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XII.. H E T NIET ERNSTIG GEMEENDE BEWIJSAANBOD 

128.128. Inleiding 

Inn de jurisprudentie komen uitspraken voor waarbij de rechter, hoewel 
bewijss door getuigen was aangeboden, geen getuigenverhoor heeft bevolen, 
omdatt het bewijsaanbod als niet ernstig gemeend werd beschouwd. Het is 
eenn motivering waaraan in de literatuur weinig aandacht wordt geschonken. 
Hoee komt de rechter er toe om te zeggen dat hij het bewijsaanbod als niet 
ernstigg gemeend beschouwt? Kennelijk schort er iets aan het bewijsaanbod 
datt de rechter reden geeft zoiets ernstigs te zeggen. Is die motivering 
well  nodig of kan in de gevallen dat de rechter het bewijsaanbod als niet 
ernstigg gemeend beschouwt, het niet-bevelen van een getuigenverhoor 
ookk op andere wijze gemotiveerd worden? En als dat niet-bevelen van 
eenn getuigenverhoor niet op andere wijze gemotiveerd kan worden, is dan 
dee motivering dat het bewijsaanbod als niet ernstig gemeend wordt be-
schouwdd wel terecht? Zou het een motivering zijn die de partij, van wie het 
bewijsaanbodd als niet ernstig gemeend wordt beschouwd, overtuigt? 

129.129. Motivering van de motivering "niet ernstig gemeend" 

Hett bewijsaanbod moet, om tot het bevelen van een getuigenverhoor te 
kunnenn leiden, voldoen aan de hiervóór vermelde, vier vereisten. Leidt het 
aanbodd niet tot het bevelen van een getuigenverhoor dan moet de motivering 
dee partij, van wie het aanbod door de rechter wordt gepasseerd, duidelijk 
makenn waarin haar aanbod tekort schiet. In de jurisprudentie nu komen 
hiernaa te bespreken uitspraken voor waarbij aan het bewijsaanbod is voorbij-
gegaann omdat het als niet ernstig gemeend moet worden beschouwd. 
Wanneerr nu de rechter aangeeft waarom hij het aanbod als niet ernstig 
gemeendd beschouwt, dan is zijn motivering duidelijk, maar dan is de 
motiveringg "niet ernstig gemeend" overbodig; zie bijvoorbeeld HR 20 
junii  1919, NJ 1919, 814, W 10469: "dat toch het Hof niet weigert om 
terr terechtzitting van dat College getuigen te horen, omdat zij in eerste 
aanlegg niet zijn gehoord - een weigering die, zou zij hebben plaatsgegrepen, 
zekerr in strijd met de wet zou zijn geweest - doch wijl het van oordeel 
wass dat waar appellante blijkbaar getuigen wilde laten horen bij wege 
vann rogatoire commissies haar aanbod, waarin zij nalaat de namen dier 
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getuigenn te vermelden en evenmin meedeelt welke autoriteiten met het 
verhoorr zouden moeten worden belast, zodat het Hof de gegevens worden 
onthoudenn welke voor het opdragen ener rogatoire commissie noodzakelijk 
zijn,, als het niet ernstig gemeend heeft beschouwd". 
Hierr is sprake van een duidelijke aan de rechtsfiguur van de rogatoire 
commissiee ontleende, motivering waarbij naar mijn mening, zonder dat 
afbreukk aan die duidelijkheid zou zijn gedaan, van niet ernstig gemeend 
niett behoefde te worden gesproken. Wanneer echter de rechter niet 
aangeeftt waarom het bewijsaanbod als niet ernstig gemeend moet worden 
beschouwd,, schiet de motivering in duidelijkheid tekort. De motivering 
"niett ernstig gemeend" moet gemotiveerd worden wil zij duidelijk en voor 
dee partij van wie het bewijsaanbod wordt gepasseerd, begrijpelijk zijn. 
Volgenss de Hoge Raad232 is het bewijsaanbod als niet ernstig gemeend te 
beschouwenn als het niet is ingegeven door de in artikel 166 Rv (vroeger 
artikell  192 en nog vroeger artikel 199 Rv) veronderstelde werkelijk 
bestaandee wens om tot bewijs door getuigen toegelaten te worden. Als 
hett bewijsaanbod niet als ernstig gemeend wordt beschouwd, is in 
werkelijkheidd geen bewijsaanbod gedaan233, zodat door het niet-bevelen 
vann een getuigenverhoor artikel 166 Rv niet kan zijn geschonden.234 

