalaatende, dewelke sonder

verdere descendenten quamen te overlyden, de goederen van vaders syde

heergekomen sullen gaan an vaders syde, ende de goederen van moeders syde

heergekomen sullen gaan an moeders syde’.

Uit het huwelijk van A en B wordt een kind C geboren. Na de huwelijksbevesti-

ging van A en B draagt X de korenmolen in eigendom over aan een derde. X sterft

vervolgens, waardoor A, nog steeds gehuwd met B, alleen de tuin erft. Vervolgens

sterft C na zijn ouders, zonder descendenten na te laten. Keren de woning, de tuin

en de korenmolen onherroepelijk terug naar A’s bloedverwanten van wiens zijde

zij zijn gekomen? Al deze bloedverwanten worden voor de eenvoud gezamenlijk

D genoemd.

In verband met de onherroepelijkheid van art. 26 (II) SNC is het van belang te

onderkennen dat in dit voorbeeld twee groepen personen zijn aan te wijzen die

zouden kunnen willen afwijken van het tussen A en B overeengekomene.

1. Als eerste groep personen zijn aan te wijzen de aanstaande echtgenoten A en B

zelf. Immers, A zou zich bijvoorbeeld later kunnen bedenken en een van de

huwelijksvoorwaarden afwijkende uiterste wilsbeschikking met betrekking tot zijn

goederen kunnen opnemen in een testament, of, nadat B is overleden, met een

volgende echtgenoot een afwijkend beding overeenkomen in huwelijksvoorwaar-

den;
1405

2. Als tweede groep valt aan te wijzen: kinderen uit het huwelijk van A en B geboren,

zonder descendenten na te laten (i.c. C). Zij kunnen eveneens de wens hebben bij

testament of door middel van een contractuele erfstelling/legaat in huwelijksvoor-

waarden afwijkend te bepalen.

Voor een goed begrip van het bepaalde in art. 26 (II) en 27 (II) SNC is van belang

eerst de eigendomssituatie van de woning, de tuin en de korenmolen in het

voorbeeld te onderscheiden. De woning was al eigendom van A op het moment

van het sluiten van de huwelijksvoorwaarden, de tuin en de korenmolen nog niet.

Ten aanzien van de tuin en de korenmolen had D slechts een verwachting. Na het

overeenkomen van de huwelijksvoorwaarden was het immers mogelijk dat A

nimmer van beide zaken eigenaar zou worden. Echter, nu A de tuin na het sluiten

van de huwelijksvoorwaarden daadwerkelijk erfde, geldt voor de tuin hetzelfde als

hieronder over de woning wordt opgemerkt. Ten aanzien van de korenmolen bleef

D slechts een verwachting houden.

Nu, art. 26 (II) SNC verbood A, althans volgens Laman, na het overeenkomen

van zijn huwelijksvoorwaarden afwijkend te bepalen met betrekking tot de woning

1405. Over nog niet opengevallen nalatenschappen (i.c. de tuin) mocht A geen testamentaire dispositie

treffen. Art. 14 (I) SNC stond dat namelijk alleen toe door middel van contractuele erfstellingen/

legaten in huwelijksvoorwaarden.
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en de tuin.1406 Art. 26 (II) SNC sprak namelijk van ‘tot een erffenisse toegank’

hebben, wat volgens Laman inhield dat D een onherroepelijke preferente positie

ten opzichte van goederen van A verkreeg, die A ook daadwerkelijk tijdens leven

had geërfd. D ontleende aan de huwelijksvoorwaarden van A en B een rechtens

afdwingbare aanspraak, zodra aan de voorwaarden van het recht van retour was

voldaan.

Over de goederen die A nog niet van vaders- en/of moederszijde had geërfd, i.c.

de korenmolen, bleef A, ondanks de erfstelling in de huwelijksvoorwaarden,

bevoegd anders te bepalen middels testament of latere huwelijksvoorwaarden.1407

Dat volgde volgens Laman uit art. 27 (II) SNC. Laatstgenoemde bepaling sprak

immers van ‘toekoomende erffenisse’. D had slechts een verwachting met betrek-

king tot de korenmolen op grond van de huwelijksvoorwaarden van A en B en die

was niet uitgekomen.1408

Was C bevoegd bij testament of huwelijksvoorwaarden een van de huwelijks-

voorwaarden van zijn ouders afwijkende regeling te treffen met betrekking tot

voornoemde woning, tuin en korenmolen? Volgens Laman verbood art. 26 (II)

SNC ook hem ten aanzien van de woning en de tuin anders te bepalen. Hier kan

Laman het evenwel niet juist hebben, omdat de verkrijging van C dan in feite

neerkomt op een fideï-commissaire verkrijging met bewaarplicht. Dat had dan

uitdrukkelijk als zodanig moeten worden bedongen.1409

Volgens Laman was C ten aanzien van de korenmolen volkomen vrij op grond

van art. 27 (II) SNC.

