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Wanneer er tuss·en ons een mens zou verschijnen,
die de. wondere gave zou bezitten in de harten van
de mensen te lezen, om hun geheimste begeerten
te ontwaren, die hen tot spreken en handelen drijven,
hij zou uit afschuw zich in een eenzame uithoek gaan
verbergen, ofwel misschien geïnteresseerd, wellicht
geamuseerd, het boei,ende spel volgen van « La comédie humaine ».
Hij zou niet weten waar eerst het hoofd te wenden,
want het is allemaal even boeiend :
Het minnespel van tijdelijk oplaaiende passie en
eeuwige trouw der verliefden;
Het langdurende spel in de banden des huwelijks
en de duizend en één begeerten om er zich eventjes
uit los te rukken;
Het hartstochtelijk spel der politiek voor de voorspoed van volk en land, waarachter eigen machtshonger en eigen baat steeds komen opduiken;
Het geloof der burgerij in de degelijke normen der
moraal, gepaard met een rituële eredienst aan het
geld.
Onze helderziende; die wij als zeer verstandig moeten beschouwen, zou reageren, naar de uitspraak van
Horace Walpole: «De wereld is een comedie voor
dieg.enen die denken, en een tragedie voor diegenen
die voelen».
Laat ons het even beproeven met de helderziende
te ·kijken in de kaarten der valsspelers, waartoe wij
allen in mindere of meerdere mate behoren.
De krioelende mensenhoop op onze aarde heeft nog
heel wat meer eig.enaardigheden dan deze van een
bijen- of mierengeme~mschap in perfecte, doch eentonige reg,elmaat georganiseerd.
· En aldus beschouwd van uit het standpunt vari
Sirius, kmi.nen wij mets anders dan verbaasd zijn
over het onuitputtelijk reservaat van energie in de
mensen, om zich anders te la ten voorkomen dan ze
werkelijk zijn. Volgens eigen inzicht moet dè mens
met een heie vracht ondeugden g~boren zijn om zoveel
massa's energie te verspillen om zich goed te laten
voorkomen.
.
Indien wij dan ook, enigszins onthutst door die
geweldige epiek van · de· hypocrisie in h~t mensdom,

hierover bewonderend spreken, dan is het van uit het
standpunt van Sirius,·« Maar zeg het aan niemand,
tenzij aan de wijzen, want de menigte zal terstond
honen » schreef· Góeihe.
·
·
.*

De hypocrisie ontstond te zamen. met het woord,
het woord dat wordt aangewend om zijn gedachten
en verlangens te verbergen.
·
Het woord, on.der het impuls der hypocrisie, gaf de
mensen een tweede natuur, een voor zichz;elf, en een
voor de anderen.
De eerste n.atutü· van elk wezen is te zijn en te
leven volgens haar wetten.
De bloem, het insect, het zoogdie,r, zé leven in
een ijzeren verband dat vooraf werd bepaald. Ook
de wildeman van Borneo leeft. volgens zijn driften.
en instincten, die vanaf zijn geboorte Zijn ·karakter
van wildeman bepalen. Hij heeft geen andere keuze
dan wildeman te zijn, en hij doet het zo natuurlijk,
zoals een bloem een bloem is.
Niet zodra echter ontstond er een uitgebreide·
woordenschat, of de mens begon te beseffen dat hij
kon . kiezen. Het betreft hier niet de keuze of hij
olifanten of tijgers· zou gaan jagen, en de olifanten
koos omdat het vlees lekkerder en overvloediger is,
en de jacht minder gevaarlijk.
Deze keuze is slechts van zeer primaire aard,
De ez,el van Buridan. was de eruge die alzo niet
kon kiezen, maar zijn bestaan heeft hij te danken
aan de rijke verbeelding der Wijzen.
Ik heb het echter over de keuze die de mens kon
doen .doordat hij het besef verwierf dat hij een ander
mens kon schijrren dan föegene die hij in werkelijk-:
. heid was.
Zo hij behoorde tot een stam waar de moed hoog
in ere stond, kon hij in feite door woorden zièh inoédig
laten voorkomen, alhoewel hij veeleer tot de bange
soort behoorde·.
·
Het voorbeeld is wellicht niet van. de geiukl<lgste; ·
omd_at diegene die moed veinst, steeà,.s aan· de ruwste
log"enstraffing is blootgesteld:
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.- :Maar hij kan ook behoren. tot. een groep waar d~
eer1ij}{b.eid in aanzien is en alz·o door. zijn Woord, zijp
uiteriijke gedragingen, aan zijn omgeving de over_'...
tuJgjng mededelen dat.·. hij van ,een onkreükbare eer~
lijkheid
is. .
.
.
1
Op' deze wijze gelukte de mens erin alle deugden,
althans uiterlijk, te assimileren.
De'. deugden werden er door vereerd, en hun aanzien
groeide -in de maatschappij naargelang zij meer e~
meer gehuldigd werden.
Alzo werd de hypocrisie gelijktijdig geboren met.tl~
algemeen aanvaarde moraal, en hoe meer de moraal
in aanzien stond, des te meer .werd zij vereerd.
Men vereerde de hypocrisie Iliet om haarzelf, maaluit menselijk opzicht, want hypocrieten hechten meer
belang aan hetgeen de mens over hen denkt, dan,
aan hetgeen ze in werkelijkheid zijn.
Daar ze echter aan hun persoonlijke eigenschappen
of gebreken niets kunnen veranderen, veranderen Z«t
hun uiterlijke levenswijze om hun omgeving de over;
tuiging te verschaffen dat ze tal van deugden hebben
qie ze in werkelijkheid missen.
)
De algemeen aanvaarde moraal bepaalt dus de
levenswijze van de hypocriet en aldus is de rol van de
hypocrisie in de. maatschappij zeer sociaal.
)

