UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Mr. C. Asser's handleiding tot de beoefening van het Nederlandsch Burgerlijk
Recht: Algemeen deel
Scholten, P.
Publication date
1931

Link to publication
Citation for published version (APA):
Scholten, P. (1931). Mr. C. Asser's handleiding tot de beoefening van het Nederlandsch
Burgerlijk Recht: Algemeen deel. (Handleiding tot de beoefening van het Nederlandsch
burgerlĳk recht). Tjeenk Willink.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).
Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)
Download date:07 Jan 2023

180

HOOFDSTUK II
De grenzen van het recht naar tijd en plaats.
§ 1.

Inleiding.

Ieder systeem van recht geldt alleen op een bepaald oogenblik
binnen de grenzen van het territoir van een bepaalden Staat. De
wetgevende macht stelt de regels op, die als recht behooren te worden gevolgd, de rechterlijke macht bepaalt, wat in een concreet geval recht is; beide zijn functies van den Staat. Aan zijn grenzen zijn
ook zij gebonden. H e t privaatrecht, dat in deze handleiding wordt
beschreven, is het privaatrecht, dat geldt in Nederland. Intusschen:
ieder volk is voortdurend in verkeer met andere, die onder een ander
rechtssysteem leven, er bestaan rechtsbetrekkingen tusschen personen, die tot verschillende staten behooren. De vraag rijst: door
welk recht worden die betrekkingen beheerscht, h e t is de vraag naar
de begrenzing van het recht door ander, vreemd recht, de vraag
van het Intemationaal
Privaatrecht.
Het recht, dat in deze handleiding beschreven wordt, is het recht,
dat geldt in Nederland, zeiden wij, „geldt" en niet „gegolden heeft".
H e t recht, dat er nu is, heeft vroeger recht vervangen. Doch ook
hier rijst een vraag: hoe is het met bestaande verhoudingen, met
betrekkingen aangeknoopt onder het oude recht? Worden deze door
den ouden of den nieuwen regel beheerscht ? H e t is de vraag van
de begrenzing in den tijd, van het overgangsrecht. ^
Deze beide begrenzingen vragen thans een bespreking. Wij beginnen met de laatste.
• De terminologie is onzeker. AFFOWER, Geschichte des intertemporalen
Privatrechts (1902), vormde naar analogie van intemationaal privaatrecht
,,intertemporaal" privaatrecht. Ik nam dien term in W. P. N. R. 1896 vlg.
Over. Daar tegen: VAN PRAAG, R . M. 1912, 93. Hij merkt terecht op, dat
deze woordvorming niet onbedenkelijk is.
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§ 2.

Overgangsrecht.

Het overgangsrecht betreft in het bijzonder de verhouding van
twee op elkaar volgende wetgevingen. Het systeem van het recht
bevat meer dan de wet. Het is, zeiden wij, ^ voortdurend in verandering: gewoonten blijven niet steeds, vonnissen, overeenkomsten,
brengen nieuw recht. De maatschappelijke verhoudingen wijzigen
zich en met haar verandert ook het recht. Doch al deze veranderingen doen niet vragen van overgangsrecht ontstaan. Integendeel:
deze verandering sluit begrenzing naar den tijd uit. Voor gewoonten
springt dat in het oog: het tijdstip, waarop een nieuwe gewoonte
begint, is niet aan te wijzen. Doch het geldt ook van de rechtspraak.
Niet alleen van de rechtspraak, die geleidelijk aan, stapje voor stapje, een bepaald standpunt verlaat en tot een nieuwe opvatting overgaat, maar ook van de rechtspraak, die plotseling met het oude
breekt en een nieuwen regel stelt, nieuw recht brengt, die „omkeert" naar men gewoonlijk zegt. Want wel brengt zulk een omkeer, juist als de wet, bewust nieuw recht, is er een schok, een scheiding in het anders geleidelijk veranderd systeem, die we nauwkeurig
kunnen dateeren, maar van een „overgang" en zijn moeilijkheden
is geen sprake, omdat de rechtspraak, ook als zij nieuw recht brengt,
uitgaat van de gedachte, dat dit nieuwe al recht was, vorr het werd
uitgesproken. Het reeds meermalen geciteerde arrest van 31 J a n .
1919 veranderde het recht over de onrechtmatige daad, doch de
H. R. verkondigde niet, dat dit voortaan recht zou zijn, maar dat
het recht geweest was, eigenlijk al van 183S af. Over dit bijzonder
karakter der rechtspraak hebben wij het nu niet. ^ Hier is het voldoende op te merken, dat het nieuwe jurisprudentie-recht het oude
er aan voorafgaande niet als recht erkent, dat dus van opvolging,
en dientengevolge van begrenzing, geen sprake is. Nieuw jurisprudentie-recht werl^terug, zoo kan men dit ook formuleeren. Men zou
verwachten, dat dit een gevoeligen schok in het maatschappelijk
leven zou veroorzaken, als onrecht zou worden gevoeld en het is
dan ook herhaaldelijk voorspeld. Ook in 1919 is door sommigen gevreesd voor processen, waarbij lang vergeten zaken zouden worden
opgehaald, en achteraf als onrechtmatig gebrandmerkt, wat de rech' Zie boven blz. 102.
^ Zie boven blz. 114 vlg.
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ter op het oogenblik van de daad als niet in rechten achterhaalbaar
zou hebben aangeduid. Er is niets van gekomen en in het algemeen
leert de ervaring, dat de vrees voor zulke bedenkelijke gevolgen van
verandering van rechtspraak zonder goeden grond is. Waarschijnlijk
een gevolg van de omstandigheid, dat, ^Is zulk een finale omkeer
plaats vindt, dit altijd geschiedt, waar een bestaande regel algemeen door de overtuiging omtrent wat recht behoort te zijn wordt
verworpen. Waar werkelijk een schok is te vreezen door het plotseling breken met het vroegere, is bet geraden, juist om dat terugwerken van den rechterlijken regel, dat niet de rechter, maar de
wetgever het roer omgooit.'
Eerst als dit geschiedt, als door de wet bewust oud recht wordt
afgeschaft, nieuw gevormd, is er eigenlijke opvolging. Door een
nieuwen regel grijpt de wetgever in in een geleidelijken gang. Van
wanneer geldt die regel, is een vraag, die of een algemeen voorschrift (art. 2 der Wet Alg. Bep.), of de wet zelve in een bijzondere
bepaling beantwoordt. Doch op welke gebeurtenissen en handelingen is zij toepasselijk — dat is de vraag, waarmee wij ons thans
bezighouden.
Het antwoord schijnt eenvoudig: op die gebeurtenissen, die na dat
tijdstip liggen. Reeds de Codex ^ bevatte den regel: „Iveges et constitutiones futuris certum est dare formam negotiis non ad facta
praeterita revocari." Wetgevers van alle tijden hebben dit herhaald. Zoo de Code: „I,a loi ne dispose que pour I'avenir, elle n'a
point d'effet retroactif" (art. 2) en onze Wet Alg. Bep. art. 4: „De wet
verbindt alleen voor het toekomende en heeft geen terugwerkende
kracht." Een bevel en een voorschrift kunnen alleen worden opgevolgd door hen, die het kennen. H e t : „gij moet" of „hehoort", kan
uit zijn aard alleen voor de toekomst gelden. Het verleden is aan
de macht van den wetgever onttrokken. Natuurlijk kan hij bepalen,
dat in de toekomst ten aanzien van hetgeen in het verleden geschiedde gehandeld zal worden, alsof de regel al bestond, dien hij
thans afkondigt — doch alleen met behulp van een fictie is het
mogelijk zulk een regel op te stellen. Dit toont al, dat die afwijking
in strijd is met een rechtsbeginsel — met het beginsel van de nietterugwerkende kracht, gelijk men meestal zegt — waartoe de wet1 zie boven, blz. 122.
= 1.14.7-
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gever wel kan, maar niet dan in den uitersten nood behoort over te
gaan. Revolutionnaire tijden laten het veelal los, en ter wille van
d e snelle en radicale verandering in den rechtstoestand, die zij beoogen, kunnen zij niet anders, maar ze offeren daarmee een beginsel,
d a t niet geofferd kan worden zonder het recht zelf in zijn gezag ^ v \ v-t^^^^'
schade te doen. Immers een wet, die miskent, dat het vroegere recht IA^^^' *-'^in zijn tijd recht was, maakt het gezag van alle recht, dus ook haar
J-iM^
eigen, wankel. Merkwaardig is dan ook, dat een tijd, die zoozeer
tegen deze beginselen zondigde als de Fransche revolutie ^, al spoedig tot de tutspraak kwam ''••. „I,a loi qui punirait les debts commis
a v a n t qu'elle existait, serait une tyrannie, I'eSet retroactif donne a
a la loi serait une crime". Groote woorden voor het bijzondere geval,
waar de terugwerking het pijnlijkst treft — een teeken, dat men
voelde, dat, wat men zelf gedaan had, eigenlijk niet geoorloofd was.
De niet-terugwerkende kracht is rechtsbeginsel — het is als zoodanig onmiddellijk evident. Het is beginsel, niet regel; wat we
daaronder verstaan, hebben we boven uiteengezet ^; waartoe het
hier leidt, zullen we dadelijk bespreken. Eerst nog een kort woord
over de vraag, of het ook geldt voor z.g. interpretatieve wetten.
Men zegt: de wetgever, die een bestaande wet verklaart, schept
geen nieuwen regel, maar stelt vast, hoe de oude was. Zijn verklaring
s t a a t gelijk met die van den rechter, zij bevestigt en formuleert het
al bestaande, werkt dus terug. Dit kan een wetgever beoogen, het
k a n de strekking van een wet zijn, doch als zij dit is, spreekt de wetgever dat meestal uit door zijn nieuwe bepaling terugwerkende
kracht te verleenen. Als voorbeeld kan men ten onzent noemen de
wet van 14 Sept. 1866, die in art. 14 der wet van 22 April 1855 de
onderlinge verzekerings- en waarborgmaatschappijen invoegde en
d e wijziging deed terugwerken tot den dag der invoering van de wet
v a n 1855. Doch als de wetgever bij zulk een interpretatieve wet die
terugwerking eens niet uitspreekt, moet de rechter haar dan toch,
op grond van den aard der wet, aannemen ? Dit is de vraag waarover men twist *. Een vraag die, naar mijn meening, niet in het algemeen te beantwoorden is. De gelijkstelling met den rechter is niet
» Zie de voorbeelden bij BONNECASE, Supplement op BAUDRYLACANTINERIE
Traitd de droit civil II, n. 49, vlg.
'^Declaration des droits de I'homme van 1793, art. 14.
' Zie blz. 86 vlg.
* Zie nitvoerig overzicht van doctrine en rechtspraak in het hieronder geciteerde proef.schrift van HIJMANS VAN DEN BERGH, blz. 32 vlg.
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geoorloofd, de wetgever geeft ook in de interpretatieve wet slechts
een regel over wat recht zal zijn — zij het dan wellicht ook ten
aanzien van feiten in het verleden. Het kan zijn, dat de terugwerking moet worden aangenomen, het kan 66k zijn, dat juist uit dat
zwijgen over die terugwerking een argument kan worden geput voor
de stelling, dat de nieuwe „verklaring" alleen de toekomst, niet het
verleden betreft. De beslissing tusschen beide is een vraag van interpretatie der nieuwe wet, van rechtsvinding op grond van de
nieuwe wet. De aard der wet als „verklarend" kan daarbij een reden
zijn de terugwerking te aanvaarden, doch een algemeene conclusie
kan daaruit niet worden getrokken. Doet men dat wel, dan onderstelt men de „bedoeling" om alleen maar te verklaren en onderwerpt
zich aan die bedoeling. Dat is rechtsvinding op grond van de geschiedenis van den tekst. Een methode, die hier op haar plaats kan
zijn, maar die nergens — ook hier niet — de eenig beslissende is.
Een beslissing kan ook hier alleen in concreto worden gegeven. In
het debat sprak men dan ook veelal langs elkaar — stellig bij ons,
waar de strijd in werkelijkheid zich zoo goed als nimmer voordeed.
De niet-terugwerking dus een rechtsbeginsel. Doch hoe komen
we vanuit dit beginsel tot de toe te passen regels ? Hoe t e oordeelen,
indien een rechtsbetrekking tusschen twee personen is ontstaan v66r,
doch voortduurt na de wetsverandering ? Een duur-overeenkomst
is gesloten, er komt een nieuwe wettelijke regeling; beheerscht deze
ook de verhouding uit het oude contract ? Zal een nieuwe regeling
van het huwelijksrecht ook voor hen gelden, die vroeger huwden ?
E n hoe is het met de eigendomsregeling ?
Het zijn deze vragen, die het eigenlijke onderwerp uitmaken van
het overgangsrecht. Nog onlangs zijn zij in twee goede proef schriften,
beide in 1928 verschenen, besproken. ^
Bij beantwoording daarvan zal een ding voorop moeten staan.
Het antwoord wordt — wanneer de nieuwe wet zwijgt — allereerst
door interpretatie van deze gevonden. Terecht is d a t door VAN
PRAAG beweerd. ^ Lichten we dat met een voorbeeld toe. Het ontwerp van de wet, die in 1909 de paterniteitsactie in ons Burgerlijk
Wetboek bracht, had geen overgangsbepaling. De wet heeft die wel
> L. J. HIJMANS VAN DEN BERGH, Ac. Prf. Utrecht 1928;

FoLMER, Ac. Prf. Leiden 1928.
^ R. M. 1912, blz. 104 vlg.