Wanneerr wordt het bewijsaanbod als niet ernstig gemeend beschouwd? 
Watt is daaromtrent uit de rechtspraak af te leiden? 

Toenn gedaagde in de zaak HR 29 november 1957, NJ 1958, 31 werd aan-
gesprokenn ter zake van inbreuk op eisers recht op een merk en gedaagde 
gesteldd had dat eisers recht op het merk was vervallen omdat hij het merk 
driee jaar of langer niet had gebruikt in de zin van artikel 3 lid 1 van de 
Merkenwett 1893, hetgeen eiser had betwist, rustte niet op eiser het bewijs 
vann het voortgezet gebruik van zijn merk, maar volgens de regels van de 
bewijslastverdelingg op gedaagde het bewijs van het niet-gebruik. Wie zich 
-- zoals eiser - op een recht beroept, kan volstaan met te stellen en in geval 
vann betwisting te bewijzen, dat hij zijn recht heeft verkregen, terwijl hij die 
steltt dat het verkregen recht is teniet gegaan, dit tenietgaan moet bewijzen. 
Gedaagdess stelling dat het merkrecht van eiser was vervallen, was volgens 
dee Hoge Raad voldoende toegelicht om als ernstig gemeend te worden 
beschouwd.2355 Met andere woorden zonder voldoende toelichting zou die 
stellingg niet als ernstig gemeend mogen worden beschouwd. Het beweerde 
niet-gebruikk van het merkrecht is een negatief feit dat niet rechtstreeks 
kann worden bewezen. Als gedaagde alleen had gesteld dat eiser zijn merk 
driee jaar of langer niet heeft gebruikt, dan zou dat als niet meer dan een 

2322 HR 3 februari 1927, NJ 1927, 509 W 11641; 25 februari 1933, NJ 1933, 659 (H.B.) W 
12064. . 
2333 HR 27 maart 1931, NJ 1931,867. 
2344 HR 11 december 1936, NJ 1937, 389. 
2355 HR 24 januari 1975, NJ 1976, 90 (WLH). 
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gratuitee bewering kunnen zijn aangemerkt die niet tot het bevelen van een 
getuigenverhoorr kon leiden. 

130. Objectivering130. Objectivering van de maatstaf "niet ernstig gemeend" 

Toenn in de zaak Hof Den Bosch 7 november 1968, NJ 1969, 278236 de 
minderjarigee zoon van gedaagde in het donker en terwijl het regende, met 
eenn pink (een éénjarig kalf) die hij aan een touw om de nek van het dier 
vasthield,, in de berm van de weg stond te wachten voor een aankomende 
auto,, sprong het dier vlak voor die auto op de weg; door de botsing kwam die 
autoo dwars op de weg, waarna deze door een andere auto werd aangereden. 
Gedaagdee - de vader - tot vergoeding van de schade aangesproken, stelde 
enn bood te bewijzen aan dat zijn zoon niet in zijn zorgverplichting was 
tekortt geschoten, maar daarentegen de pink op de normaal gebruikelijke 
wijzee vanuit de weide naar de boerderij geleidde. Blijkbaar was hij van 
meningg dat hier van tekortschieten in zorgverplichting geen sprake is als 
hett geleiden maar gebeurt op de normaal gebruikelijke wijze. Hij zal dat 
well  ernstig gemeend hebben, maar niet geweten hebben dat dit niet ter 
zakee dienende was, omdat het niet tot de door hem gevorderde beslissing 
-- afwijzing van eisers vordering - kon leiden. Het geleiden van een pink 
dientt met zoveel zorg te geschieden dat het dier niet onverhoeds op de 
voorr het openbaar verkeer openstaande weg kan springen en wanneer 
datt bij het geleiden op de normaal gebruikelijke wijze wel kan gebeuren, 
dann getuigt die wijze van geleiden van onvoldoende zorg. Het aanbod te 
bewijzenn dat zijn zoon de pink op de normale gebruikelijke wijze geleidde, 
wass dus niet ter zake dienende. Dat maakte de motivering volgens welke 
zijnn bewijsaanbod niet ernstig gemeend was hem niet duidelijk, zodat die 
motiveringg hem niet overtuigd zal hebben. 