· Hoe dikwijls zou ons mannen de vrouwelijke wereld
niet eentonig schijnen, zo de dames hem niet wisten
op te vrolijken met 'hun natuurlijk aangeboren
« cöquetterie ».
··Die coquetterie is uitsluitend voor de mannen
bestemd, al heeft ze het nadeel dat ze gewoonlijk
door ons wordt bekostigd. Zij geeft kleur en relief aan
alle publieke bijeenkomsten. Zij doet de mannen in
zichzelf geloven.
· •'Een ·jongedame die alleen coquet is en alle andere
hoedanigheden mist, kan het laten voorkomen alsof
zij al die andere hoedanigheden heeft, en graag zullen
de jonge ·mannèn het g,eloven.
_.- De_ coquetterie is ~en fantasie die de ene helft van
het mensdom toepast om de andere helft te behagen.
pe aJ:!dere-helft _~s er door vereerd. En het misprijzen
dat zij'uit voor een gek hoedje, is ofwel een bezwàar.
tegen de prijs, ofwel een gemis· aan belangstelling
V~'!r. de =Jmïge~~üile; die-.het draagt.··
-EJ)i{'vêi-iroudingivan.hef ene geslacht tot het andere
-:aüe .pittfghedéri gespeend zijn zOnder
coquetterie.
.
::.~·weihti;"_.:aë -~hypocrisii. is :.tle ·.·foquetterie van- de
foherlijk~~ mens!·:.: - - .
. -- . .
- :H'êt gemóëd..::.-ván -élke· mens· coquetteert met de
publi~:ke :opfofe ·of -hèt grote getal.
· Zo'a;k-dEi- dam~s-- bijna •fostinctief de aanwezigheid
van:'één -Illari äan-Voe'len, wanneer. zij lmn poederdoosje
'fiFet--biJhongftéderi- -te Voo·rschijn··-halën, Zó lëeÎt ·miss~hleA on'bêwusf: ifr ó:nS Cië::aanweiigheld van het grote

zofr .zÖ ' Va.n .

g~tal.

-."!mmers.i, de' coquett~tie van. de_ psyche. wil vooral
doen gelé:>vën -dat zij zeer-füóoi, d.w.z. zeer goed, zeef'
eerlijk of zeer moedig is.
·
:Het is vanzelfsprekend dat dè psyche daarbij ook
over · zekere kunstgrepen beschikt en daarin bij de
·aanies·ruet ten achter blijft.
·
Z,ijn- er ~o~s mensen die deze innerlijke coquetterie
missen?
. vü~rzeker, u zult'
·zelf· over oordele:tt of _zij
iiltéressánt zijn.·
·:-YoorS?grst_h~b'Qen_wij ,de.gelaten mens, _de.mens-die
·dóbr
·: net --._1eveP:
:versläg~n
. -is· ·gewordén, .··'fn die i').iet
- '"''.··-.
--