G. J. PH.
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(Art. VI: „Deze wet vindt geene toepassing ten aanzien van kinderen voor den driehonderdsten dag na haar invoering geboren, tenzij
zij geboren zijn uit een gemeenschap, die na haar invoering heeft
plaats gehad"). Stel nu, dat het ontwerp onveranderd wet was geworden en de overgangsbepaling had outbroken, wat was dan recht
geweest ten aanzien van de kinderen voor de invoering geboren ?
Twee antwoorden waren mogelijk geweest: men had kunnen beweren, dat de nieuwewet aan ieder natuurlijk, niet erkend kind recht
op onderhoud gaf, dat dus de verhouding kind-verwekker daarvan
de grondslag was. Dan had dus uitkeering moeten plaats vinden, onverschillig wanneer het kind geboren was. Met het beginsel van art. 4
Wet Alg. Bep., het verbod van terugwerking, was dit niet in strijd;
dat zou eerst geschonden zijn, als het kind ook het onderhoud kreeg
voor den tijd, die aan de invoering voorafging. Men had echter ook
kunnen betoogen, dat het feit der verwekking grondslag was der
vordering en dus dat feit, wilde het het gewenschte rechtsgevolg
hebben, onder de nieuwe wet had moeten plaats hebben. De laatste
opvatting zou m. i., gegeven de voorzichtigheid waarmee de wetgever dat nieuwe instituut invoerde, gegeven ook de bepaling van
art. 344& B. W., die de actie doet verjaren vijf jaar na de geboorte
en dus niet een algemeen recht op onderhoud tegen den natuurlijken
vader erkent, de voorkeur hebben verdiend. Doch dit is van weinig
belang, ik wil slechts doen uitkomen, dat de vraag is een vraag van
interpretatie der nieuwe wet, rechtsvinding op grond van de wet.
Dit verklaart ook, dat men bij ons, als vrijwel van zelf sprekend,
aannam, dat de actie beperkt moest blijven tot na de invoering
der wet verwekte kinderen en dit in de wet neerlegde, terwijl in
Frankrijk, waar inderdaad de overgangsbepaling ontbreekt, de analoge wetswijziging van 1912 door de rechtspraak ook op v66r de
invoering geborenen -werdf toegepast. ^ Immers, al heeft deze wet
maatschappelijk gelijk doel, juridisch verschilt zij van de onze; zij
geeft aan het niet-erkende kind niet een onderhoud sactie, maar
— in bepaald omschreven gevallen — den staat van natuurlijk kind,
een staat, die op verschillende verhoudingen (o.a. erfrecht) inwerkt.
Dus niet een bepaalde vordering op grond van een bepaald feit, de
' Vgl. Cour de Cassation 20 Febr. 1917 (drie arresten) en 24 Juli i9i7(twee
arresten). Sirey, 1917, i, 17; Dalloz, 1917, r, 81. BomiBCXSE,, Supplement
op BAUDRY LACANTINERIE, Traitd de droit civil II, n. 172 vlg.
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verwekking, maar een rechtspositie, op grond van den natuurlijken
band. De conclusie, dat op dien band ook de vroeger geborenen zich
mogen beroepen, ligt voor de hand.
Men ziet, we komen hier tot een besluit, geheel buiten de algemeene beschouwingen over het beginsel om; de begrenzing van de
wet naar den tijd behoort in de eerste plaats uit de wet zelf te geschieden.
Wil dit zeggen, dat zulke beschouwingen in soortgelijke vragen
steeds zonder waarde zijn ? Geenszins. We kunnen het beginsel in
verband brengen met den aard van rechtsregels en rechtsverhoudingen en op grond daarvan bepaalde uitwerkingen ervan opstellen,
die we bij de rechtsvinding gebruiken. Het is systematische interpretatie, constructie, waarmee we dan opereeren^, een volkomen geoorloofd middel — mits men maar niet meent, dat het meer is dan
middel van rechtsvinding, ook niet, dat het het eenige is.
Een voorbeeld van zulk een constructie is de leer der verkregen
rechten. Ten onzent is die voor het eerst opgesteld, althans uitgewerkt, door J. D. M E I J E R in een boek ^, dat ook in het buitenland
gezag kreeg; in Frankrijk is zij vooral door MERLIN gepropageerd en
vrijwel algemeen aanvaard. Haar grondslag is de gedachte, dat het
eens verkregen subjectieve recht blijft, ook al wordt de wet gewijzigd en al zou het na de nieuwe wet uit dezelfde feiten niet meer
ontstaan. Bruikbaar is deze gedachte ook nu nog, voor zoover het
subjectieve recht niet is de enkele bevoegdheid, maar de bundel
samenkomende bevoegdheden, die door het recht als een geheel
worden beschouwd en die als geheel worden overgedragen — waarvan de eigendom het type is. ^ Deze, eenmaal verkregen, te laten
voortbestaan, ook bij verandering van wetgeving, past geheel in de
fundamenteele gedachte van ons recht, welke die betrekking tusschen
persoon en object tot grondslag van het privaatrecht maakt. Ook
bij het beginsel: geen onteigening zonder schadevergoeding, dat in
de Grondwet is neergelegd. Art. i der wet op den overgang van 1829
sanctionneert die leer; dat is de grond, waarom thans nog allerlei
zakelijke rechten, wier vestiging de tegenwoordige wet uitsluit,
voortbestaan.
' Zie boven blz. 64 vlg.
2 Principes sur les questions transitoires (1813), 2e druk 1858 met aanteekeningen van A. A. DE PiNTO.
' Zie boven blz. 17 vlg.
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I s dit de beteekenis der leer, zij wordt grootelijks overschat, indien men met OPZOOMER ^ in haar het algemeene principe ziet, een
andere formuleering van het beginsel der niet-terugwerking en
d a a r a a n identiek, en van haar de oplossing van iedere moeilijkheid
verwacht. Dan krijgt men zulke verwrongen redeneeringen als het
betoog van het Fransche Hof van Cassatie in de boven besproken
v r a a g der natuurlijke kinderen, dat de verwekker niet heeft een
verkregen recht niet als vader van zijn buiten huwelijk verwekt,
niet-erkend kind te worden beschouwd en dat daarom de nieuwe
w e t wel op zijn verhouding toepasselijk is. Buiten het vermogensrecht is de leer onbruikbaar, ook daarbinnen kan moeilijk
iedere bevoegdheid op eerbiediging bij wetsverandering aanspraak
maken en is de scheiding tusschen verkregen recht en verwachting
v a a g en niet afdoende, doch dat neemt niet weg, dat in haar een
kern steekt ook buiten haar eigenlijk gebied bruikbaar. Zij heeft
n.l. doen inzien, dat voor het overgangsrecht een scheiding gemaakt
k a n worden tusschen de gevallen, waarin men in het algemeen
bevoegdheden aan de wet ontleent en die, waar op grond van een
rechtsregel een bijzondere betrekking tusschen bepaalde personen
is ontstaan. Bevoegdheden, die ieder heeft (recht om 1^ contracteeren) of die alleen formed bepaald zijn (de inhoud van den eigendom),
tegenover bevoegdheden door speciale handelingen voor bepaalde
personen ontstaan (het recht uit deze koopovereenkomst, op deze
nalatenschap). De laatste vragen meer dan de eerste om eerbiediging
bij wetswijziging. Op verschillende wijze is deze gedachte, b.v. door
den Franschen staatsrechtleeraar JfezE ^ en ten onzent door H I J MANS VAN DEN BERGH in zijn bovenaangehaald proefschrift uitgew e r k t . Van hun beschouwingen zal ik hieronder een dankbaar gebruik maken, al sta ik tegenover den laatste, waar, naar mijn opvatting, de scheiding wet-recht—belofte-recht, de invloed, die het
individu op de betrekkingen heeft, waarin hij staat, ook hier van
groote beteekenis is, en al verschil ik van den eerste door den nadruk, dien ik ook in deze stof op de onderscheiding dwingend-aanvullend recht zou willen leggen.