Voor de goede orde, X, de eigenaar van de tuin en de korenmolen was uiteraard

bevoegd van de huwelijksvoorwaarden van A en B afwijkende regelingen te

treffen. A had ten tijde van het belijden van de huwelijksvoorwaarden de tuin en de

korenmolen immers nog niet geërfd. X bleef daartoe bevoegd op grond van art. 27

(II) SNC. Een tegenovergestelde uitkomst zou ook strijdig zijn geweest met art. 30

(II) SNC.

Lamans uitleg van art. 26 (II) en 27 (II) SNC spitste zich daarom toe op de

zinsneden ‘tot een erffenisse toegank heeft’ en ‘toekoomende erffenisse’. Of

Lamans en Gockinga’s overeenkomstige uitleg in 1806 van de twee artikelen juist

was, zou onbekend gebleven zijn door de invoering van het Wetboek Napoleon

ingerigt voor het Koningrijk Holland per 1 mei 1809, ware het niet dat de Hoge

Raad alsnog op 3 december 1847, over deze kwestie arrest moest wijzen naar

aanleiding van een rechtsgeschil over de uitleg van achttiende-eeuwse Groninger

huwelijksvoorwaarden.1410

1406. Een en ander, ongeacht of D als begunstigde concreet bij naam was genoemd in de huwelijks-

voorwaarden, of niet, en ongeacht of D partij was bij de huwelijksvoorwaarden, of niet.

1407. Ook al was D als begunstigde concreet bij naam genoemd in de huwelijksvoorwaarden van A en B

en ook al was D partij bij de huwelijksvoorwaarden. Laman, Aanleiding, 180, vermeldde over dat

geval echter zeer verwarrend: ‘in welk geval de jonge ehlieden (MK in casu A en B) daar wel by

testament niet tegen konnen disponeren’ (cursief MK).

1408. Dat A over een goed uit een niet-opengevallen nalatenschap van X contracteerde, was toegestaan

op grond van art. 14 (I) SNC.

1409. Zo ook: Oudeman, ‘Over den aard en de regtskracht der huwelijksvoorwaarden’, 719.

1410. Weekblad van het regt, 871 (1847) 2.

341

VII.3. NIET-HUWELIJKSVERMOGENSRECHTELIJKE BEPALINGEN IN HUWELIJKSVOORWAARDEN



Meer dan Laman zocht de Hoge Raad een taalkundige oplossing. Volgens de

Hoge Raad waren namelijk alleen contractuele erfrechtelijke bedingen, opgenomen

in huwelijksvoorwaarden, onherroepelijk op grond van art. 26 (II) SNC. Bij

testament noch huwelijksvoorwaarden (wegens een opvolgend huwelijk) kon

daar later van worden afgeweken. De Hoge Raad knoopte daarbij aan op de

woorden ‘uytdruckelijk is bedongen’ (cursief MK) in art. 26 (II) SNC. Voor zover

dit meebrengt dat ook de kinderloze C uit het voorbeeld verboden is te testeren

over zijn verkrijging, kan deze uitleg dus niet juist zijn.

Is in huwelijksvoorwaarden echter sprake van een eenzijdige erfrechtelijke

beschikking van één der aanstaande echtgenoten ten voordele van een derde,

volgens de Hoge Raad, dan is deze wel herroepelijk. De Hoge Raad leidde dat af

uit het woord ‘besproken’ in art. 27 (II) SNC.

Hoe het ook zij met de onherroepelijkheid, de regelingen van art. 26 (II) en 27

(II) SNC komen in wezen neer op een, in de huidige terminologie, voorwaardelijke

verkrijging door C, zonder bewaarplicht. Vergeleken met een fideï-commis met

bewaarplicht was C gunstiger af, indien een recht van retour rustte op de goederen.