er

-

_-

·-
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de minste veerkracht meer heeft om te coquetteren
met zijn medemensen. Hij zal· zich vertonen zoals
hij is, slonsig en weinig 'aantrekkelijk, evenals deze
vrouwen die alle hoop hebben opgegeven.
Daarenboven hebben Wij de sterke man, die machtig
is, of rijk, of doodgewoon een origineel, füe zich· de
weelde veroorlooft het grote getal te misprijzen. Men
noemt deze mensen cyniekers. Zij vervolgen hun weg,
onverstoorbaar en hard, zoals de werkelijk zelfstandige vrouw tegen:over het leven staat en daarom elke
coquetterie mist.
·
De cyniekers weigeren het gemeenzame spel mede
te spelen. Zij zijn even storend als de kinderen die
niet meer geloven in Sinterklaas.
Wij hebben ook nog de rechtzinnigen. Doch wie kan
er zich op beroemen in alle omstandigheden des
levens rechtzimiig te zijn?
Indien wij maar enig geloof moeten hechten aan
de theorie van Freud, weten wij zelf dan nog wanneer
wij rechtzinnig zijn?·
Rechtzinnigheid moet dan ook een menselijk ideaal
zijn ·dat zeer moeilijk te benader.en is, voor mensen
die geen psychopathen zijn.
Waarin bestaat deze coquetterie?
Elke ware coquette vrouw kiest zich een type.
Zo zijn er typen die uitsluitend passen bij donkerharige vrouwen; andere typen passen .slechts bij
kleine vrouwen; weer andere bij slanke. Het biedt het
voordeel dat de man die zulke vrouw ontmoet zich
ineens een beeld vormt over haar geheel compleks.
Natuurlijk beantwoórdt dat beeld gewoonlijk niet aan
de werkelijkheid, maar dat was niet de bedoeling bij
het vormen van het type. De hoofdbedoeling was de
man te behagen door een voorstelling te geven van
de vrouw die hem bevalt.
Evenzo gebruikt de evenmens in het algemeen de
hypocrisie om zich een type te creëren, waarnaar hij
in de dagelijkse levenswandel zoveel · mogelijk zal
handelen. Een ruwe kerel, aan wie het toch onmogelijk is zijn ruwheid te verberg.en, zal allicht hartelijk
willen voorkomen. Hij wordt de joviale kerel die
mensen ostentatief op de schouder slaagt, maar
intussen toch niet vergeet dat zijn rol moet ·gespeeld
worden en dat hij bijgevolg zijn evenmens1 moet helpen.
De hoogmoedige zal zijn keuze vestigen op een
beschermend type. _ .
.
De luiaard zal een se·reen type kiezen.
E,ens dat iemand zijn rol gekozen heeft, houdt hij
eraan die rol te blijven volhouden. Immers, ·de eve:q:mens moet in het . type bliJven geloven en daarom
zullen er zelfs altr_uïstische daden of daden. van zelfopoffering gesteld. worden; die anders .nooif zouden
gesteld zijn geweest.
Hiervan .een voorbeeld.
In de tijd dat de krachten van de natie nog niet
verplichtend werden samengebundeld . iil .oorlogstijd,
-Zoals in . cie eerste . wereldoorlog in Engeland, -waren
de soldaten vrijwilligers. Te. dien tijde werden er
':Plakkaten uitg,ehangen gericht tot elke weerbare
man, waarop gedrukt « What_ did you in the great
war, daddy? », Wat de~d Uîn de gróte oorlog, ·vader?
Vader had ·kunnen àntwoorden , zoais. Paul Valery
« J'enfilais des perles ». Maar vermits vader maa,r een
·gewoon· man was, ert geen gróöt letterkundige, begon
deze vraag, die over- het· gansè fand verspreid was
op hem te wegen. Hij betreurde diep dat· hij niet op
een eenzaam eiland woonde. Alhoewel vader· van
oordeel was dat hij niet zeer geschikt was noch om
gedood te· worden, noch om te · doden, verkoos hij
tegenover ·zijn kinderen ·zich · moedig te fa ten· voorkomen. Hij werd soldaat. Het zonderlings.te. van al

485

RECHTSKUNDIG~

is .-a.a.t-- -hJJ. -_zich waa.rscih.ijnfijk-.: moéilii -~ gèdroeg. rieié
man-. verandêrde - uit -m.ensèl!jk :opzicht eh hij veranderde ·zozeer dat hij een deugd verwierf die hij
voordien niet had, of althans niet kende.
Mijn bewering is dus wel juist dat de mensen. in
staat zijn .een rol te spelen op gevaar· vàn hun leven.