' Wet Alg. Bep. blz. i i 8 , ook reeds SAVIGNY, System VIII, blz. 384.
" Revue du droit public 1923, blz. 177 vlg. Principes gditdraux du droit administratif (1925") blz. 10 vlg.
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Handhaving van die eens verworven bijzondere positie bij wetswijziging — eerbiediging van de bindend gegeven belofte, voor zoover haar inhoud niet met nieuwe dwingende regels in strijd komt—
dit schijnt mij de conclusie, die uit den aard van het belofterecht
en de tegenstelling van dwingend en aanvullend recht in verband
met het beginsel van de niet-terugwerking volgt. Lichten we onze
bedoeling door enkele voorbeelden toe.
Obligatoire overeenkomsten. De wet bepaalt de grenzen van h e t
contractenrecht. E r moet wilsovereenstemming zijn, geen geweld
of bedrog, een geoorloofde oorzaak. Al deze dingen worden beoordeeld naar de wet geldend bij het tot stand komen der overeenkomst.
Dit is het gevolg van art. 4 Wet Alg. Bep., de beperking van de contractsvrijheid is bevel. Verbiedt de wetgever bepaalde overeenkomsten of eischt hij een vorm, dan hangt de toepassing v a n deze regels van het oogenblik van het verrichten der handeling af. Trekt
hij zijn verbod in, wijzigt hij den vorm, dan blijft ongeldig, wat in
strijd met de wet is geschied, tenzij — want ook hier geldt weer,
dat onze conclusie nooit meer dan voorloopig is,— de wetgever h e t
tegendeel verklaart. Het kan zijn, dat een nieuwe wet achteraf herstelt, wat in strijd met de oude geschiedde. Art. 31, lid 2, van de
Cooperatieve vereenigingenwet van 1925 geeft een voorbeeld: cooperatieve vereenigingen, voor de invoering van die w e t opgericht,
worden geacht niet alleen in de toekomst rechtspersoonlijkheid t e
bezitten, maar deze zelfs reeds v66r de invoering te hebben bezeten,
indien zij aan de eischen, door de nieuwe wet gesteld, voldoen. H e t
is duidelijk, dat hier terugwerkende kracht aan de wet is toegekend;
ook dat, indien deze bepaling niet in de wet stond, de rechtspersoonlijkheid van vroeger opgerichte vereenigingen naar de oude, niet
naar de nieuwe wet zou zijn beoordeeld.
Dit wat den vorm en de voorwaarden van het tot stand komen der
overeenkomst betreft. Is zij eenmaal geldig afgesloten, dan blijft
zij bindend, ook na wetswijziging. Doch hoe staat het met de wetsbepalingen omtrent haar inhoud ? Stel de regels van huur of koop
worden gewijzigd, gelden de nieuwe of de oude bepalingen voor de
oude contracten ? Mijns inziens zal hier een dubbele scheiding moeten worden gemaakt: 1°. tusschen de belofte van een enkele bepaalde praestatie en het tot stand komen van een blijvende betrekking
van bepaalde structuur, waaruit telkens weder nieuwe verbinte-
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nissen voortvloeien, 2*' tusschen dwingend en aanvullend recht.
De tweede onderscheiding is boven besproken, de eerste verdient
nog eenige toelichting.
Huur, arbeidsovereenkomst, maatschap, ook het vereenigingsrecht, dat men veelal als overeenkomst construeert, doen blijvende
betrekkingen ontstaan ; bij koop en schenking ontbreekt zulk een
verhouding. Tengevolge daarvan is bij de laatste een concreet bepaalde positie — bij de eerste een betrekking, wier inhoud altijd gedeeltelijk van elders komt dan uit verklaringen van partijen. Bij
deze zal de nieuwe wet den inhoud van de betrekking bepalen, voorzoover zij dwingend is. Een regel, waarbij de wetgever zegt, compensatie tusschen arbeider en werkgever uit te sluiten, behalve in bepaalde gevallen (art. i638r B. W.) en afwijking te verbieden, geldt
voor alien, die in de betrekking arbeider-werkgever tot elkaar staan,
onafhankelijk wat de verdere inhoud van de overeenkomst is en
wanneer zij dat contract sloten. Evenzoo zal de regel, waarbij de
wetgever bepaalt, dat de vergadering der naamlooze vennootschap
aan een voordracht bij benoeming van bestuurders met zekere
stemmen meerderheid de bindende kracht, haar door de statuten
gegeven, kan ontnemen, als hij dwingend recht is (art. 48a j°. 37^
W. V. K. nieuw) ook de oude naamlooze vennootschappen raken. Wat
vroeger geldig in de overeenkomst stond, verliest zijn kracht door
de nieuwe wet. ^ Dat dit laatste thans anders is, is gevolg van uitdrukkelijke wetsbepaling. Had art. X V I I van de overgangsbepalingen der wet op de naamlooze vennootschappen dit niet voorgeschreven, ook de bestaande oligarchische clausules waren er door getroffen. Dit is algemeen aangenomen.^ Van zulk dwingend recht
geldt, wat ook van de eigenaarsbevoegdheden (als onbepaalde positie) geldt. Of iemand eigenaar is, bepaalt de oude wet — waartoe een
eigenaar tegenover anderen gebonden is, de nieuwe wet; of er huur
is of arbeidsovereenkomst, of naamlooze vennootschap, de oude
wet — doch waartoe men gerechtigd of verplicht is, voorzoover het
dwingend recht is, de nieuwe. Volkomen daarmee te vereenigen is
1 Aldns ook CH. PETIT in W. P. N. R. 2933/34. Anders HIJMANS VAN DEN
BERGH blz. 73. Hij maakt echter de scheiding duur-overeenkomst—overeenkomst van 6in enkele prestatie niet.
2 Vgl. de opsonuning van auteurs bij G. H. A. GROSHEIDE, De bestaande
naaml. vennootschappen en de nieuwe wet (1931^) n. 10. GROSHEIDE zelf n. 64.
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ook, dat een koop geldig blijft, ook als een latere wetgeving met
dwingend karakter ztdke koopovereenkomsten verbiedt. ^
Het nieuwe dwingende recht dus bindend, anders het aanvullende.
De wetgever beveelt hier niet, maar schrijft voor. Daaruit volgt niet
alleen, dat wat partijen zelf bepaalden geldig blijft na wetswijziging, doch ook, dat de oude aanvullende wet bun verhouding blijft
beheerschen. Partijen hadden van de nieuwe regeling mogen afwijken; het is nooit bewijsbaar, dat zij het niet gedaan zouden hebben
als zij haar gekend hadden; de nieuwe bepalingen mogen haar niet
tegen haar wensch worden opgedrongen. Bij de wijziging van de wet
op de arbeidsovereenkomst bepaalde de wetgever anders (art. i van
de overgangsbepalingen van de wet van 13 Juli 1907, S. 193). Dat
is begrijpelijk: de wetgever wilde zijn nieuwe regeling zoo snel mogelijk algemeene gelding verschaffen, de mogelijkheid van opzegging
voorkwam onbUbjkheid. Bij de naamlooze vennootschap is iets
dergelijks bereikt door aan de bestaande naamlooze vennootschap
een termijn van vijf jaar te geven om zich aan de nieuwe regeling
aan te passen en, voor zoover dat geoorloofd is, van ongewenschte
regelen af te wijken.
Wij hebben den overgang bij wijziging van wetsbepalingen over
overeenkomsten iets uitvoeriger besproken, omdat wij een voorbeeld wilden geven van de wijze waarop hier conclusies uit den aard
der rechtsregels kunnen worden getrokken. Andere materies zullen
op soortgelijke wijze moeten worden behandeld. We vermelden ze
slechts kortelijks.
Erfrecht. De vererving wordt beoordeeld naar de wet van het
oogenblik van den dood van den erflater. Beperking van den kring
van de bij intestaat overlij den gerechtigden verandert de algemeene
regeling — een bijzondere positie is eerst verworven na overlijden.
Zie art. I l l der wet van 17 Febr. 1923: „De wet is niet toepasselijk
ten aanzien van nalatenschappen v66r den dag van haar invoering
opengevallen."
Huwelijk. Wijziging in de persoonlijke huwelijkswetgeving en uitbreiding of inperking van echtscheidingsgronden gelden voor alle
huwelijken, ook de bestaande. Er is een algemeene rechtspositie, het
is dwingend recht. Wijziging van het huwelijksgoederenrecht, d a t
»Vgl. H. R. 6 Jan. 1922, N. J. 1922, 265, W. 10855, in zake Crommelin
tegen Gebr. Rosendaal. Tk laat geheel in het midden of deze beslissingjuistis.
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slechts aanvullend recht is, raakt alleen de huwelijken on derde nieuwe
wet gesloten. Art. 38 der wet op den overgang van 1829 bevestigt
dit. Voert een nieuwe wet in, dat de vrouw haar eigen goederen zal
beheeren en wordt dat dwingend recht, dan zal iedere gehuwde
vrouw na de invoering der wet op het beheer aanspraak kunnen
maken. Wordt de nieuwe bepaling er een, waarvan mag worden
afgeweken, dan blijft de oude regel toepasselijk op de voor de invoering der nieuwe wet gesloten huwelijken.
Voogdij. De Fransche rechtspraak geeft een interessant geval van
strijd. Een wet van 1917 voerde een nieuwe wettelijke voogdij van
ascendenten in. Is deze toepasselijk op bestaande voogdijen, zoodat
de vroeger benoemde voogd zijn recht verliest? BONNECASE^ vermeldt een beslissing van het Hof te Toulouse in ontkennenden, een
van het Hof te Pan in bevestigden zin. ^ Mijns inziens is het gelijk
aan den kant van den eerst bedoelden rechter. Immers de regeling
geldt alleen als de langstlevende ouder niet anders had beslist, is
dus dispositief recht. Het geval van Toulouse doet de beteekenis
daarvan goed uitkomen, omdat het daar zeer aannemelijk was, dat
de langstlevende anders bepaald zou hebben, was het voorschrift
reeds tijdens zijn leven wet geweest.
Verjaring. Een bijzondere moeilijkheid biedt de verjaring voor
het overgangsrecht. Immers hier is een geheel complex van feiten,
waaruit zeker rechtsgevolg voortvloeit, waarvan een deel kan liggen v66r, een deel na invoering der nieuwe wet. Hoe dan te beslissen ? Stel de verjaringstermijn wordt verlengd — geldt die dan voor
verjaringen voor de invoering der nieuwe wet begonnen ? Als regel
zou ik dat niet aanvaarden; een bijzondere positie heeft degene die
zich op de verjaring beroept niet verworven, doch dit is weer anders
als hij, die bezig is door verjaring te verkrijgen, reeds daarom een
bijzondere bescherming geniet (actio Publiciana). Bij verkorting van
ter mij n ligt het voor de hand de nieuwe wet toepasselij k te verklaren; n a
haar invoering heeft het bezit zoo lang geduurd als de wet verlangt
om het in eigendom om te zetten. Doch er staat tegenover, dat hij,
te wiens nadeele die verjaring liep, haar kan stuiten, hij deed d a t
^ t. a. p. n. 241.
" Toulouse 3 Dec. 1917, Sirey 1920, 2, 3; Dalloz 1921, 2, 31.
Pan 2 Jan. 1920, Sirey 1921, 2, 51; Dalloz 1921, 2, 31.
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niet omdat hij meende nog den tijd t e hebben ^. G a a t plotseling
die bevoegdheid verloren ? E n hoe is het met die stuitingsbevoegdheid zelf; moet die naar oude of nieuwe wet worden beoordeeld ?
Het is wel duidelijk, dat hier een doorhakken van deknoopgewenscht
kan zijn. De wetgever deed dat in 1838 door art. 2030 B. W.: ,,De
verjaringen, welke reeds voor de afkondiging van dit Wetboek een
aanvang genomen hebben, zullen overeenkomstig de bepalingen v a n
het vorige Wetboek worden geregeld."
Proces. De noodzakelijke scheiding tusschen rechtsregel en sanctie maakt, d a t het proces steeds zal worden beheerscht door wetsbepalingen, die op het oogenblik — hetzij van de dagvaarding, hetzij
van de uitspraak ^ golden, niet door die, welke in werking waren bij
het verrichten der handelingen, die tot het proces aanleiding gaven.
Bewijsregels zijn procesregels. Terecht nam de H. R. ^ aan, dat d e
in 1923 ingevoerde uitbreiding van het getuigenbewijs ook toegelaten
is in procedures over v66r invoering der wet verrichte handelingen.
Meerderjarigheid. Intusschen, ik herhaal het nog eens, er is hier
niet dan een poging van rechtsvinding door constructie, niet een
beslissende regel. Dit maakt de laatste vraag, die wij zullen aanstippen, duidelijk. H e t is die der meerderjarigheid. Eenvoudig is h e t
geval, als de wet de meerderjarigheid vervroegt. Allen, die dan d e n
nieuw vereischten leeftijd bereikt hebben bij invoering der w e t ,
worden op d a t oogenblik meerderjarig. Zoo art. 2 der overgangsbepalingen v a n de Burg. Kinderwet van 1901. Doch hoe, als d e
meerderjarigheidsleeftijd wordt verhoogd? Blijven dan zij, die meerderjarig waren, dat ook na de nieuwe wet ? Een vraag, die voor d e
theoretische beschouwing moeilijk is — voor de praktijk eenvoudig.
Er is hier noch verkregen recht, noch een bijzondere rechtspositie —
toch is voortduren der meerderjarigheid gewenscht. Zij werd d a n
ook, toen onze wetgever bij de invoering van het B . W\ voor d e
vraag stond (de Code had 21, het B. W. van 1838 23 jaar als d e
grens) door dezen voorgeschreven (art. 5 der wet v a n 1829). Hoe is
' Aldus b.v. B.\RTOI,US
Foi,MER b l z . 10.

en

BARTHOI,OMAEUS DE SACYCETO,

geciteerd bij

= Welk van beide is van den aard van het proces en de opvattingen daarover afhankelijk.
' A r r . 19 Maart 1925, N. J. 1925, 617, W. 11382 inzake v a n Rozen tegen
van Apeldoom. Anders HIJMANS VAN DEN BERGH blz. 94.
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het te verdedigen ? Het ligt in de wenschelijkheid van continuiteit:
was anders bepaald, dan zouden alle meerderjarigen hun bevoegdheid verloren hebben, om ze spoedig — immers uiterlijk na 2 jaar —
weer te herkrijgen. Dat zou onvastheid gegeven hebben, die niet
begeerenswaardig is. De wetgever van 1829 voerde dezelfde gedachte
door ook daar, waar die niet zoo van zelf sprak, bij de bevoegdheid
voor bijzondere handelingen (zie art. 6: leeftijd van vrouwen voor
het huwelijk, art. 7: leeftijd om testament te maken). Met den eisch
van een bijzondere rechtspositie is dit niet vereenigbaar; wel het gesloten huwelijk en het tot stand gekomen testament zouden blijven,
niet de bevoegdheid tot het verrichten dezer handelingen. Dat hier
de continuiteit beslist, blijkt duidelijk, als men met dit geval vergelijkt de casuspositie, waar de wet niet een bevoegdheid in tijd
verschuift, maar geheel afschaft, b.\^. aan vrouwen de bevoegdheid
ontzegt om zelf een testament te maken. Ongetwijfeld zou die regel
na haar invoering voor alle vrouwen recht zijn.
Doelmatigheidsoverwegingen wegen hier zwaarder dan constructieve beschouwingen. Ook als de wetgever gezwegen had, hadden
zij voor den meerderjarigheidstermijn den doorslag moeten geven.
Zoo herhalen wij nog eens, wat we reeds eenige maken opmerkten.
Constructie kan ons in vragen van overgangsrecht op weg helpen
en zij zal ons bij zwijgen der wet moeten dienen — de vraag van
overgangsrecht is ten slotte, als iedere vraag van recht, er een van
rechtsvinding; deze wordt nooit door constructie alleen beslist.
Er is altijd strijd tusschen oud en nieuw recht. Het nieuwe recht
is, omdat het nieuw is, voor zijn tijd het betere — toch mag het
nimmer vergeten, dat het oude recht ook recht was. I n de moeilijkheden, die daardoor ontstaan, den weg te vinden is niet eenvoudig
— het is het zoeken van recht, gebonden aan alle eischen, die de
rechtsvinding steeds stelt.^