131.131. Niet ernstig gemeend gekwalificeerd aanbod en gedekt verweer 

Toenn in de zaak HR 22 januari 1937, NJ 1937, 1142 (EMM) de curator 
-- ten behoeve van de boedel - van de vriendin van de gefailleerde terugvor-
derdee hetgeen deze kort voor zijn faillietverklaring haar onverplicht had 
terugbetaald,, stellende dat zij wist dat door die terugbetaling de schuldei-
serss werden benadeeld, voerde zij het verweer dat zij niets wist van de zaak 
vann haar vriend in het algemeen noch van diens financiële situatie in het 
bijzonder.. In hoger beroep stelde zij dat zij haar vriend geld had geleend 

66 In hoger beroep was van het voorbijgaan aan het bewijsaanbod geen grief gemaakt. 
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opp diens mededeling dat hij een grote som van het Rijk te vorderen had 
wegenss leveranties en dat hij daardoor krap bij kas was, maar dat hij haar 
zodraa het Rijk betaald zou hebben, hetgeen enkele maanden duurde, zou 
terugbetalen.. Hij zal dat wel gezegd hebben, want het is een gebruikelijk 
verhaall  om een ander tot het geven van geld te bewegen. Zij bedoelde 
daarmeee haar ontkenning dat zij er van wist dat door de terugbetaling de 
schuldeiserss werden benadeeld te staven; dat zij aangenomen had dat de 
terugbetalingg was gedaan met de inmiddels van het Rijk ontvangen grote 
som.. Zij had aangeboden haar stelling te bewijzen, maar het Hof heeft haar 
bewijsaanbodd als niet ernstig gemeend beschouwd, omdat haar stelling zou 
wijzenn op bekendheid met de zaak van haar vriend, waarvan zij in eerste 
aanlegg had beweerd niets af te weten. Zij heeft het vast wel ernstig gemeend, 
maarr haar bewijsaanbod kon niet tot het bevelen van een getuigenverhoor 
leiden,, omdat haar verweer in hoger beroep door haar verweer in eerste 
aanlegg was gedekt in de zin van artikel 348 Rv. 

132.132. Als niet ernstig gemeend gekwalificeerd aanbod en stelplicht 

Inn de zaak Hof Den Bosch, 23 juni 1964, NJ 1965, 358 vorderde eiser 
toenn zijn perceel als gevolg van de wijze waarop de gemeente weg- en 
rioleringswerkzaamhedenn uitvoerde, was overstroomd, behalve ver-
goedingg van de geleden waterschade ook vergoeding van de waarde-
verminderingg van zijn op het perceel staande pand. Eiser echter kon niet 
volstaann met de enkele bewering dat zijn pand door de overstroming 
vann zijn perceel in waarde was verminderd en het Hof is aan zijn aanbod 
diee waardevermindering te bewijzen als te vaag en niet ernstig gemeend 
voorbijgegaan.. Eisers stelling was onduidelijk nu hij niet had toegelicht 
waarinn die waardevermindering bestond, zodat zijn bewijsaanbod niet 
tott het bevelen van een getuigenverhoor kon leiden. Waarom moest aan 
dee motivering nog toegevoegd worden dat het bewijsaanbod niet ernstig 
gemeendd was? Ook hier was sprake van een gratuite bewering, maar ei-
serr kon, hoewel hij niet had aangeduid waarin de waardevermindering 
bestond,, zeer wel in ernst gemeend hebben dat zijn pand in waarde was 
gedaald. . 
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133.133. Als niet ernstig gemeend gekwalificeerd aanbod en feitelijke te-
genstrijdigheden genstrijdigheden 