Maar zo al dat streven, dat veinzen, dat spelen
en mijmeren bestemd is voor het grote getal, kan de
vraag worden gesteld : is de publieke opinie wel
waard dat al die moeite voor haar wordt gedaan?
Niets wordt zo verafgood als de massa omdat niets
zo machtig _is. Zij kan een leugen waar maken.
Immers, het geloof· dat door velen wordt gedeeld, is
altijd waar en wanneer iedereen ongelijk· heeft, is er
niemand die ongelijk heeft. De hypocriet, die: ·aan
iedere.en kan doen geloven dat hij deugdzaam is, is
deugdzaam.
Voor grote groepen bestaat de werkelijkheid niet in
hetgeen zij waarnemen, maar in hetgeen zij. geloven.
Hetgeen wordt waargenomen is niet zekierder, niet
betrouwbaarder, dan hetgeen de massa door haar
geloof tot waarh:eid verheft.
Een geleerd man schijnt te. hebben bewe~en dat
kleuren een optische illusie zijn en in feite niet
bestaan. Is er nochtans een mens die de dingen wil
zien zoals ze werkelijk zijn en daarom kleurenblind
wil zijn? Men wil de .kleuren zien omdat men in de
kleuren gelooft.
'Wij geloven allen dat een vaste stof een vaste stof is
en nochtans, heeft de moderne physica niet bewezen
hoe elke vaste stof in feite bestaat uit kleine planetenstelsels, die verhoudingsgewijze ver van elkaar verwijderd zijn. Deze wete':µschap heeft nochtans de pijn
niet verminderd die wo:rdt toegebracht wanneer wij
in botsing komen met een hard voorwerp.
Het g.eloof in het grote getal ligt niet alleen aan
de basis van de hypocrisie, zij ligt ook aan de basis
van veel menselijk geluk.
De verstandigste mens van de wereld zal slechts
gelukkig zijn als hij zijn v.erstand kan doen blijken
en de massa weet dat hij verstandig is.
De grootste kunstenaar van de wereld is en blijft
dood ongelukkig zolang de publieke ·opinie hem niet
als een groot kunstenaar vereert.
Het is soms zielig te moeten ..ervaren hoe sommige
toneelspelers, of filmacteurs, met open naïeve trucjes
naar de gunst dingen vari hun publiek.
· Tot hiertoe heeft dit verschijnsel weinig te maken
met hypocrisie·, omdat niemand zál betwisten dat di-e
mensen rechtzinnig zijn wanneer zij naar de gunst
ding.en van de massa.
. Maar anderzijds hebben bijna allen een misprijzen
voor de massa. Zij trachten een wezen te bekoren
dat zij in de grond meestal verfoeien. Zij zijn zielsohgelukkig als dit wezen ongevoelig blijft voor hun
sirenenzang.
Daar begint de hypocrisie.
Waarom deze dualiteit? Omdat zij in de grond van
hun hart toch geloven· in het grote getal. Omdat
zij weten dat de massa wat waar is tot leugen kan
maken; omdat alléén hetgeen door velen wordt aanvaard, werkelijk waar kan zijn.
Het zijn dan ook alleen de verstandigen die deze
bijzondere soort. hypocrisie beoefenen, omdat 'hun mis'."
prijzen voor de massa t·en slotte haar oorsprong vindt
in_ gedachten en oordelen die onafhankelijk zijn van
hetgeen .de massa aanvaardt.
Indien de hypocrisie er hoofdzakelijk in bestaat dat
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a~ _bypöcriet á.e -pubifeke'opinie het liof' riiaakt,'.:~dan
»ioet
ook worden ·aanvaard dat "hypocrisiè. een
eigenschap is van verstandige mensen.
. De domme màn is· niet in· staat om op geramn·eerde
wijze te coquetteren met de publieke opinie.