§ 3 . Intemationaal privaatrecht. Het vreemde recht als recht.
In de inleidende paragraaf van dit hoofdstuk stelden wij naast het
overgangsrecht het intemationaal privaatrecht aan de orde. Dit
deel van het privaatrecht is tot een afzonderlijke tak der rechtswetenschap geworden. Het spreekt vanzelf, dat wij in deze HandleiScHOLTEN, Inleiding.
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ding t o t het Nederlandsch privaatrecht noch over den inhoud noch
over de geschiedenis en zelfs niet over de methode van het intemationaal privaatrecht uitvoerig kunnen spreken. Onze taak is veel
bescheidener, ons doel geen ander dan kort aan t e geven waarom en
hoe in Nederland een ander dan Nederlandsch privaatrecht wordt
toegepast, hoe in vragen van intemationaal privaatrecht bij ons
recht wordt gevonden, welke bijzondere factoren daarbij in aanmerking komen. We kunnen ons hier te eerder beperken, daar de
Nederlandsche rechtsliteratuur over intemationaal privaatrecht
een standaardwerk bezit als KOSTERS ^ waar de lezer over haast
iedere vraag van dezen aard heldere en gedocumenteerde voorlichting kan vinden.
Wij bepalen ons tot enkele opmerkingen van principieelen aard.
De vraag, die daarbij allereerst onze aandacht trekt, is die naar den
grondslag van het intemationaal privaatrecht. Het is op zich zelf
reeds een probleem, dat de rechter vreemd recht toepast. Wij zijn
juist door het toenemend verkeer van onzen tijd daar zoo aan
gewend, dat wij er wellicht geen probleem meer in zien. E n toch
spreekt het geenszins van zelf, dat onze rechter verplicht is bij tijden
regels toe te passen door Fransche of Duitsche autoriteiten opgesteld. Waarom, die hebben voor hem toch geen gezag ? De leer.y
die alle recht herleidt tot den wil van de met wetgevende macht
bekleede gezaghebbers, zag hier geen anderen uitweg dan door het
vreemde tot-indirect-eigen recht te verklaren. Wonderlijke conclusie, die de zwakheid van die leer weer eens aantoont! Als de
Nederlandsche rechter Fransch recht toepast en b. v. aanneemt,
dat in Frankrijk gelegen goed door enkele overeenkomst zonder
eenige traditie van eigenaar verandert, dan zou dat zijn, omdat de
Nederlandsche wetgever dit voor in Frankrijk gelegen goed zoo
gewild zou hebben. Men kan dit alleen volhouden als men aanneemt,
dat de Nederlandsche wetgever alle mogelijk vreemd recht van nu,
van het verleden (voor zoover overgangsrecht ingeroepen wordt)
en van de toekomst voorwaardelijk heeft gewild. Het is duidelijk,
dat dit een dwaasheid is, een dwaasheid, die, als zij consequent
^ Intemationaal Burgerlijk Recht in Nederland (1917). Daarnaast moeten
genoemd worden D. JOSEPHUS JITTA, Intemationaal Privaatrecht (1916) en
A. C. J. Mui,DER, Inleiding tot het Nederlandsche Intemationaal Privaatrecht
(1927—1928).
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w o r d t volgehouden, bovendien dit practische bezwaar heeft, d a t
zij er toe leidt het vreemde recht alleen toe te passen, als de wetgever
h e t uitdrukkelijk voorschrijft en dat, terwijl op geen gebied de wetgever zoo terughoudend is, zooveel aan den rechter overlaat, als
j u i s t hier.
Doch ook als men zich van deze nog veelal gebruikelijke voorstelling heeft losgemaakt en in het recht ziet een systeem van regels,
instellingen en handelingen, waarover de wetgever wel macht
heeft, maar dat hij niet schept, ook dan blijft de moeilijkheid, dat
vreemd recht recht is. Het kost natuurlijk niet de minste moeite
ons in te denken, dat ook buiten ons staatsgebied recht is, dat
d a a r wordt toegepast, doch als we dat zeggen, denken we ons
buiten het recht en zien de twee stelsels, het onze en het vreemde,
n a a s t elkaar. Het probleem ligt hierin, dat binnen ons stelsel voor
h e t vreemde recht plaats gezocht moet worden. In het begrip recht
zelf ligt opgesloten, dat het aan het gebied en de genooten van een
bepaalden Staat gebonden is —hoe kan binnen dien Staat ook het
vreemde recht gelden ? Aan den Nederlandschen rechter wordt
gevraagd uit te maken wat behoort — hoe kan hij d a t steunen op ' •7^
regels, die geen gezag voor hem hebben ? Hoe kan een rechter, die
op de wijze, die wij in het eerste hoofdstuk beschreven, recht zoekt,
ooit buiten zijn eigen systeem treden ?
H e t antwoord op al deze vragen is eenvoudig: door te erkennen,
d a t ook het vreemde recht recht is en dit niet in den zin van een uitspraak van den toeschouwer, die buiten het stelsel staat, maar als .
deel van het rechtssysteem zelf. Het is recht, dat in bepaalde gevallen
(welke doet er nu niet toe) het vreemde recht wordt toegepast.
H e t is een eenvoudig antwoord, toch heeft het eeuwen van toepassing van •vreemd recht geduurd voor we er toe kwamen. Eigenlijk
heeft SAVIGNY dat pas ingezien.
Een toch al zoo fijn vertakt recht als het oud-Fransche costumiere
recht weet nog niet van intemationaal privaatrecht — toutes les
coutumes sont territoriales — zoo van zelf sprekend is het, dat
er voor iederen rechter slechts een recht is; BEAUMANOIR heeft er
nog geen notie van en een vier honderd jaar later kunnen de oudHollandsche auteurs, die het wel kenden en er mee werkten, er
zelfs belangrijke regels voor opstellen als PAULUS * en JOHANNES
* De Statutis eorumque concursu (1661).

^
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VoET ^ en H U B E R ^ voor het vreemde recht toch geen plaats vinden
dan die, welke de hoffelijkheid (van den Staat), de comitas, het
biedt. Doch hoffelijkheid al of niet in acht nemen is voor het recht
willekeur: de rechter, die den eigendom, dien de vreemdeling
binnen eigen landspalen verkreeg, voor zijn forum handhaaft, toont
niet een bijzondere hoffelijkheid tegenover dien man, hij doet niet
anders dan „recht" spreken; deed hij het niet, het werd als onrecht
gevoeld.
Gelijk gezegd, het is aan SAVIGNY*, dat we dit inzicht danken.
Er is, zeide hij „ein-volkerrechtliche Gemeinschaft der m i t einander
verkehrenden Nationen", in die gemeenschap is iedere Staat tot
erkenning van het privaatrecht van een anderen in bepaalde verhoudingen verplicht. Men heeft hiertegen aangevoerd, d a t volkenrechtelijk de Staten in dezen tot niets verplicht zijn, d a t er geen
wetgever is, die het hen oplegt, geen rechter die het handhaaft,
geen middel dat dwingt. Dit alles gaat langs de zaak. H e t is niet
de vraag of er volkenrechtelijk een dwang of een sanctie bestaat,
maar of in het rechtssysteem de internationale rechtsplicht valt
aan te wijzen en wordt gehandhaafd. Er kan intemationaal recht
zijn, ook al is er geen internationale wetgever en zelfs geen internationale rechter, als maar dat internationale beginsel ergens
in het recht aangewezen kan worden en ergens handhaving vindt.
Voor de Westersche Staten van heden is de erkenning van het
vreemde recht als recht rechtsbeginsel *, precies evengoed als dat
overeenkomsten moeten worden gehouden en schade door schuld
toegebracht vergoed. Het is voor ons zedelijk bewustzijn dadelijk
evident, het vindt m de werkelijkheid zijn erkenning. Zeker, de
wet kan de grenzen vaststellen van eigen gezag, zij is daarin vrij,
doch die vrijheid is niet willekeur, zij is aan het beginsel gebonden.
Terecht zegt een van de meest gezaghebbenden onder de schfijvers
over intemationaal privaatrecht van heden, E. B A R T I N ^: „Lors
dire que la loi etrangere s'applique, elle s'applique parce que le
legislateur fran9ais ou la jurisprudence frangaise qui la supplee
1
2
3
*
5

Ad Pand. (1698) I, IV, 2.
Praelectiones juris Romani et hodierni (1678) Pars H, Lib. I, Tit. III.
System, deel VIII (1849), § 348.
Zie boven blz. 83 vlg.
Principes de droit international prive (1930) blz. 198.
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considere cette application comme juste, comme repondant a un
principe de droit", al zou ik voor „legislateur ou jurisprudence"
hier zetten het rechtssysteem in zijn geheel, waarin aan nog andere
factoren gezag toekomt dan aan wetgeving en rechtspraak. Maar
onvoorwaardelijk onderschrijf ik wat hij laat volgen: I,es deux
idees de justice internationale et d'expression nationale sont indissolublement liees."
Pluriformiteit van recht en intemationaal recht sluiten elkaar
niet uit, maar veronderstellen elkaar. Niet naar een wereldrecht
moeten wij grijpen en, zoolang we dat niet hebben, met het surrogaat
der collisieregels van intemationaal privaatrecht tevreden zijn,
zooals men wel gemeend heeft. ^ Het intemationaal privaatrecht in
Nederland is Nederlandsch recht, precies zooals welk ander stel
regels ook — maar het zou dat niet zijn, indien de gerechtigheid
niet eerbiediging van dat vreemde recht vroeg, indien er dus niet
was een rechtsgemeenschap met den vreemdeling. ledere Staat
behoudt eigen recht, maar erkent in dat recht het recht van den
ander. De vraag in hoever de Staten volkenrechtelijk tegenover
elkaar — als Staten — de plicht hebben tot bepaalde privaatrechtelijke regelingen, is een vraag op zich zelf, die hier geheel buiten
staat. Zij is in hoofdzaak nog een toekomstvraag.
Het is dit beginsel, dat SAVIGNY aan het licht bracht — al lag
de kiem daarvan ook al in de oude Statutenleer. En sprak niet
reeds de oude Utrechter RODENBURG van „necessitas" ? Het is
een beginsel, uitgewerkt in regels en beperkt door andere beginselen.
De erkenning is, naar we zullen zien, nooit volledig. Er is ook hier
een spanning. Om dit aan te wijzen zullen we in het kort moeten
aangeven in welke regels het uitwerking vond.,

§ 4.

I n t e m a t i o n a a l Privaatrecht. De erkenning van den
persoon van den vreemdeling.