Dee motivering dat een stelling van een partij niet ernstig gemeend is of als 
niett ernstig gemeend kan worden beschouwd, is niet zozeer op de inhoud 
betrokkenn maar betreft de persoon die toegedicht wordt niet te menen wat 
hijj  zegt. Hetgeen een partij beweert kan, hoezeer ook ten onrechte, zeer wel 
ernstigg gemeend zijn. Toen eiser in de zaak Hof Den Bosch 21 december 
1967,, NJ 1968, 402 op grond van productaansprakelijkheid van gedaagde 
schadevergoedingg vorderde, had hij gesteld dat de oliebrander die hij had 
gekochtt notoire rommel, een waardeloos product was en dat de verkeerde 
standd van de ventilator die een klein maar essentieel onderdeel van die 
branderr vormde, een verborgen en schier ondenkbaar karakter had. Om 
ditt laatste te onderstrepen, had hij gesteld dat de verkeerde stand van de 
ventilatorr slechts bij toeval ontdekt was. Dit was volgens de rechtbank niet 
ernstigg gemeend, omdat de werknemer van gedaagde die een onderzoek 
insteldee naar de ondeugdelijke werking van de brander, bij controle van 
dee luchtverplaatsing binnen de brander het euvel ontdekt had. Nadat de 
ventilatorr in de juiste stand was gezet, functioneerde de oliebrander goed. 
Dee gehele stelling van eiser werd door de feiten gelogenstraft, zodat het 
niett nodig was om hetgeen hij met betrekking tot de ventilator had gesteld, 
alss niet ernstig gemeend aan te duiden. 

134.134. Als niet ernstig gemeend gekwalificeerd aanbod en ongefundeerde stellingen 

Wanneerr de feiten, die een partij aan haar vordering of aan haar verweer ten 
grondslagg heeft gelegd en die zij te bewijzen heeft aangeboden, door de ten 
processee vaststaande feiten worden gelogenstraft, kan het aanbod die feiten 
doorr getuigen te bewijzen niet tot het bevelen van een getuigenverhoor 
leiden.. In de zaak HR 1 mei 1987, NJ 1989, 646 (MS) had de eigenares 
vann een pand dat zij als verblijfsinrichting exploiteerde, gesteld en te 
bewijzenn aangeboden dat zij vóórdat het pand van gemeentewege ontruimd 
enn dichtgetimmerd werd, serieus van plan was het pand van bestemming 
tee doen veranderen en dat de gemeente dat wist. Haar bewijsaanbod kon 
niett tot het bevelen van een getuigenverhoor leiden, omdat haar stelling 
niett feitelijk gefundeerd was. Zij had moeten opgeven dat haar plan al 
(eenn begin van) uitvoering had gekregen en wel zodanig dat de gemeente 
daarvann wist. De gemeente had tegenover de stelling van eiseres onweer-
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sprokenn aangevoerd dat eiseres bij geen enkele gemeentelijke instelling een 
plann tot verbouwing van het pand had ingediend, dat zij nieuwe bewoners 
hadd geaccepteerd zelfs nog nadat haar en de bewoners de sluiting van het 
pensionn was aangezegd en dat zij niet eigener beweging voor de bewoners 
voorr vervangende woonruimte in een van haar andere verblijfsinrichtingen 
hadd gezorgd. Hier werd hetgeen eiseres had gesteld door de vaststaande 
feitenn gelogenstraft. Uit het arrest van het Hof, rechtsoverweging 4.12, valt 
volgenss de A-G Franx af te leiden dat het Hof de stelling van eiseres als 
niett ernstig gemeend terzijde heeft gesteld. 