er

· : Het is niet toevallig dat de hypocrisie zoveel vóorkomt in de ·burgerij. Dat is zo omdat de-burg·érij nè>g
de enige beschaafde stand is en hypocrisie het best
·~èdijt in beschaaf de middens.
·
- Wij veronachtzamen de adel, die·~ ontaard is•· tdt~een
club, waarvan men lid wordt door de geboo1~te ~n, die
'hjn select karakter behoudt dank zij een verouderde
toepassing van de teeltkieuze.
' De burgerij is .. E!chter een alles:_·. opslorpen.de ~;~fari.d
geworden.
. . - ··- · · ·--· - · -- -: :_
r: Wat tot de burgerij. --behoort, Wil- tot· :de-btfrgèrij
blijven beho!len en wat niet tot'• de burgerij: -hoort,
streeft er naar om burgermens te worden. ·
r Alzo valt het te voorzien dat in de toekomst slechts
één stand zal bestaan, nl. de burgerij, eerste verwezen,;
lijking van de klassenloze maatschappij.
~ Het is dan ook niet te verwonderen dat de bu;rgerij
op beslissende wijze heeft ingegrepen in het tot stand
komen van de huidige westerse beschaving, die volledig haar stempel draagt. Deze voortreffelijke stand
is doordrongen van hypocrisie en heeft er volledig zijn
leven, denken en voelen op ingesteld.
1 We onderscheiden aldus bij de burgerij . de· drie"
dubbele hypocrisie die haar leven vult : de hypocrisie
;van het geld, de hypocrisie van het g~luk en de hypocrisie der wellevendheid.
De burgerij is steeds trouw gebleven aan haar
eerste liefde : het geld.
... .
Aan het geld immers heeft de burgerij haar ont"."
staan te danken, want ten tijde dat er .bijna niets dan
adellijke heren waren en onvrije boeren, waren de
burgers de eerste mensen die begrepen dat er nog
andere revensmogelijkheden waren dan vechten of
zwoegen in de grond.
Ze hadden de grote verdienste voórbàrig- de
magische kracht te ontdekken die er later zou uitstralen van onbelangrijke gele goudstukjes. Zij :waren
zieners vóór hun tijd.
De burgerij heeft het ge'1d als eeuwenlange levensconstante bewaard. In alle belangrijke - omstandigheden des levens· blijft het geld een soliede rots waarop kan worden gebouwd.
Jaarlijks worden er scheepsruimten romans over d:e
liefde gelezen, vooral door de burgerij. Obsedant zingt,
spreekt en kweelt elke radio over de liefde. Hollywood
is er in gelukt de volksmeisjes en -jongens te bekoreh
met een nieuwe mythe van Tristan en Yseulde «- A
prix unique » zoals zij uit hun productie spreelrt.
Tegenover die overrompeling van goedkope mythe
houdt de burgerij het bij het soliede geld, waaraan z~
haar ontstaan heeft te danken.·
Daarom kan de liefde er slechts. moeilijk ontluiken
zonder geld . en, zo zij ontluikt, is hef een: tengere
plant.
·
- '; ·
'
1