Hij had dan namelijk geen bewaarplicht en hij was vrij om de van A en B geërfde

goederen te vervreemden. Bovendien zagen de artikelen 26 (II) en 27 (II) SNC niet

op aangewonnen goederen (hoofdcategorie 1) van de ouders. Uit het voorgaande

blijkt mijns inziens voorts dat C vrij moet zijn geweest om over alle door hem van

A verkregen goederen te testeren.

Vergeleken met het fideï-commis was echter een nadeel van het recht van retour

dat de kinderloze C ‘levenslang’ had. Anders dan in het geval van een fideï-

commis, kon het namelijk niet worden ingesteld voor een bepaalde periode.

VII.3.3. Recht van representatie

Buiten genoemde erfrechtelijke bedingen in huwelijksvoorwaarden, ontwikkelde

zich in de praktijk nog één van erfrechtelijke aard. Hierboven bleek al, dat het recht

van representatie (plaatsvervulling) beperkt was in het stad-Groninger erfrecht.1411

Dat bracht mee dat, behalve in testamenten, ook in huwelijksvoorwaarden het recht

van representatie werd verleend aan bloedverwanten die volgens het Groninger

stadsrecht dat recht niet toekwam. Of deze verleende rechten ook buiten de stad

Groningen werden geaccepteerd, was nog maar de vraag.1412 In elk geval hadden

de familieleden die medepartij waren bij de huwelijksvoorwaarden, zich verbon-

den en konden zij de regeling later niet ‘beknuppen’ (vernietigen).

1411. Zie: par. VII.1.

1412. Tijdens de afwikkeling van de nalatenschap van de stad-Groninger doopsgezinde Gerrit Denijs (ca.

1710-1795) hield Jacob van Geuns zijn vader, als een der mede-erfgenamen, per brief op de hoogte

over de stand van zaken. Jacob had van advocaten, die bij de afwikkeling waren betrokken,

vernomen dat buiten de stad Groningen een onbeperkte uitbreiding van het recht van representatie

niet werd erkend, zie: HUA, FVG, inv. nr. 10, Matthias van Geuns: brief Jacob van Geuns, d.d. 19

september 1795.
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VII.4. Schenking1413

Aan het stad-Groninger schenkingsrecht en de bijzondere oevelgank hoeft weinig

aandacht te worden besteed, omdat schenkingen boven tweehonderd daalder en

oevelgank onder stad-Groninger doopsgezinden weinig voorkwamen in de onder-

zoeksperiode.1414

De bruidsschat (dos) was een schenking, voorafgaand aan het huwelijk van een

man aan zijn aanstaande echtgenote. Hij diende in beginsel om de vrouw te

verzorgen na het overlijden van haar man.1415 Daar waar de wettelijke gemeen-

schap van goederen het vigerende huwelijksgoederenstelsel was, ontbrak de

behoefte aan de bruidsschat, omdat de gerechtigdheid tot de helft van de wettelijke

gemeenschap al voldoende verzorging opleverde, aldus Roes.1416Dat zou kunnen

verklaren waarom de bruidsschat ontbrak in het Groninger stadsrecht.

Morgengaven kwamen evenmin voor in de stad Groningen, omdat in art. 5 (IV)

SNC het Romeinsrechtelijk verbod op schenkingen tussen echtgenoten was

gerecipieerd. Een morgengave was een schenking van de man aan de vrouw op

de eerste dag na de huwelijksbevestiging en diende, net als de bruidsschat, als

oudedagsvoorziening.1417

1413. Zie over schenkingsrecht in de Republiek (1581-1795): Thielen,Man ende wyb ne hebben nen twiet

gut, m.n. 282-290 (hoofdstuk XII).

1414. Oevelgank hield in de onherroepelijke gehele of gedeeltelijke overdracht van de volle eigendom

van goederen door schenker, onder de verplichting voor de begiftigde de schenker levenslang te

onderhouden. De oevelgank mocht met betrekking tot het gehele vermogen (‘aangewonnen’ en

‘aangeërfd’) worden overeengekomen. De begiftigde was verplicht voldoende borg te stellen voor

de onderhoudsverplichting, art. 7 (IV) jo 8 (IV) jo art. 15 (IV) SNC.