135.135. Als niet ernstig gemeend gekwalificeerd aanbod en gratuite stellingen 

Inn de zaak Hof Den Bosch, 21 december 1965, NJ 1967, 164 vorderde 
eiserr vergoeding van schade die hij had geleden doordat een zakkenvulma-
chinee die gedaagde ten vervoer had aangenomen, tijdens het vervoer was 
omgevallen.. Gedaagde voerde het verweer dat de machine niet omgevallen 
zouu zijn indien deze niet in een krat maar in een kist verpakt zou zijn, 
aangezienn een in een kist verpakte machine behoorlijk vastgezet had 
kunnenn worden. 
Dezee stelling behoefde volgens het Hof nadere feitelijke toelichting die 
achterwegee was gebleven. Dat lijk t mij juist, omdat gedaagdes stelling 
zonderr toelichting een gratuite bewering was. Zonder toelichting is niet 
duidelijkk waarom een machine die in een kist verpakt is, wel en waarom een 
machinee die op lichtere wijze - in een krat - verpakt is, niet voor omvallen 
kann worden behoed. Dat was voldoende motivering van het niet-bevelen 
vann een getuigenverhoor, maar ook hier voegt het Hof er onnodig aan toe 
datt de bewering volgens welke de in een krat verpakte machine niet kon 
wordenn vastgezet, niet ernstig gemeend was. Als de verpakking in een krat 
voorr het vervoer onvoldoende was, had de vervoerder bij het aannemen 
vann de machine een voorbehoud moeten maken voor schade als gevolg van 
tee lichte verpakking. 

136.136. Als niet ernstig gemeend gekwalificeerd aanbod en ontbrekende gegevens 

Toenn eiser in de zaak Hof Amsterdam 29 december 1965, NJ 1967, 330 
echtscheidingg vorderde op grond van overspel van gedaagde, bestond het 
verweerr van gedaagde aanvankelijk in de uitdrukkelijke ontkenning van de 
gemeenschapp met een ander, maar nadat eiser getuigen had doen horen 
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waardoorr die gemeenschap was bewezen, voerde gedaagde als verweer 
aann dat die gemeenschap geen overspel was in de zin van het oude artikel 
2644 BW, omdat eiser die had goedgekeurd,237 hetgeen zij had aangeboden 
tee bewijzen. Het Hof was aan het bewijsaanbod voorbijgegaan omdat zij 
niett had aangegeven door welke gedragingen eiser die gemeenschap zou 
hebbenn goedgekeurd. Zij had wel gesteld dat de man had gezegd dat het 
hemm koud liet, dat het hem niet kon schelen, maar die uitlatingen getuigden 
vann onverschilligheid niet van goedkeuring, dus waren die niet ter zake die-
nende.. Het Hof noemde het bewijsaanbod te vaag, aannemende al dat het 
ernstigg gemeend was. Waarom deze laatste toevoeging? Gedaagde kan wel 
gemeendd hebben dat de uitlatingen van eiser goedkeuring betekenden. 