De erkenning van het vreemde recht omvat drie dingen: 1°. de
erkenning van den persoon van den vreemdeling, 2°. de erkenning
van het vreemde vonnis, 3". de erkenning van den vreemden
rechtsregel.
' In dien geest de werken van JITTA. Behalve het op blz. 194 genoemde,
vooral Methode de droit international privd (1890).
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De erkenning van den persoon van den vreemdeling is op zich
zelf nog niet de erkenning van vreemd recht; zij leidt er echter toe,
indien op grond van die erkenning het recht van den vreemdeling
als persoon naar zijn eigen recht beoordeeld wordt.
De erkenning op zich zelf is niet een opneming van het vreemde
recht in het eigen recht, maar is het niet-uitsluiten van den vreemdeling op grond van zijn vreemdelingschap buiten het eigen recht. Ook
dit is het resultaat van een eeuwenlange ontwikkeling geweest, het
is thans — tenminste bij ons — vrijwel volledig bereikt. Art. 9 der
Wet Algemeene bepalingen spreekt het beginsel uit: „Het burgerlijk
recht van het Koningrijk is hetzelfde voor vreemdelingen als voor
de Nederlanders zoolang de wet niet bepaaldelijk het tegendeel
vaststelt."
Sinds in 1869 (wet van 7 April, Stbl. 56) de artt. 884 en 957 B. W.
zijn afgeschaft, bestaan er geen materieel-rechtelijke uitzonderingen
meer op dezen regel. Ten aanzien van erf opvolging worden Nederlanders en vreemdelingen slechts dan verschillend behandeld,
indien zij een nalatenschap moeten deelen, waartoe zoowel goederen
in Nederland als buiten's lands gelegen behooren en de Nederlanders
in het buitenland worden achtergesteld.
Processueel zijn er nog wel uitzonderingen op bet beginsel van
art. 9 Alg. Bep., grootendeels uitvloeisels van het feit, dat de werking van een vonnis is beperkt tot den Staat door wiens rechter het
is gewezen.
Dit zijn:
1°. art. 152 Rv.: Vreemdelingen, die eischers zijn of zich voegen
of tusschen komen, moeten, ten verzoeke der tegenpartij, alvorens
deze eenige weren of tegenzeggingen behoeft te doen, zekerheid
stellen voor de kosten en schaden, waartoe zij veroordeeld zouden
kunnen worden [cautio judicatum solvi);
2°. art. 585, 10 Rv.: I,ijfsdwang is mogelijk tegen alle vreemdelingen, welke geen vaste woonplaats binnen het Koninkrijk hebben,
voor alle schulden, zonder uitzondering, ten behoeve van Nederlandsche onderdanen aangegaan;
3°. art. 768 Rv.: Vreemdelingen, welke geen vast verblijf binnen
het Koninkrijk hebben, kunnen zonder dat er een vonnis te hunnen
laste bestaat, op bevel van den voorzitter der arr. rechtbank bij
voorraad worden gegijzeld ter zake eener vervallen en opeischbare
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schuld jegens een Nederlandschen onderdaan aangegaan (saisie
foraine); '
4°. art. 855 Rv.: Arme en onvermogende vreemdelingen 'en
buitenlandsche armendirecties of kerkbesturen zijn uitgesloten van
h e t voorrecht van kostelooze procedure;
5". art. 127 Rv.: Een vreemdeling, zelfs wanneer hij in Nederland
zijn verblijf niet houdt, kan voor een Nederlandschen rechter
worden gedagvaard voor verbintenissen door hem jegens een Nederlandschen onderdaan, hetzij in Nederland of in een vreemd land
aangegaan.
E r bestaat reeds geruimen tijd een streven deze uitzonderingen te
beperken, zoo niet geheel op te heffen. Door een tractaat van 1905
(goedgekeurd bij wet van 15 Juli 1907, Stbl. 198, uitvoeringswet
12 Juni 1909, Stbl. 141), dat een tractaat van 1896 over hetzelfde
onderwerp verving, zijn voor de toegetreden landen, en dit zijn er
zeer vele, ^ de uitzonderingen sub i tot 4 genoemd buiten werking
gesteld. Voor Belgie is dit ook geschied met de laatste uitzondering.
Art. 127 Rv. is sinds het tractaat van 1925 (goedgekeurd bij de
wet van 18 Mei 1929, Stbl. 250) niet meer toepasselijk op Belgische
gedaagden (art. i, 2 van het tractaat).
Belangrijker echter voor ons dan de erkenning van den vreemdeling als rechtsgenoot, is de aanvaarding van het beginsel, dat zijn
bevoegdheden naar eigen recht worden beoordeeld. Uitdrukkelijk
is dit in de wet niet uitgesproken, het is interpretatie, die thans door
rechtspraak en wetenschap algemeen wordt aanvaard en als zoodanig deel van ons recht is geworden,
De zaak zit zoo. Art. 6 der Alg. Bep. zegt: „De wettenbetreffende
dejh rechtef>jden staat en de bevoegdheid der personen verbinden de
Nederlanders ook wanneer zij zich buiten 's lands bevinden". De
erkenning van het z.g. personeel-statuut — waarover hieronder —*
betreft op zich zelf alleen de Nederlanders; het is een voorschrift,
d a t Nederlandsche onderdanen en Nederlandsche rechters bindt,
d e vreemdelingen niet raakt. Doch door analogie kan het op vreemdelingen worden toegepast. Art. 9 bepaalt, dat het burgerlijk recht
hetzelfde is voor vreemdelingen en Nederlanders, is art. 6 niet een
bepaling van burgerlijk recht ? Volgt men de door ons gegeven voor' Zie de opsomming daarvan in Fruin's wetboeken, uitgave 1931, blz. 1191.
2 Zie blz. 205.
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stelling van het intemationaal privaatrecht, dan zonder eenigen
twijfel, dus is het ook op vreemdelingen toepasselijk. D i t betoog
wordt versterkt door een argument van tekst-historischen aard.
Art. 6 is ontleend aan art. 3 Code; in Frankrijk werd v a n den aanvang af aangenomen, dat art. 3 de erkenning van het persooneelstatuut van den vreemdeling insluit. Art. 9 gaat verder in vrijgevigheid tegenover den vreemdeling dan art. 11 Code, dat t e dien aanzien het wederkeerigheidsstelsel huldigde. I s het aannemelijk, dat
wij niettemin die erkenning van zijn personeel-statuut zouden hebben
ingetrokken ? Het Ontwerp 1820, art. 19—22, sprak deze uit, maar
bond haar aan wederkeerige erkenning door het land van den
vreemdeling. Ook daartegen rees oppositie, men wilde een „vrijzinniger stelsel". E n nu zou de wet tot een stelsel zijn teruggekeerd,
dat geheel in de andere richting ging ? Het is wel een bewijs, hoever
de letter-vereering in de i9de eeuw dikwijls ging — een lettervereering, die hier gesteund werd door de in de vorige paragraaf
verworpen voorstelling, dat vreemd recht alleen krachtens uitdrukkelijke wetsbepaling kan worden toegepast — dat de uitsluiting
van het personeel-statuut op grond van de letter van a r t . 9 en het
niet-onderscheiden daarvan, meer in de theorie trouwens dan in
de praktijk, nog zulk een aanhang verwierf. Wie van een typisch
staal van de verdediging dezer opvatting wil kennis nemen, leze
OPZOOMER ^. In de nieuwere rechtspraak wordt zij algemeen verworpen ^. De H. R. legde de erkenning van het personeel-statuut
van den vreemdeling in 1907 vast ^. Hoever dat nu gaat, wat dit
precies omvat, is niet met een enkel woord t e zeggen. H e t is weer
meer beginsel dan regel. Hieronder zullen wij de daardoor gerezen
moeilijkheden nog aanstippen. Stellig vloeit uit het beginsel voort.
dat de staat, handelingsbekwaamheid, bevoegdheid t o t het verrichten van bepaalde handelingen, huwelijk (zie art. i van het
Huwelijkstractaat van 1902, goedgekeurd bij de wet v a n 24 Juli
1903, Stbl. 231) en testament, voogdij (art. i van h e t Voogdijtractaat van 1902, goedgekeurd bij de wet van 24 Juli 1903. Stbl.
233) naar het eigen recht van den vreemdeling worden beoordeeld..
' Wet Alg. Bep., blz. 166 vlg.
2 Zie KOSTERS, blz. 247; VAN PRAAG Rechtspraak Wet Alg. Bep. (1928),

blz. 144 vlg.
' Arrest van 31 Mei 1907, W. 8553, inzake Pezzela tegen Henriquez en
Gomez Casseres.
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§ 5.

Intemationaal privaatrecht. De erkenning van het
vreemde vonnis.

Is de erkenning van den persoon van den vreemdeling het
minimum van erkenning van het vreemde recht, de erkenning van
het buitenlandsche vonnis staat aan het andere uiterste.
Tenuitvoerlegging van een vonnis, waarbij zoo noodig met de
hulp van de Staatsmacht wordt ingegrepen, kan alleen geschieden,
indien het vonnis van den Nederlandschen rechter afkomstig is.
De omzetting van het recht in werkelijkheid, die in de executie geschiedt, moet van den .Staat zelf en zijn organen uitgaan. In Nederland zijn alleen door den Nederlandschen rechter uitgesproken
vonnissen uitvoerbaar (art. 431 Rv.).
Het artikel zelf opent de mogelijkheid van uitzonderingen, doch
ook bij die uitzonderingen wordt het beginsel gehandhaafd, daar
ook dan executie van het buitenlandsche vonnis alleen krachtens
het bevel van den Nederlandschen rechter kan geschieden.
Zulk een uitzondering is de kostenveroordeeling door den buitenlandschen rechter, uitgesproken in geval krachtens het tractaat de
cautio judicatum solvi is uitgesloten (art. 18 van het Recbtsvorderings-tractaat, art. 27 van de Uitvoeringswet van dat tractaat).
Van veel ingrijpender aard is de uitzondering door het tractaat van
1925 met Belgie ingevoerd. Sindsdien hebben Belgische vonnissen
in Nederland gezag. Het vinden van het concrete recht — waaroj)
ten slotte ieder moet vertrouwen — is aan den Belgischen rechter
mede opgedragen. Formed is het het Nederlandsch gezag, waarop
de executie steunt, doch in het wezen is het de beslissing van den
Belgischen rechter, die bindt. Hoe ingrijpend dat is, volgt uit ons
eerste hoofdstuk; aan de eind-beslissing van den rechter is ieder
overgegeven, daarachter teruggaan niet mogelijk. De Nederlandsche
rechter, die de executoir-verklaring moet verleenen, treedt niet in
een zelfstandig onderzoek der zaak. Hij heeft alleen te beoordeelen
of de uitspraak, die hem wordt voorgelegd, werkelijk een voor ten
uitvoerlegging vatbare uitspraak tegen de betrokken personen is,
of deze behoorlijk zijn ver tegen woordigd geweest of opgeroepen en
of het vonnis door den naar het verdrag bevoegden rechter is gewezen (art. I I van het tractaat). Dit alles betreft den formeelen kant
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der zaak. Doch er is nog een punt waarop de Nederlandsche rechter
heeft te letten. De beslissing mag niets inhouden, dat strijdig is met
de openbare orde of met de beginselen van het publieke recht in
ons land. Hier is de grens van de eerbieding van het vreemde vonnis.
Het oordeel van den vreemden rechter bindt als het aanvuUendof belofte-recht betreft, zelfs als het over dwingend recht gaat,
doch er zijn onder de regelen van dwingend recht zoo fundamenteele,
dat de Nederlandsche Staat de handhaving daarvan alleen aan den
Nederlandschen rechter mag toekennen. Aantasting van wat voor
ons„openbare orde en de beginselen van publiek recht" zijn, kunnen
wij niet toelaten. „Openbare orde" is een bijzonder vage term, we
zullen dezen straks nog eens tegenkomen in het intemationaal
privaatrecht, hij dient om handhaving van fundamenteele beginselen mogelijk te maken, die door eerbiediging daar van het vreemde
recht, hier van een vreemd vonnis, in gevaar zouden komen. Met
belangstelling kunnen we afwachten wat de praktijk er in dezen
van maakt; alleen de ervaring kan leeren, waar hier de grenzen liggen.
Andere dan Belgische vonnissen zijn liiet uitvoerbaar in ons land.
Hebben zij kracht van gewijsde ? Dat wil dus zeggen: moet, al is
het vonnis niet uitvoerbaar en al kan het dat eerst worden door
fiatteering door onzen rechter, toch de inhoud van de uitspraak als
bindend worden beschouwd ? Men begrijpt, dat als die vraag bevestigend wordt beantwoord, het verschil met de mogelijkheid van
executie niet groot is; het is hoofdzakelijk van formeelen aard. De
partij, die in het buitenland een zaak won, zou haar hier opnieuw
aanhangig moeten maken, doch zij zou zich op het vreemde vonnis
mogen beroepen en de rechter zou overeenkomstig die uitspraak
moeten beslissen. Uitzondering zou ook dan slechts voor strijd met
de openbare orde gemaakt kunnen worden.
Het komt mij voor, dat voor zulk een bevestigend antwoord geen
plaats is. Dit volgt m. i. uit het beginsel, dat de Nederlandsche
rechter, tot beslissing geroepen, zelf het recht heeft te vinden en
daarbij in het algemeen niet voor vreemd gezag heeft te buigen. Dit
ligt ook in art. 431 Rv. met name in het tweede lid: „De gedingen
kunnen opnieuw bij den Nederlandschen rechter worden behandeld
en afgedaan" opgesloten. Zoo oordeelt ook de H. R. ^ Intusschen
' 20 Maart 1931, N. J. 1931, 890.
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d e vraag is bestreden ^ en het is hier niet de plaats het voor en tegen
uitvoerig af te wegen.
Slechts dit moet ik er nog aan toevoegen. Al neemt men aan,
d a t in het algemeen aan een vreemd vonnis gezag van gewijsde in
Nederland niet toekomt, toch kan uit den aard der gegeven uits p r a a k of uit de bijzondere verhouding van partijen het tegendeel
volgen.
Van het eerste biedt het aangehaalde arrest van den H. R. een
voorbeeld. Een in Zwitserland door een buiten echt geboren kind
tegen zijn vader verkregen vonnis werd bindend geacht wat de
uitspraak omtrent den staat van het kind en zijn betrekking tot
den vader betreft, niet voor wat de veroordeeling van den laatste
t o t onderhoud aangaat. Het buitenlandsche vonnis had dus gezag,
niet omdat het vonnis was, maar omdat het vonnis omtrent den staat
w a s en zulk een beslissing op grond van het personeel-statuut * van
den vreemdeling hier te lande wordt geeerbiedigd.
O p grond van de bijzondere betrekking van partijen heeft het
buitenlandsche vonnis gezag, indien partijen krachtens hun overeenkomst daaraan gebonden zijn. Het is dan de regel, dat aan partijen haar overeenkomst tot wet strekt (art. 1374 B. W.), waarop
d a t gezag steunt. Een regel, die meebrengt, dat dan het gezag van
h e t vonnis in de goede trouw zijn grenzen vindt en dus, indien handhaving daarvan met de goede trouw in strijd zou komen, niet kan
worden ingeroepen. Zoo als de uitspraak te kwader trouw is verkregen of met beginselen van ons recht in strijd is (strijd met de objectieve goede trouw). Zulk een overeenkomst, althans een vrijwillige
onderwerping aan het vreemde vonnis, die bindt, wordt veelal gezien
in bet zelf aanhangig maken van een zaak voor een vreemden rechter,
ook in het vrijwillig verschijnen voor dezen. Zoo deed de H. R. in
h e t bekende bontmantel-arrest'. De bontverkooper, die de erven
v a n zijn kooper voor den Engelschen rechter aansprak, werd aan de
ontzegging van de vordering gebonden geacht, ook al steunde de
ontzegging op gronden, die het Nederlandsche recht niet kent. H e t
is hier niet de plaats om deze uitspraak te analyseeren, ook niet om
» Zie de aanteekening op het arrest in de N. J.
2 Zie boven blz. 200.
3 14 Nov. 1924, N. J. 1925, 91, W. 11301, inzake Kiihne en Zonen tegen
Piatt.