De vermoedelijke (‘presumtive’) erfgenamen van schenker hadden een voorrang boven derden

om met schenker een overeenkomst van oevelgank te sluiten. Dat betekende dat schenker pas met

een derde een dergelijke overeenkomst mocht sluiten, nadat de vermoedelijke naaste erfgenamen

door de rechter in de gelegenheid waren gesteld onder dezelfde condities als met de derde de

overeenkomst van oevelgank aan te gaan en zij dat weigerden, art. 11 (IV) SNC. Indien schenker

met voorbij gaan van de procedure van art. 11 (IV) SNC met een derde een overeenkomst van

oevelgank sloot, konden de vermoedelijke erfgenamen binnen een vervaltermijn van één jaar en zes

weken, nadat zij kennis hadden gekregen van de oevelgank, de overeenkomst onder dezelfde

condities overnemen van de derde, art. 12 (IV) SNC. Dat zelfde recht kwam ook de vermoedelijke

erfgenamen toe, indien iemand in plaats van een overeenkomst van oevelgank met een derde al zijn

vermogen als premie op een lijfrente had gestort, art. 12 (IV) SNC. Het recht van contractsover-

name kwam ook toe aan een ‘presumtive’ erfgenaam die een nadere verwant van de contractant

was (en dus eerder als ab intestaat erfgenaam in aanmerking zou komen) dan de oorspronkelijke

wederpartij. Art. 14 (IV) SNC sprak in dat van geval van een persoon die ‘sibber’ is. Stonden

beiden wat familierelatie betrof even na aan de contractant, dan was deze contractsovername

onmogelijk. Bijvoorbeeld. Weduwe A sloot buiten weten van haar twee zonen B en C een

overeenkomst van oevelgank met haar broer D. De beide zonen B en C konden ieder afzonderlijk

het contract van D onder dezelfde voorwaarden overnemen. Indien alleen B daartoe overging, of

indien A in plaats van met D alleen met B een overeenkomst van oevelgank had gesloten,

ontbeerde C dat recht.

1415. Op grond van art. 23 (I) SNC bleek al dat de verloofde vrouw niet zonder toestemming van haar

aanstaande echtgenoot schenkingen mocht doen.

1416. Roes, Het naaste bloed erfde het goed, 89-90.

1417. Voorts verklaarde art. 4 (IV) SNC iedere schenking nietig die crediteuren van de schenker en

legitimaire rechten van kinderen benadeelde, ongeacht de waarde van de schenking. Art. 3 (IV)

SNC verklaarde iedere schenking van aangeërfd onroerend goed nietig. De bepaling had ten doel
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In de achttiende eeuw waren stad-Groninger doopsgezinden in het algemeen

niet gewoon schenkingen te doen met een waarde boven de tweehonderd daalder.

Tijdens het onderzoek is namelijk hoogstzelden een dergelijke schenking aange-

troffen. Indien ze zouden hebben bestaan, waren ze goed te traceren, omdat art. 2

(IV) SNC bepaalde dat ze, op straffe van nietigheid,

‘met kennisse van het recht geschieden, ende den protocolle worden geinsereert’.

Hiermee werd bedoeld dat zij ten overstaan van één burgemeester of twee

raadsleden ‘belyed’ dienden te worden en vervolgens ter stadssecretarie op fransijn

moesten worden vastgelegd en van een stadszegel voorzien.1418

De al aangehaalde artikelen 6 en 7 van de ordonnantie van 19 mei 1613 stonden

vrijwillige opname in het schuldprotocol toe.1419Art. 2. van dezelfde ordonnantie

verplichtte zelfs opname in het schuldprotocol, indien onroerende zaken werden

geschonken. Dat vergemakkelijkte de belastingheffing, verschuldigd wegens

eigendomsoverdracht van onroerende zaken. In de schuldprotocollen zijn voor-

noemde schenkingen door doopsgezinden slechts sporadisch aangetroffen. Deze

schenkingen speelden dus geen rol bij de stad-Groninger doopsgezinden om de

langstlevende te verzorgen. Ook de uitzet van ouders aan een huwend kind

oversteeg kennelijk niet de waarde van tweehonderd daalders.1420

Niet valt te achterhalen of, en in welke mate, schenkingen onder de twee-

honderd daalder een rol hebben gespeeld bij de verzorging van de langstlevende,

omdat aan deze schenkingen geen bijzondere vormvereisten werden gesteld.1421

VII.5. Tot besluit

Anders dan het huwelijksvermogensrecht, was het stad-Groninger erfrecht meer

gericht op de bescherming van familievermogen dan op bescherming van de

langstlevende echtgenoot. Hier zijn een drietal bewijzen voor aan te voeren.