Bernard Shaw erkent deze werkelijkheid wánneer
hij zegt « Geld is de belangrijkste zaak in de wer~d,
en elke gezonde, persoonlijke en n-ationale moraal zou
deze feitelijkheid tot grondslag moeten nemen».·
Aldus wordt nogmaals bevestigd het uitzonderlijk
belang van. de burgerij in de maatschappij,_ en hoe zè
haar levensregel ·heeft kunnen opdringen · aan haar
tijd en haar beschaving.
_
·
.
En is nochtans ook_ haar· liefde voor, h~t· ·geld·. met
gecamoufleerd onder· hypocrisiè? Want de burgerij
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Decadent ~s de slachter die medelijden h_eef~ - met
wil·het steeds-laten·voorkomen alsof :oe door onbaat,
de koe.
zuchtig~ m~tiev.en · ~,o~clt gedreven. ·z~ doèt
z~
Decadent zijn verder de geestigheden. die schitteren
gelooft in de. liefde, maar de liefde wordt slechts i:q
overweging genomen na Ónderzoek bij de bewaardet,
door hun nutteloosheid.
der hypotheken. Ze doet alsof ze gelooft in onbaat~
Alles wat decadent is, is bijzonder aangenaam, en
heeft een eigen bekoorlijkheid.
·
zuchtigheid, maar ze gelooft nog meer in het erfrecht.·
Dit v.erfijnde klimaat der decadentie is eigen aan
Deze uitzonderlijke trouw van een stand aan een:
de hypoerisie, zoals het vreemd is aan de cowboy van
enkele vaste waarde, onder het mom der hypocrisie;
Texas.
heeft. bijgedragen tot de uitbloei van déze stand in a~
zijn voortreffelijkheid.
·
:
In zulk decadent klimaat groeit op bijzondere wijze
Benevens de hypocrisie van het geld, kent de bur-i de hypocrisie der wellevendhèid. Men is er te zeer
gerij eveneens de hypocrisie van het gel uk.
\ behoedzaam om rechtzinnig te zijn; want rechtzinnigWant zo de burgerij met zulk een onverbiddelijke! heid heeft al te dikwij1ls het nadeel dat ze de eventrouw het geld najaagt, dan weet ze wel waartoe zei. mens grieft en doet lijden.
dit geld moet aanwenden. Voor haar verzekert heti
Daarom bestaat het bijzondere klimaat van de
g;eld vooreerst de veiligheid van haar bestaan. Het is:. hypocrisie der wellevendheid er voornamelijk in
de R:ljksmaatschappelijke Zekerheid van elke burger.! bepaalde onderwerpen met aan te roeren. Er bestaat
Het verzekert bovendien 'het aanzien van elke bur-l een codex van hetgeen moet verzwegen worden, van
ger. Want het is begrijpelijk dat geen burger die naami hetgeen mag worden gezegd en van hetgeen zelden
waardig is, wanneer hij over geen vermogen beschikt.! moet gezegd.
Hier raken wij een van de bijzondere hoedanigheden
Deze speciale hypocrisie is zelfs het bijzonderste
die het geld verleent aan mensen die het bezitten.
'· dat de hogere standen van de lagere scheidt.
·. Een mens die geld bezit wordt eveneens omringd:
Stilten dienen geëerbiedigd te worden, volgens die
door sympathie en aanzien.
.
codex, maar des te weliger gedijt de achterklap en de
Een gierigè vrek geniet eveneens van· dit aanzien
kwaadsprekerij, wanneer het onderwerp afwezig is.
en deze sympathie, zodat men op het eerste zicht wel'
En is het niet goed zo, dat ·de burgermens in eigen
moet·._· besluiten dat 'deze sympathie onbaatzuchtig
waarde
en voortreffelijkheid blijft geloven, daar men
w9rdt. verleend, en dat het geld bijzondere hoedanighem niet kwetst, niet grieft. Het is slechts wanneer
heden verleent aan dl.,egenen die het bezitten.
Maar het voornaamste waartoe ten huidigen dage · hij afwezig is, dat hij onbarmhartig wordt neergehaald. ·Aldus zal deze mens zijn geloof in zichzelf
het geld wordt aang.ew:end is om· de hypocrisie van
en het leven behouden, vooral wanneer hij naief is.
hèt geluk te verwezenlijken.
De. Chinezen zijn een zeer decadent volk, waar d~
De hypocrisie van het gelUk bestaat erin, niet het
wellevendheid en de tact, uitgegroeid zijn tot een
geluk op zichzelf na te streven, maar. vooral aan zijn
cultus. In China is het leven werkelijk tot een ~unst
ev.enmens te doen geloven · dat men ·g;elukkig is.
verheven.
De argumenten die worden . voorge:liaald om zijn
Hoor, welk een euphorie de hypocrisie der welevenmens: hiervan · te overtuigen zijn veelvuldig en
levendheid
verwekt heeft, bij de laatste, keizer der
gevarieerd; het grote én goed bemeubeld 'huis, de
dure: .auto, .de kostelijke juwelen.. Het geluk wordt · Ming Dynastie. Wanneer zijn rijk volledig overrompeld was door de mongoolse troepen, verschenen er