204
de beteekenis van de onderwerping aan het vreemde oordeel en
haar verdere uitwerking te onderzoeken ^, we moeten het hier bij
vluchtige opmerkingen laten. We herinneren er nog slechts aan,
dat ook hier, al neemt men gebondenheid aan, deze eindigt, indien
de uitspraak met fundamenteele beginselen van Nederlandsch recht
in strijd komt. E r is een rest van dwingend recht, waarvan altijd
handhaving door den Nederlandschen rechter kan worden gevraagd.
Dat is de grens van iedere erkenning van vreemd recht.

§ 6.

Intemationaal privaatrecht. De erkenning
vreemde recht. Collisieregels.

van het

De erkenning van het vreemde recht geschiedt, indien de nationale
rechter een hem voorgelegde rechtsvraag naar buitenlandsch recht
beoordeelt. Het is de vraag voor het intemationaal privaatrecht
wanneer hij dat moet doen.
Naast die vraag meent de voor eenige jaren overleden Fransche
hoogleeraar P I L E E T ^ een andere, zelfstandige, te mogen plaatsen;
het is die van de erkenning van het van elders verkregen subjectieve
recht. PiEEET wees er op, dat als eenmaal geheel binnen de sfeer
van een bepaalden Staat een recht is verkregen, die bevoegdheid
blijft, indien later door toeval, b.v. doordien de betrokkenen naar het
buitenland verhuizen, een vreemde rechtsorde met de verhouding
in aanraking komt. Eigendom van een koffer in het buitenland gekocht is eigendom naar Nederlandsch recht als de reiziger weder
naar buis komt. Voor Duitschers, die in Duitschland wonen en daar
huwen, blijft het huwelijksgoederenrecht het Duitsche, ook als zij
zich later in Nederland vestigen, enz. De opmerking op zich zelf
is juist en de aandacht, die P I L L E T aan het verkregen recht in het
intemationaal privaatrecht besteedt, volstrekt niet verspild —toch
is hier niet een afzonderlijke stof naast het onderzoek n a a r het toepasselijk recht. Dat PIELET dit aanneemt vindt zijn oorzaak hierin,
• Ik verwijs naar JlEVERS in W. P. N. R. 2878 vlg. en de Handelingen van
de Ned. Juristenvereeniging van 1929, Praeadviezen van HIJMAKS en
A. E. J. NYSINGH.

* Principes de droit international prive (1903) n. 273 vlg.; Traitr pratic/ue
de droit international prive (1923) n 5.
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dat hij overeenkomstig de traditie het intemationaal privaatrecht
niet beschouwt als het onderzoek naar de grenzen van eigen en de
erkenning van vreemd recht, maar alleen naar toepassing van den
vreemden regel. Ziet men echter met ons in het rechtssysteem een
geheel, waarin naast de regels door den wetgever gesteld ook andere
rechtsnormen, met name het subjectieve recht, een zelfstandige
plaats innemen, dan is het intemationaal privaatrechtelijk onderzoek uit den aard een onderzoek naar toepassing van dat vreemde
systeem in zijn geheel en vindt daar de erkenning van het verkregen recht van zelf haar plaats.
Staat men nu voor de vraag, welk recht een bepaalde verhouding
beheerscht, dan kunnen er steeds drie in aanmerking komen. Recht
is een regeling voor het handelen van bepaalde personen — het is
een regeling wie over bepaalde zaken in een zeker gebied beschikt —
het is een regeling, die door zekere macht wordt gehandhaafd. Het
recht van partijen, dat van het land, dat van den rechter, dingen
om den voorrang. Het tweede en derde zullen dikwijls samenvallen,
zij behoeven het niet te doen. Een Duitscher verkoopt aan een landgenoot een in Zuid-Afrika gelegen goed; er ontstaat een geschil,
dat, b.v. doordien de kooper in Holland woont, aan den Nederlandschen rechter wordt onderworpen. Het recht van partijen is het
Duitsche, van het goed het Zuid-Afrikaansche, van den rechter het
Nederlandsche. Welk is toepasselijk ?
Sinds de post-glossatoren heeft men getracht het antwoord op
deze vraag af te leiden uit den aard der regeling. Regels omtrent
personen volgen hen, waar zij zich bevinden, regels omtrent zaken
gelden voor die zaken, onverschillig wie er recht op beweert, het
personeel-statuut wordt gesteld tegenover het reeel. Artt. 6 en 7
der Wet Alg. Bep. geven hiervan den neerslag: „ Wetten betreffende
de rechten, den staat en de bevoegdheid verbinden de Nederlanders
ook wanneer zij zich buiten's lands bevinden." en „Ten opzichte
van onroerende goederen geldt de wet van het land of de plaats
waar die goederen gelegen zijn." De beteekenis van deze voorschriften valt niet te miskennen; op die van art. 6 wezen wij reeds
boven, volgens art. 7 zal zeker de Nederlandsche rechter den eigendomsovergang van in Nederland gelegen onroerend goed naar
Nederlandsch recht beoordeelen, al had de verkoop in Frankrijk
plaats, zal hij omgekeerd den Franschen regel toepassen, indien de
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eene Nederlander aan den anderen een in Frankrijk gelegen goed verkoopt. Doch daarmee is slechts een klein deel der moeilijkheden die
ktmnen rijzen, beslist; het is er verre vandaan, dat de tegenstelling
personeel-reeel statuut een eenvoudig criterium aangeeft waarmee
tal van vragen zouden kunnen worden opgelost. De geschiedenis van
het intemationaal privaatrecht toont, hoe men telkens weer opnieuw
met behulp van de tegenstelling tot een nieuwe afbakening van de
grenzen van eigen en vreemd recht trachtte te komen en hoe weinig
scherp daarbij de tegenstelling: reeel-personeel bleek. Daar k6mt
nog iets bij.
Het mag waar zijn, dat het recht uit zijn aard geldt voor een bepaalde groep personen binnen een bepaald gebied, dat dus zoowel
personaliteit als territoraliteit oorspronkelijke gegevens zijn, die
bij vaststelling van wat recht is niet kunnen worden genegeerd, het
is niet zoo zeker, dat die groep steeds door de nationaliteit wordt
bepaald. Art. 6 doet het wel en in de i9de eeuw heeft men dat
— vooral onder Italiaanschen invloed, voornamelijk van MANCINI^
—meer en meer gedaan,toch is het de vraag, of het juist is de nationaliteit beslissend te maken in alle vragen die met den persoon
samenhangen, of de woonplaats daar dikwijls niet meer voor in
aanmerking komt. Een voorbeeld van twijfel geeft het huwelijksgoederenrecht. Men leert, dat het behoort tot het personeel-statuut, *
meent dus, dat de nationaliteit van den man hier beslissend is.
Art. 2 van het tractaat over de gevolgen van het huwelijk voor
persoon en goed der echtgenooten (tractaat van 17 Juli 1905, goedgekeurd bij de wet van 15 Juli 1907, Stbl. 198) volgt dezen regel.
Ook voor niet-tractaat-Staten aanvaardt men hem bij ons meestal.^
Toch is er m. i. reden voor twijfel. In Frankrijk was het bezwaar,
dat men tegen dezen regel had, een der redenen van opzegging van
het tractaat. De Franschen, die in hun midden talrijke gezinnen van
andere nationaliteit hebben wonen, voelden er niet voor, dat het
vermogensrecht van deze gezinnen geheel anders zou zijn dan dat
der Fransche omgeving. Mij is een geval bekend van een Nederlandsch paar, dat in Canada huwde, daar gevestigd bleef en nu
» Zie over hem KosTERS t. a. p. blz. 13, 41; BARTIN, blz. 166 vlg.
2 Aldus reeds BARTOLUS. Zie KosTERS, blz. 441.
3 Zie KOSTERS t. a. p.
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plotseling moest ervaren, dat naar Nederlandsche opvattingen
tusschen hen gemeenschap van goederen bestond, wat ten gevolge
had, dat voor-huwelijksche schuld van den man, voor zijn emigratie
aangegaan, op een inmiddels aan de vrouw te beurt gevallen erfenis
kon worden verhaald, zulks, terwijl zij altijd hadden gemeend, dat
hun rechtsverhouding bepaald werd door Canadeesch recht. E n
niet alleen meenden zij dit, doch zij handelden er naar en hun
omgeving, ook hun crediteuren, gedroegen zich er naar. Zou in een
geval als dit de woonplaats niet meer gewicht in de schaal moeten
werpen dan de nationaliteit ?
Intusschen, gelijk reeds herhaaldelijk gezegd, het is niet mijn doel
hier het intemationaal privaatrecht in zijn inhoud te behandelen.
Ik wil slechts aantoonen, dat de artt. 6 en 7 beginselen geven, die
de richting wijzen, doch niet een gereed liggende beslissing in zich
houden voor alle mogelijken twijfel.
Dit neemt niet weg, dat zij als beginselen waarde hebben en nietkunnen worden gemist, zoodra als recht aanvaard is, dat ook
vreemd recht „recht" is. Het ligt in den aard zelf van het recht, dat
het geldt voor bepaalde personen; eerbiediging van het recht van
den vreemdeling brengt vanzelf erkenning van zijn personeelstatuut
mee. Het ligt evenzeer, zoodra we niet meer met nomaden te doen
hebben, in den aard van het recht, dat het de machtsoefening binnen een bepaald gebied regelt. Hier zijn beginselen, wier uitwerking
de wetgever kan bepalen, die hij zelfs binnen enge perken kan terugdringen, doch die hij niet kan opheffen, of liever niet mag opheffen.
Alles wat wij over het rechtsbeginsel in § 15 van hoofdstuk I opmerkten, is hier ten voile toepasselijk. De schrijver van het jongste
Duitsche leerboek over Intemationaal privaatrecht, E- F R A N K E N STEIN 1, bedoelt ongeveer hetzelfde als hij in deze beginselen de
primaire aanknoopingen ziet, die principieel van alle andere verschillen, waarbij hij slechts van secondaire aanknooping wil spreken.
Ten onrechte meent hij echter, dat in de laatste willekeur van den
wetgever zou spreken. Er is hier rechtsvinding, die niet willekeuriger
is dan die, welke binnen het nationaal recht plaats vindt. En er
zijn andere beginselen, weliswaar niet specifiek internationaalrechtelijke, maar algemeen privaatrechtelijke, die mede deze stof
' Internationales Privatrecht (1926/1929) I, blz. 49.
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beheerschen. Ik wil er nog slechts een noemen, d a t hier van groote
beteekenis is. I k bedoel de gebondenheid aan de belofte, de autonomic van partijen, gelijk men in de internationaal-privaatrechtslitteratuur meestal zegt. (
Danken wij de scheiding personeel-reeel s t a t u u t aan de Middeleeuwen, het was de groote Fransche jurist der i6de eeuw,DuMOULiN,
die aan het beginsel der partij-autonomie plaats en beteekenis in
het intemationaal privaatrecht aanwees. Voor het aanvullend recht
is deze van zelf sprekend: als partijen vrij zijn hun verhouding naar
eigen goeddunken te regelen, dan kunnen zij zich ook aan een bepaalde rechtsorde onderwerpen. Beloften binden is een beginsel,
dat heden ten dage algemeen wordt aanvaard. In het verbintenissenrecht, in een groot stuk van het huwelijksgoederenrecht en van het
zakenrecht geeft niet de wet, maar het contract de regels, welke de
praktijk beheerschen, maakt het weinig verschil of deze contracten
binnen of buiten de nationale sfeer worden gesloten. Doch brengt
het beginsel mee, dat het dwingend recht door partijkeus kan worden bepaald ? Het wordt veelal, ook ten onzent i, geleerd. Mij
komt het twijfelachtig voor. Dwingende regels in contractenrecht
stellen een grens aan de gebondenheid aan de belofte, zij beperken
— om in de hier gebruikelijke terminologie te blijven — de partijautonomie. Zou het niettemin aan partijen staan te bepalen of
zulk een beperking voor hen geldt ? Een in dwaling gegeven toestemming bindt niet, zegt zoowel onze wet als de Duitsche, doch
in inhoud verschillen beide regelingen; er zijn dus gevallen denkbaar waar de eene wel, de andere niet een beroep op dwaling toelaat.
Zouden nu jDartijen zelf mogen uitmaken of zij zich aan de eene of
de andere regeling houden ? Of wel, de inhoud van de overeenkomst
wordt als onzedelijk niet bindend geacht — kunnen partijen zelf
bepalen of de verwerping wegens strijd met de goede zeden al dan
niet zal gelden, indien er internationale elementen in de verhouding
staken en het buitenlandsche recht anders oordeelt ? Ik zou het
niet gaarne toegeven. Een partij-autonomie, waaraan grenzen zijn
gesteld, kan niet zelf die grenzen verzetten. De partij-autonomie heeft haar belang, maar hier zal op andere
wijze het recht gevonden moeten worden. Dit moet ook ten aanzien
1 Vgl.