Ten eerste bood het stedelijke ab intestaat erfrecht de langstlevende echtgenoot

weinig. Wanneer iemand bij zijn overlijden zowel een echtgenoot als descendenten

familievermogen te beschermen. Net zo min als art. 3 (IV) SNC voor stad-Groninger doops-

gezinden in de praktijk betekenis had, had art. 6 (IV) SNC dat. Laatstgenoemde bepaling maakte

herroeping van schenkingen door het gerecht mogelijk wegens ‘erheffelijke redenen, ende groote

ondankbaerheyt’ van de begiftigde.

1418. Over de vormvereiste van schenkingen, zie nader Laman, Aanleiding, 162-163.

1419. Zie par. III.3.

1420. Een uitzondering vormde de schenking van de ouderlijke bakkerij met pakhuis in de Heerestraat oz

aan Stoffer Pieters (Meringa) en zijn aanstaande echtgenote Menje Jans Modderman ter ge-

legenheid van hun aanstaande huwelijk in 1700, zie: RHC GrA, RA, III-x-80, fol. 293, 27 januari,

Groningen

1421. Deze schenking kwam tot stand door een wederkerige overeenkomst gevolgd door levering van het

geschonkene uit de hand. De schenker diende meerderjarig te zijn en ‘een gesondt mensche sijns

verstandes wettigh’ en mocht niet onder curatele zijn gesteld, art. 1 (IV) SNC. Indien de schenker

ziek te bedde lag, was het maximale bedrag van de vormloze schenking uit de hand beperkt tot een

waarde van tien daalders.
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naliet, werden uitsluitend de descendenten tot de nalatenschap geroepen, art. 41-43

(II) SNC. Indien een gehuwde erflater altijd kinderloos was gebleven, erfden zijn

bloedverwanten de gehele nalatenschap, art. 47-48 (II) SNC.

De langstlevende echtgenoot erfde dus niet, behalve in het geval van art. 63 (II)

SNC. Voor erfgenaamschap op grond van deze bepaling was echter vereist dat van

de overleden echtgenoot afstammelingen noch bloedverwanten tot en met de

tiende graad in leven waren. De kans hierop was uitzonderlijk klein.

Ten tweede was de legitiemeregeling in het stad-Groninger erfrecht gericht op

bescherming van familievermogen. Een erflater zonder descendenten kon bij

testament slechts onaantastbaar over de helft van zijn gehele vermogen beschik-

ken, art. 32-33 (II) SNC. Liet hij descendenten achter, dan kon hij slechts

beschikken over de helft van zijn ‘patrimoniale’, ‘aengeërfde’ en ‘aengestorvene’

goederen, binnen de stad en/of stadstafel gelegen, art. 30-31 (II) SNC. Ten aanzien

van zijn overige vermogen kon hij onaantastbaar testeren. Een gehuwde werd

daarom beperkt in het onaantastbaar, testamentair bevoordelen van zijn echtge-

noot.

Overigens, vanaf 1689 maakten de artikelen 30-33 (II) SNC voor de juridische

verzorging van de langstlevende echtgenoot een rechtsontwikkeling mogelijk die

in de rechtspraktijk van buitengewoon groot belang was. Deze bepalingen boden

de ruimte legitimaire aanspraken, zowel van descendenten als van overige bloed-

verwanten, onbeperkt te schenden, mits de schending plaatsvond door bedingen in

huwelijksvoorwaarden, een en ander overigens behoudens de mogelijkheid van

‘beknupping’ (vernietiging) van de huwelijksvoorwaarden.1422

Ten derde bracht het stadserfrecht een ongelijke erfrechtelijke positie mee voor

dochters in ouderlijke nalatenschappen. Op grond van art. 56 (Liber IX) stadboek

1425, herhaald in art. 42 (II) SNC, erfde een dochter van haar ouders maar de helft

in vergelijking met het erfdeel van een zoon. Dit hinderde de vermogensopbouw

van vrouwen en schaadde hun latere verzorging als weduwe.

1422. Zie par. VI.2.3.
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