137.137. Een van de eigen stellingen afwijkend aanbod 

Inn de zaak HR 21 februari 1969, NJ 1969, 227 (WFP) draaide het om 
eenn aantal percelen in de Wilmkebreekpolder onder Landsmeer, die de 
eigenaress wilde gebruiken als depot voor grond, die bij de bouw van de IJ-
tunnell  vrijkwam. Toen de gemeente haar, op grond van de gemeentelijke 
verordening,, een vergunning tot ophoging van die percelen had geweigerd, 
hadd zij gesteld en aangeboden door getuigen of deskundigen te bewijzen 
datt de polder, teneinde overeenkomstig het bestemmingsplan van juni 
19600 op sociaal en economisch verantwoorde wijze in exploitatie te 
brengen,, moest worden opgehoogd. Het Hof was aan het bewijsaanbod 
alss te vaag voorbijgegaan. Dat lijk t mij terecht want wat voor een sociaal 
enn economisch verantwoorde exploitatie nodig is, kan de getuigen niet uit 
eigenn waarneming bekend zijn. "Nog daargelaten dat het bewijsaanbod 
kwalijkk in overeenstemming is met het door appellante zelf ter ondersteu-
ningg van haar stelling gebezigde ingenieursrapport en uit dien hoofde 
nauwelijkss als ernstig gemeend kan worden beschouwd". Uit dat rapport 
bleekk namelijk in het geheel niet dat ophoging van de polder noodzakelijk 
was,, doch slechts dat ophoging, indien dit uit financieel oogpunt mogelijk 
was,, moest worden aanbevolen. De gemeente echter wilde het unieke 
landschappelijkk karakter van de polder behouden. Waarom ook hier 
gesprokenn van "niet ernstig gemeend"? Eiseres zegt maar wat, het is een 
gratuitee bewering, maar met de constatering dat haar stelling te vaag was 
enn niet strookte met het door haar in het geding gebrachte rapport had 
kunnenn worden volstaan. 

Alsdann ontbreekt aan de gemeenschap het karakter van schending van de verschuldigde 
huwelijkstrouww volgens HR 16 mei 1946, NJ 1946, 523. 
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138.138. Een niet geconcretiseerd aanbod 

Inn het hiervóór in nummer 104 vermelde geval HR 27 april 1951, NJ 1952, 
688 had de directeur die tijdens de bezetting een gift had gedaan aan het 
Duitsee Rode Kruis zijn ontkenning dat hij die gift had gedaan, moeten 
motiveren.. Zijn bewijsaanbod was een aanbod van tegenbewijs tegen 
dee Sententie van het Bijzonder Gerechtshof. De directeur stelde dat het 
Bijzonderr Gerechtshof de schenking ten onrechte bewezen had verklaard, 
omdatt uit een nadien ingesteld accountantsonderzoek in de boeken van de 
vennootschapp was gebleken dat de schenking niet was gedaan en hij had 
tegenbewijss tegen de sententie aangeboden. Het Hof was, in de aanname 
datt de directeur wilde bewijzen dat uit de boeken was gebleken dat de 
schenkingg niet was gedaan, aan het bewijsaanbod - van tegenbewijs tegen 
dee Sententie van het Bijzonder Gerechtshof - voorbijgegaan: 
1.. omdat de mogelijkheid niet was uitgesloten dat de schenking om 

verklaarbaree redenen buiten het kasboek was gehouden of onder een 
anderee of zelfs gefingeerde omschrijving was opgenomen 
enn - indien hij buiten de boeken om wilde bewijzen dat hij de schenking 
niett had gedaan -

2.. omdat hij niet had aangegeven hoe hij zich voorstelde dit negatieve 
bewijss door getuigen te leveren. Hij had voor waarneming vatbare feiten 
moetenn stellen die opheldering gaven hoe zijn stelling was te rijmen met 
dee sententie en die - bewezen zijnde - de bewijzende kracht aan de 
sententiee ontnamen. 

Alss hij in cassatie klaagt over het passeren van zijn bewijsaanbod doet de 
Hogee Raad het voorkomen alsof het Hof het bewijsaanbod kennelijk als 
niett ernstig gemeend ter zijde heeft gesteld, maar het was mijns inziens niet 
feitelijkk gefundeerd of niet geconcretiseerd, dat wil zeggen zonder verband 
mett de waarneembare werkelijkheid. 