KOSTERS, blz.

733,

773.
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van het aanvullend recht geschieden in de talrijke gevallen waarin
partijen over het toepasselijke recht zwegen en de rechtspraak veelal
een stilzwijgende overeenkomst daaromtrent fingeert ^. De plaats,
waar het contract gesloten is, waar het moet worden uitgevoerd,
de nationaliteit van partijen, ten slotte het recht van den rechter —
het kan alles van beteekenis zijn. Ik verwijs voor de bespreking van
al die gegevens naar K O S T E R S . ^ Een antwoord op de vragen, die
hier gesteld kunnen worden, zal ik niet geven en dit te minder omdat
ik geloof, dat niet een antwoord voor alle contracten te geven is,
ja zelfs niet voor ieder contract een beslissende wet is aan te wijzen,
ook niet als partijen uitdrukkelijk onderwerping aan een bepaald
rechtssysteem overeenkwamen. Duidelijk komt dit uit in een geval,
dat tot een beslissing van den Hoogen Raad leidde.^ Een stoomtreiler
wordt in Nederland verzekerd, de verzekerde is een Nederlandsche
maatschappij; van de elf verzekeraars zijn zes in Nederland gevestigde maatschappijen, de andere buitenlanders. Partijen bedingen toepasselijkheid van het Engelsche recht, met name van de Engelsche
Marine Insurance Act van 1906, en stellen uitdrukkelijk het Nederlandsche Wetboek van Koophandel en de beurs-usanties buiten
werking. De polls bevatte echter een clausule (policy proof interest),
die de overeenkomst volgens dezelfde Marine Insurance Act nietig
maakt. Naar Nederlandsch recht bestaat deze nietigheidsgrond
niet. Is de overeenkomst het niettemin ? Tot den wil van partijen
kan de nietigheid zeker niet worden herleid — het is weinig aannemelijk, dat partijen bij dezelfde handeling, waarbij zij zich bonden,
zich weder vrij maakten. Toch kwam het Hof te 's-Gravenhage tot
deze conclusie: er kan slechts een recht de overeenkomst beheerschen, dat is hier het Engelsche. De H. R. vernietigt: de Nederlandsche wet noodzaakt partijen niet alle onderdeelen hunner overeenkomst door eenzelfde recht te doen beheerschen en kent aan
dwingende regelen van vreemd recht niet eenige werking toe, voor
zooveel partijen de werking der dwingende regelen niet mochten
hebben gewild. Deze beslissing lijkt mij geheel juist, de rechter (in
' Zie boven blz. 69 en 70.
2 Zie ook J. F. M. FRAS De overeenkomst in het intemationaal privaatrecht.
Ac. Prf. Utrecht 1928.
* H. R. 30 Juni 1924, N.J. 1924, 859, W. 11281, inzake Mr. Deenikqq.,
tegen de Maatschappij voor assurantien, disconteering en beleening.
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dezen de H. R.) gaat van de toepasselijkheid van Nederlandsch
recht uit, het sluiten der overeenkomst in Nederland, de nationaliteitvan de meerderheid van partijen zijn factoren, die daartoe leiden.
Alleen het Nederlandsche recht stelt dus de grenzen aan de autonomie — wat niet wegneemt, dat binnen die grenzen Engelsch recht
moet worden toegepast.
Het geval illustreert, hoe hier de rechtsvinding plaats heeft. Men
zal telkens in de uiterst gecomphceerde verhoudingen van onze
tegenwoordige samenleving de grenzen van eigen recht en de
mogelijkheid van toepassing van het vreemde recht moeten zoeken.
Interpretatie van eigen recht, onderzoek naar de draagwijdte van
zijn voorschriften, bepaling dus, welke gebeurtenissen het als voorwaarde van toepassing van zijn regels beschouwt, staat daarbij,
als bij het overgangsrecht, op den voorgrond. Geeft die geen zekerheid of laat die uitdrukkelijk voor vreend recht plaats, dan zal voor
ieder geval moeten worden uitgemaakt welk recht rechtens zal moeten worden toegepast. Een enkele maal geeft de wet het antwoord.
Zoo in art. l o Wet Alg. Bep.: „De vorm van alle handelingen wordt
beoordeeld naar de wetten van het land of de plaats alwaar de handelingen zijn verricht" en in art. 992 B. W. waarin deze regel voor het
testament beperkt wordt: „Een Nederlandsche onderdaan, die
zich in een vreemd land bevindt, zal geen uiterste wil kunnen maken
dan bij authentieke akte". Soms zijn wetenschap en jurisprudentie
tot zulk een regel gekomen: schadevergoeding wegens onrechtmatige daad kan worden gevorderd, indien de handeling onrechtmatig
is ter plaatse waar zij is verricht.'
Doch in het algemeen kan men met dergelijke al-omvattende
regels niet werken, zal integendeel door voortdurende verfijning
een geheel stelsel moeten worden opgebouwd. Algemeene richtssnoeren als dat van SAVIGNY, dat bij elke rechtsverhouding het
rechtsgebied moet worden opgespoord, waartoe zij naar haar natuur
behoort, van PILLET, dat het maatschappelijk doel (but social)
van iedere wet zal bepalen of zij territoriale dan wel extra-territoriale werking heeft, van BARTIN, dat de natuur der instelling en
haar functie in het inheemsche recht aanwijst, welke wet toepasselijk is, zullen daarbij van dienst kunnen zijn — meer dan vage aan1 KOSTERS, blz. 792; zie Rb. Amsterdam 10 Mei 1918, N. J. 1918, 821.
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wijzing geven zij niet. Rechtsvinding is ook hier afweging van aanspraken, waarbij echter niet alleen die van partijen, ook de belangen
van Staten, die bij de toepassing van het recht betrokken zijn, in
aanmerking komen; zij is ook hier opbouw van het recht uit een
reeks gegevens, die telkens in een concrete beslissing culmineert ^,
De Nederlandsche rechter zal dezen arbeid verrichten vanuit
eigen systeem, van dat systeem zoekt hij de grenzen. Gevolg is,
dat hij met de grondslagen daarvan niet in botsing mag komen.
Ten slotte zoekt hij recht. Dit stelt een grens, die men in deze materie
met de woorden openbare orde aanduidt. Een Mohamedaan, wiens
nationale wet polygamic toestaat, zal, ondanks de erkenning van
zijn personeel-statuut, in Nederland niet een tweede huwelijk naast
het eerste kunnen aangaan. Echtscheiding zal in Nederland niet
mogelijk zijn op gronden met het Nederlandsche recht ten eenenmale in strijd. ^ Een overeenkomst, die in strijd is met de goede
zeden naar Nederlandsche opvatting, zal voor onzen rechter niet
kunnen worden gehandhaafd, ook al is zij in het buitenland aangegaan en daar geoorloofd. En zoo kan ik doorgaan. Doch ook hier
lette men er op, dat het beroep op de openbare orde — waardoor
dus Nederlandsch recht wordt toegepast, hoewel naar algemeenen
regel niet toepasselijk, of wel vreemd recht niettoegepast, hoewel naar
dezelfde regels wel toepasselijk ^ — nooit ander doel heeft dan concreet onrecht t e voorkomen, dat het dus ook hier steeds op de beslissing van het geval aankomt. Het hier verboden bigame huwelijk,
in het land zelf der betrokkenen personen gesloten, zal ook hier worden erkend, de eenmaal in het buitenland uitgesproken echtscheiding
geeerbiedigd, de betaling in het buitenland van het naar de ten
onzent verboden overeenkomst verschuldigde niet kunnen worden
teruggevorderd. Openbare orde is een vage term, die verhindert,
dat datgene, wat naar algemeene regels, hier naar de collisiebeginse-

* Zie ook KOSTERS blz. 47; de wetgever wil de verhouding of toestand naar
vreemd recht beoordeeld zien zoo dikwijls hun aard, de billijkheid en de algemeene verkeersbehoefte het meebrengen.
^ Zie H. R. 13 Dec. 1907, W. 8636, art. i van het Echtscheidingstractaat
van 12 Juni 1902, goedgekeurd bij de wet van 24 Juli 1903, Stbl. 231, KosTERS, blz. 247.
^ Zie R. D. Koi,I,EWljN, Het beginsel der openbare orde in het intemationaal
privaatrecht, Prf. Amsterdam 1917.
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len en hun verdere uitwerking, geeischt zou zijn, recht zou worden,
indien het tegenover den eisch der gerechtigheid in concreto geen
stand houdt. Ook hier is het beroep op het geweten van den rechter
de laatste instantie. /

§ 7.

Rechtsvinding in het i n t e m a t i o n a a l privaatrecht.

De beginselen, die uit de eerbiediging van h e t vreemde recht als
recht volgen, wezen wij in de vorige § aan. Ook bespraken wij hun
beteekenis voor de rechtsvinding op dit gebied.
Wij hebben bij deze nog even stil te staan. I n het algemeen geschiedt zij geheel op de wijze, die wij in het eerste hoofdstuk beschreven. Wat wij over wet en interpretatie, analogie en het gezag
der wetenschap en rechtspraak zeiden, geldt ook hier. Wij hebben
nog slechts enkele bijzonderheden aan te wijzen.
Vooreerst is hier een gezagsfactor, die het nationale recht niet
kent: het tractaat. Door de Staten-Generaal goedgekeurde tractaten
(zie art. 58 Grondwet). hebben kracht van wet. D i t wordt ten onzent
algemeen aangenomen. ^ Tractaten zijn individueele of coUectieve
tractaten.
Er is slechts een individueel tractaat voor het intemationaal
privaatrecht van belang. Het is dat met Belgie betreffende competentie en tenuitvoerlegging van vonnissen enz., op blz. 201 genoemd.
Talrijk zijn daarentegen de coUectieve verdragen, d.w. z. de tractaten tusschen verschillende Staten waarbij de toetreding v a n meerdere mogelijk is gemaakt.
Deze kunnen weer in tweeen worden gescheiden:
1°. Het tractaat wijst aan welk recht een bepaalde verhouding
zal beheerschen;
2°. Het tractaat regelt deze internationale verhouding zelf.
Geheel scherp is de onderscheiding niet; het komt voor, dat
tractaten van de eerste soort bepalingen bevatten, die zelf de verhouding regelen, niet naar de landswet verwijzen (art. 6 van het Huwelijks-tractaat, art. 5 en 6 van het Echtscheidingstractaat enz.).
' Vgl. KRANENBURG Staatsrecht (1928) I, blz. 375, KosTERS blz. 90 vlg.,
H. R. 25 Mei 1906. W. 8383.
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Nog weer een anderen vorm heeft het tractaat, indien het, als
de tractaten van Geneve betreffende den wissel (7 Juni 1930) en
de cheque (19 Maart 1931), den staten voorschrijft een gelijkluidende wet in te voeren. Dan wordt niet alleen de internationale verhouding, maar ook die tusschen landgenooten onderling door de
internationale regeling beheerscht. Deze tractaten zijn nog niet
goedgekeurd en de wet is er nog niet, zoodat we ons tot de eerstgenoemde rubrieken kunnen bepalen.
T o t de eerste behooren:
Het Rechtsvorderingtractaat op blz. 199 genoemd, het tractaat
van 12 Juni 1902, goedgekeurd bij de wet van 24 Juli 1903, Stbl. 231,
betreffende het huwelijk, het Echtscheidingstractaat aangehaald
op blz. 211, het Voogdijtractaat van 12 Juni 1902, goedgekeurd bij
de wet van 24 Juli 1903, Stbl. 233, het Huwelijksgoederentractaat
genoemd op blz. 206 en het tractaat van 17 Juli 1905, goedgekeurd
bij de wet van 15 Juli 1907, Stbl. 199, betreffende de curateele.^ Zij
alle zijn vrucht van de voor den oorlog geregeld te 's-Gravenhage
gehouden, aan het initiatief van T. M. C. AssER te danken, conferenties van intemationaal privaatrecht. Na den vrede van Versailles is deze richting van ontwikkeling van het intemationaal privaatrecht en daarmee van eenheid van recht niet voortgezet •— integendeel valt een reactie aan te wijzen, die zich in opzegging van sommige tractaten, met name door Frankrijk en Belgie, heeft geuit. ,
Tot de tweede rubriek behooren: 1°. de Rijnvaart-akte van 17
Oct. 1868 (zie de wet van 4 April 1869, Stbl. 37); 2°. de Berner
Spoorwegconventie van 14 Oct. 1890, goedgekeurd bij de wet van
19 Juni 1892, Stbl. 145, sindsdien herhaaldelijk aangevuld 2; 3°.
het verdrag betreffende den industrieelen eigendom, octrooien,
modellen, handels- en f abrieksmerken, handelsnaam, het zg. herziene
Verdrag van Parijs van 20 Maart 1883, in 1925 te 's-Gravenhage
gesloten, goedgekeurd bij de wet van 15 Maart 1928, Stbl. 64 ^,
4"^. de Bemer-conventie betreffende het auteursrecht van 1886;
in 1908 te Berlijn vervangen door de herziene Berner-conventie;
aangevuld in 1914 *, 5°. de in 1910 te Brussel gesloten verdragen
1