139. Overbodigheid139. Overbodigheid van de motivering "niet ernstig gemeend" 

Dee motivering "niet ernstig gemeend" lijk t niet nodig, omdat in de ge-
vallenn dat de rechter het bewijsaanbod als niet ernstig gemeend aanduidt 
eenn andere motivering voor handen is. Is die andere motivering niet voor-
handen,, dan is de motivering "niet ernstig gemeend" niet juist. In het geval 
vann HR 2 april 1976, NJ 1976,450 (WK) bijvoorbeeld vorderde eiseres die 
mett uitsluiting van elke gemeenschap van goederen gehuwd was geweest 
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mett gedaagde dat verklaard zou worden voor recht dat de onroerende 
goederenn die gedaagde als haar lasthebber op zijn eigen naam had gekocht 
enn betaald met inkomsten uit het door haar geëxploiteerde modehuis, haar 
eigendomm waren. Zij had gepreciseerd en geadstrueerd opgegeven en te 
bewijzenn aangeboden welke die goederen en de betaalde koopsommen wa-
renn en welke bedragen wanneer waren betaald en dat partijen op voorstel 
vann gedaagde aldus hadden gehandeld voor het geval het met het modehuis 
miss mocht gaan in goed vertrouwen toen het huwelijk nog goed was. Deze 
vorderingg - de verklaring voor recht dat zij de eigenares was - kon niet 
slagen,, omdat gedaagde bij de zakelijke overeenkomst - de levering - niet 
namenss eiseres maar op eigen naam was opgetreden waardoor die goederen 
alss door partijen bedoeld op gedaagdes naam waren gesteld. Maar de 
vorderingg van eiseres dat gedaagde veroordeeld zou worden eraan mede 
tee werken dat de goederen op haar naam zouden komen, kon wel slagen, 
omdatt in het kader van de beëindiging van de lastgeving voor gedaagde de 
verbinteniss bestond om daaraan mede te werken. Het Hof had de stelling 
vann eiseres niet ernstig gemeend genoemd. 

Eiseress kon volgens het Hof geen aanspraak maken op levering aan 
haarr van de goederen omdat zij zich niet kon beroepen op een daartoe 
strekkendee rechtstitel. Aan haar hiervóór omschreven stelling was het Hof 
alss niet ernstig gemeend voorbij gegaan omdat zij geheel onverenigbaar 
wass met de omstandigheid dat zij met het instellen van haar vordering 
(tott levering) tien tot twintig jaar na de aankoop had gewacht en zij in 
gebrekee was gebleven daarover een aanvaardbare verklaring te geven; ook 
omdatt de beweerde lastgeving zich moeilijk verdroeg met haar stelling dat 
dee onderhavige transactie ten name van de man plaatsvonden teneinde 
dee onroerende goederen te onttrekken aan verhaal voor schulden van het 
doorr eiseres uitgeoefende bedrijf; voorts ook omdat de aanwezigheid van 
eiseress bij de overdracht van de onroerende goederen in verband met de 
hypotheekverleningg zich moeilijk liet verenigen met het door eiseres thans 
ingenomenn standpunt. Het Hof was volgens de Hoge Raad aan de stelling 
vann eiseres als niet ernstig gemeend voorbij gegaan op grond van redenen 
diee in het cassatiemiddel terecht als onbegrijpelijk zijn gekenschetst: "dat 
immerss onduidelijk is waarom de beweerde lastgeving van de vrouw aan 
dee man zich moeilijk zou verdragen met de stelling van de vrouw dat de 
onderhavigee transacties ten name van de man plaatsvonden teneinde de 
onroerendee goederen te ontrekken aan verhaal voor schulden van de door 
dee vrouw gedreven zaak en in het licht van deze stelling van de vrouw 
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eveneenss onbegrijpelijk is waarom haar stelling dat zij de man last had 
gegevenn de betreffende onroerende goederen voor haar rekening doch op 
zijnn naam aan te kopen, onverenigbaar zou zijn met de omstandigheid dat 
dee vrouw met het instellen van haar vordering tot levering tien tot twintig 
jaarr na de aankoop heeft gewacht, daar toch de door haar aangevoerde 
redenn waarom de goederen op naam van de man werden verworden juist 
meebrachtt dat zij deze ook op naam van de man liet staan zolang zij haar zaak 
bleeff  drijven en haar vertrouwen in de man niet had verloren; dat tenslotte 
all  evenmin valt in te zien waarom haar aanwezigheid bij de overdracht 
vann de onroerende goederen in verband met de hypotheekverlening zich 
moeilijkk zou laten verenigen met het door de vrouw thans ingenomen 
standpunt,, waar dit standpunt immers inhield dat het op het moment van 
dee overdracht van de goederen haar wens was dat deze goederen op naam 
vann de man kwamen te staan". 