2 Zie Moi,ENGRAAF Leidraad, I, 6de druk, blz. 38 en 5de druk, blz. 509.
3 Zie MOEENGRAAF Leidraad, I, 6de druk, I, blz. 24.
* Zie WijNSTROOM en PEREMANS Auteursrecht (1930).
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betreffende aanvaring, hulp en berging ^; 6°. ten slotte de verdragen
van 1923 en 1927 te Geneve gesloten betreffende de arbitrage,
waarvan het eerste is goedgekeurd bij de wet van 23 Juni 1925,
Stbl. 253, en ten aanzien van het tweede de Koningin bij dewetvan
18 Juli 1930 zich de bekrachtiging heeft voorbehouden.
Dit laatste tractaat is dus nog niet in werking, alle overige gelden
als wet. Bij de uitlegging staan wij voor een eigenaardige moeilijkheid. Als internationale regels gelden zij in meerdere landen, zij
brengen eenheid van recht; deze wordt slechts bereikt, indien zij
overal op dezelfde wijze worden uitgelegd en gehandhaafd, doch
tegelijk maken zij deel uit van het landsrecbt, zullen zij, waar dit
een geheel vormt, moeten worden uitgelegd als andere regels van
dat systeem, zal dus de rechtsvinding hen met de overige regels van
het systeem in verband moeten brengen 2, zal de rechter van iedere
beslissing zich niet alleen moeten afvragen, of zij in het geheel van
het tractaat, maar ook of zij in het geheel van zijn eigen rechtssysteem past, of zij ten slotte in dat systeem hem bevredigt. Dat
opent de kans van uiteenloopende beslissingen.^ Zoolang niet een
rechter, een rechtsorde, blijft die mogelijkheid van verschil ook bij
gelijkluidende regels. Bij tractaten, welke alleen collisieregels bevatten, is deze kans niet groot, eer kan het geval zich voordoen bij
die, welke zelfstandig de stof regelen. Toch heeft zich dat nog niet
sterk doen gevoelen. De aard van de stof, die zij ordenen, het meer
of min abstracte, niet nationaal bepaalde daarvan, het intemationaal karakter althans van sommige der geregelde onderwerpen, doet
de verschillen niet zoozeer aan het licht komen. Toch zal, naar ik
vermoed, bij een nauwkeurige vergelijking van de rechtspraak over
de genoemde coUectieve regelingen reeds nu een diversiteit tusschen
de landen blijken, xal deze zich in de toekomst allicht uitbreiden.
Of dit een kwaad is, valt nog te bezien. Het is de vraag of bij zooveel mogelijk streven naar eenheid er niet een plaats moet blijven
voor het verschil in beschouwing, dat de volksaard en het rechtssysteem van ieder volk meebrengt.
Eigenaardig is, dat de bijzonderheid, waarop ik wees, zich reeds
spoedig na de invoering van het tractaat met Belgie heeft vertoond.
' Zie Mor,ENGRAAFF Leidraad, 5de druk, blz. 699 en 714.
2 Zie boven Hoofdstuk i § 12.
* Vgl. BARTIN t. a. p. blz. I l l

vgl.
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Ik doel op de beslissing van den H. R. ^, dat onder de voor tenuitvoerlegging hier te lande vatbare Belgische burgerlijke vonnissen
niet zijn begrepen de veroordeelingen tot schadevergoeding aan de
gevoegde partij, bij een straf vonnis uitgesproken. Aan den tekst
van het tractaat valt zoo goed als geen argument voor deze uitspraak
te ontleenen — beslissingen als deze zijn uitspraken in burgerlijke
zaken — doch de grond van 's Hoogen Raads arrest ligt in het verschillend karakter, dat de vordering van de gevoegde partij in Belgie en in Nederland heeft: bij ons voor niet meer dan f 150, daar
onbeperkt. Mij zijn geen Belgische uitspraken over deze vraag bekend, het zou mij niet vreemd voorkomen als de Belgische rechter
tegen de tenuitvoerlegging van een Nederlandsch strafvonnis ten
behoeve van een gevoegde partij geen bezwaar had. Het hoofdargument, dat bij onze interpretatie wordt gebezigd, ontvalt hem
— hoogstens kan hij redeneeren: omdkt het Belgische vonnis van
dezen aard in Nederland niet uitvoerbaar is, is ook het Nederlandsche
dat niet in Belgie. Doch dan steunt hij op een anderen grond dan
waarop onze interpretatie rust; is de zijne alleen na de onze mogelijk.
Tot zoover het tractaat en zijn uitlegging. Over de schaarsche
wetsbepalingen spraken wij in de vorige paragraaf. Over de andere
factoren bij de rechtsvinding hebben wij weinig te zeggen. Zij hebben
hier alle, bij het zoo goed als ontbreken van positieve wetsbepalingen,
breedere plaats dan in het nationale recht. De gewoonte bepaalt
wellicht nergens zoo zeer de rechtsverhoudingen als in het internationale verkeer van den groothandel; de particuliere codificaties,
die ik op blz. 145 noemde, zijn opteekeningen van intemationaal
gewoonterecht. Op de bijzondere beteekenis van de wetenschap
van het intemationaal privaatrecht wees ik al op blz. 127. Rest
nog een opmerking over de rechtspraak. Ook hier weegt het gezag
van den H. R., doch dat heeft niets bijzonders. Maar wel vraagt
een andere kwestie om bespreking: heeft ook de buitenlandsche
rechtspraak gezag ?
Hetzelfde als de onze zeker niet. De machtsmiddelen — vernietiging in hoogere instantie van afwijkende vonnissen — waardoor
deze zich laat gelden, ontbreken hier. Autoriteit als wetenschap heeft
ook zij, een hoog rechtscoUege heeft ook wetenschappelijk gezag.
'• 16 Maart 1931, N. J. 1931, 689.
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Maar er is toch nog iets anders. Wij hebben zooeven aangewezen,
dat in de tractaatuitlegging, trouwens in iedere internationaalrechterlijke beslissing, een nationale rest is, maar dat neemt niet
weg, dat hier naar recht wordt gezocht voor een internationale
gemeenschap, dat, als wij in eenig opzicht b.v. h e t Duitsche recht
eerbiedigen en toepassen, we het doen mede omdat we meenen,
dat omgekeerd in analoge verhouding de Duitsche rechter het onze
zou moeten handhaven. Wel is de wederkeerigheid terecht als beginsel van intemationaal privaatrecht losgelaten, doch een korrel
waarheid zat toch ook daarin. We kunnen verder gaan: het is een
internationale gemeenschap, een uittreden buiten de grenzen van
staat en volk, die in ieder intemationaal recht, ook in het intemationaal privaatrecht, om ordening vraagt. JiTTA had geen ongelijk
toen hij daarop voortdurend wees. En een rechter, die voor de internationale gemeenschap, — zij het op de basis v a n nationaal recht
binnen een nationaal rechtssysteem — naar recht zoekt, moet
kennis nemen van wat anderen, met gelijke t a a k belast, zij het op
andere basis, daarin verrichten. Wetenschap en rechtspraak zijn
daarom hier internationaal van belang.
Ten slotte nog een enkel woord over de vraag, hoe de rechter, als
hij eenmaal tot de conclusie gekomen is, dat buitenlandsch recht
toepasselijk is, dat recht moet handhaven. Alsof het zijn eigen recht
was, zal men antwoorden. Geheel juist is dat echter niet. Zeker, de
rechter, die buitenlandsch recht toepast, zal de in dat land gezag
hebbende factoren moeten nagaan en op grond daarvan zijn beslissing moeten nemen, juist als in zuiver nationale zaken, maar er is
toch verschil. In iedere beslissing ligt, zeiden wij, en kennis, intellectueel werk en waardeering ^. Die waardeering wordt hier teruggedrongen. De rechter staat anders tegenover het vreemde recht
dan tegenover het eigen, waarin hij zelf orgaan is, dat hij mede
vormt. Zelfstandig optreden, een nieuwe analogie gebruiken, door
nieuwe combinatie van regels een nieuwen regel opstellen, zelf recht
vormen op doelmatigheidsoverwegingen — voor dat alles is voor
den rechter, die vreemd recht toepast, weinig of geen plaats. Een
Nederlandsch rechter, die de Fransche wet moet toepassen, mag de
uitlegging, die de Fransche rechtspraak en doctrine aan de wet
* Zie boven blz. 175.
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geeft, nog zoo wonderlijk achten, hij heeft haar te accepteeren —
het is niet zijn taak haar te ver beteren. Tegenover dat recht staat
hij als een vreemde. Gevolg is, dat hij dat recht meer sociologischhistorisch dan juridisch beziet. Het feitelijk gevolg is voor hem
het bij uitstek belangrijk, de rechtspraak een bijzonder hoog gezag.
Als hij ten slotte ook hier geen resultaat kan aanvaarden, dat hem
klaarblijkelijk onbillijk schijnt, is het niet zijn uitlegging van het
vreemde recht, maar de handhaving van zijn eigen systeem op
grond van het beginsel van openbare orde, die hem de conclusies,
die hij uit de buitenlandsche gegevens voor het hem te berechten
gegeven geval trekt, doet verwerpen.
Het is niet alleen zijn verhouding tot het buitenlandsche recht,
die hem zelf-beperking oplegt. Hij kan moeilijk anders. De waardeering over wat behoort kan alleen hij geven, die zelf in de rechtsgemeenschap staat, waarover hij oordeelt. Een buitenstaander verstaat het vreemde recht nooit geheel. ^ Het is deel van een geestelijk
leven, dat ten slotte den vreemden rechter vreemd blijft. Toepassing
van vreemd recht is uit den aard der zaak gebrekkig. Dwingt de
internationale verhouding er toe, dan doet de rechter wijs zich zoo
dicht mogelijk aan te sluiten aan wat door den rechter van het
land zelf zou zijn beslist.
Het spreekt van zelf, dat deze moeilijkheden grooter worden,
naarmate de zedelijke opvattingen en de rechtsinstellingen van het
volk, welks recht moet worden toegepast, verder van de onze liggen.
Doch ook als die niet zooveel verschillen kunnen er nog emstige
bezwaren zijn; doordien de begrippen, waarmee de stof is geordend,
anders zijn dan de onze. Engelsche verhoudingen zijn niet altijd
gemakkelijk in Nederlandsche rechtstaal weer te geven, in Nederlandsche begrippen te beschrijven. Doch ook waar het rechtsstelsel
dicht bij het onze staat als bij ieder continentaal recht van WestEuropa, dat als het onze Romeinsch-rechtelijk is geconstrueerd,
kunnen er door kleine nuances verschillen zijn, waarop in het bijzonder moet worden gelet. In het internationaal privaatrecht vertoonen deze moeilijkheden zich in het probleem der qualificatie.
Het rechtsbegrip, dat de toepassing van het een of ander recht
bepaalt, is bij de beide rechtsordeningen, die in aanmerking komen,
' Vgl. H . R. HOETiNK Over het verstaan van vreemd recht (1929).
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niet geheel hetzelfde. De vererving geschiedt naar het recht van de
laatste woonplaats van den overledene. Doch hoe te beslissen, als
nu een Engelschman in Nederland sterft, terwijl hij volgens Nederlandsch recht in Engeland, volgens Engelsch recht in Nederland
woonplaats had ? Wij stellen de vraag om de moeilijkheid duidelijk
te maken, waartoe het verschil in begripsomschrijving kan leiden,
moeten de beantwoording echter aan het internationaal privaatrecht overlaten. ^

* Vgl. KOSTERS, t. a. p., blz. 146 vlg.;
KENSTEIN t. a. p., blz. 273 vlg.

BARTIN, t. a. p., blz. 221 vlg.;

FRAN-