Verwantt hiermee is het in HR 2 december 1983, NJ 1984, 368 berechte ge-
vall  waarin eiser aangeboden had te bewijzen dat slechts een klein deel van 
dee opgeslagen goederen was beschadigd, aan welk aanbod het Hof als niet 
ernstigg gemeend was voorbijgegaan, terwijl dit passeren volgens de Hoge 
Raadd kennelijk berustte op een prognose omtrent het resultaat van de be-
wijslevering.. Ook hier zien wij hetzelfde beeld: als geen andere motivering 
voorhandenn is, is de motivering "niet ernstig gemeend" niet juist. 

140.140. "Niet ernstig gemeend" als onbevredigende motivering en samenvatting 

Dee motivering volgens welke de feiten die eiser aan zijn vordering of ge-
daagdee aan zijn verweer ten grondslag heeft gelegd, niet ernstig gemeend 
zijnn of als niet ernstig gemeend kunnen worden beschouwd, acht ik niet 
bevredigend.2388 De motivering is naar mijn mening niet toegespitst op 
hetgeenn er aan het bewijsaanbod schort. Dat is niet in alle gevallen waarin 
hett bewijsaanbod voor wat de feiten betreft als niet ernstig gemeend wordt 
beschouwd,, hetzelfde. Deze motivering wordt, zoals uit de hier besproken 
gevallenn blijkt , gebruikt als de te bewijzen aangeboden feiten geen voor 
waarnemingg vatbare feiten zijn, voor een gratuite bewering, voor feiten 
diee vaag of onduidelijk zijn omschreven, voor niet relevante feiten, voor 
gedektee feiten of voor niet gepreciseerde feiten, voor feiten die door de 
tenn processe vaststaande feiten worden gelogenstraft. De motivering is 
onbevredigend,, niet overtuigend, niet nodig en taalkundig niet fraai. Zij 
pastt niet in de rechtstaal. Het woord "ernstig" is hier een bijwoord van 

2388 Behalve in de reeds vermelde uitspraken komt de motivering "niet ernstig gemeend" ook 
voorr in: HR 24 juni 1921, NJ 1921, 956 W 10786; 19 januari 1928, NJ 1928, 418 W 11797; 8 
maartt 1928, NJ 1928, 641 W 11842; 1 juni 1928, NJ 1928, 1500 W 11896; 4 december 1929, 
NJJ 1930, 156W 12075; 28 november 1930, NJ 1931, 314W 12235; 27 maart 1931, NJ 1931, 
8677 W 12309; 28 november 1947, NJ 1948, 135 (PhANH), 12 april 1950, NJ 1951, 278; 17 
decemberr 1954, NJ 1955, 70; 29 juni 1962, NJ 1962, 278 HB; 1 maart 1963, NJ 1963, 126; 
255 februari 1982, NJ 1983, 630; 3 juni 1988,NJ 1988, 858; 23 december 1988,NJ 1989,275; 
244 juni 1994, NJ 1994, 593; Hof Amsterdam 18 december 1928, NJ 1929, 311; 20 december 
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graad,, maar in gemeend en niet gemeend bestaan geen gradaties. Iets is 
gemeendd of niet gemeend. 
Dee motivering is ook niet zakelijk. De rechter moet zeggen wat er aan het 
bewijsaanbodd schort, niet waar het bij een partij aan schort. Daar is het 
vonniss niet voor. 
Dee motivering dat het bewijsaanbod niet ernstig gemeend is, schijnt in 
onbruikk te raken. In de jurisprudentie van de laatste jaren althans is zij niet 
aangetroffen. . 

1965,, NJ 1967, 220; Rb Rotterdam 2 mei 1927, NJ 1927, 1061. 
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