tevens luidruchtig _in het publiek gedemonstreerd in
nog
ijlboden die de Keizer nieuwe zegepralen meldden.
dure badplaatsen, mondaine gelegenheden, waar grote
Nog steeds kwamen de ijföoden zegepralen verkonmensenmassa's samenkomen om elkaar. op -luidruchdigen, wanne.er de vijandelijke soldaten reeds; in de
tige wijze .. van elkanders géfok te overtuigen. Een
uitgestrekte tuinen van. het paleis waren doorgedronpersoon ·die ·zfch in ·deze gelegenheden zou begeven,
gen. Kort daarop was de Keizer niet meer. Hij had
e·envoudig gekleed, niet voorzien van de attributen en
in. hoop en blijmoedigheid zijn laatste· dag~:p. als
de symbolen van het geluk, zou aldaar -voorkomen als
Keizer geleefd, want_ het js wel ergeT e,en kwaad
een.:.d:roeyig:_:.en, te. :vermijden he:erschap_;:
onafwendl;>aar
te zien naderen, dan het te ondergaan.
- Dey;e~ té:Poc;risle van.:het_gefo.lche.eft voor gevolg dat
Zo zijn veldheeT het rijk .niet had kunnen redden, .had
men_ door het g~l_u~ Je. veinzen, al ·zeker .nlet ongelukkig is. Die mens.en denken elk-ogenblik.aan. het_ ge-luk · hij toch .de gemoedsvrede van . de Keizer kunnen
·redden tot het laatste ogenblik...
cl~-::t: -~ yeinzen. -e.:n: :Wë;!._arv_~n ·ze.. d~ indruk. willen geven.
_ Dat was natuurlijk een harde .d'esiUusie, ma.ar_ kan
I>_aarn:rp. ·:hebpe:n., 2:e. ,µit~incfoJijk- ook .de indruk _bevóör~
dat niet opwegen tegen het geluk van de vele- voorafn~chten . te ..zijn .. tege-:rw.v:er ' }J.unr. evenmens en niets
rnê-a.kt ee:_:i;i: ~ens. zo tevreden; - met zijn toestand, . als· . gaande illusies, die een leven,. ge·vlild _met dë hypocrisie der wellevendheid heeft gebracht?.
h_et. feit dJ:I.-t ·hifw:eet _dat hij meer _heeft,·_ me-er is, dan
~ .. De wellevendheid van de · burgermens is ·er op
een a.n,dere. ::.
__ _
ing,esteld, iedereen te.doen geloven, dat hiji de achting
::..-De _-bypqcrii?!e van _het ge.luk verschaft ten slotte ook
van zijn· medem2nsen geniet..
een -vorm~.van- geh-ik.c ·_ ·
··
. De achting .van de .medemensen verwerven· is,. na
De derde vorm van .hypocrisie waarop de mentaliteiL
q~r · I:>_urgerij ·_gesteund is, is de -hypocrisie der wel- ·het geld, het belangrijkste dat de burgermens najaagt
1('.!vendhei<i~ _
. en waarop de hypocrisie d~r :w~_ll.evenc}heièl is gesteund.
: Daaro:qi, ge1qven deze _mensen vast, iri al · het
Ik heb er reeds de aandacht op gevestigd dat de
degelijke. dat zij vertegenwoordigenj doch het me.est
hypocrisie slechts goed kan gedijen in een klimaat
: van a~ in de achüng van· hun medeme:nsen.
van overrijpe· beschaving of decadentie.
_ :fli~raan he_eft waarschijnlijk Disraëli gedacht,. wan. Decadentie is de veie grond· waarop de hypocrisie
welig tiert.
··
neer hij de uitspraak __ .· deed!_: «_Een conservatieve
regering is. een georganiseerde .hypocrisie».
·De decadent is een mens· die meer belang hecht aan
het bijkomstige, dan aan het essentiële.
Ze wor(i,en dan ook kunstenaars, in de rol -die ze
.. Als een decadent honger- heeft, denkt hij niet· eerst· ; spelen, van de hypocrisie der wellevendheid. Ze spelen
en vooral aan eten, maar we,l aan de wijze waarop het •die rol zo uitmuntend, dat men zich niet eens kan
zal- .bereid worde1;1..
'. indenken, hoe ze zich zouden gedragen, in die omstan:,.',~~cadeht· is_· de. advocaat die objectief is.
. digheden van het leven, waarin men niet anders dan
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natuurlijk kan zijn, bvb. in verliefde toestand. Daarom
zjjn ze ook nooit verliefd geweest.
Ze kunnen ook zo goed hun rol beleven, dat ze in
niets anders meer dan hun rol geloven en dat de
hypocrisie der wellevendheid een realiteit is geworden.
Dan is de hypocrisie tot I;echtzinnigheid uitgegroeid.
Bij dit allès meen ik duidelijk te hebben aangetoond
hoe· de hypocrisie van het geld, van het geluk, en van
de wellevendheid, op beslissende wijze heeft bijgedragen tot de vorming van de burgermens en.· hoe deze
laatste zelf op beslissende wijze heeft bijgedragen, tot
tot het tot stand komen van onze huidige beschaving.
Zonder de hypocrisie zou onze beschaving een gans
ander uitzicht hebben gehad.
Aldus heeft ze op niet geringe wijze bijgedragen tot
het geluk va_n het mensdom.

Indien ik in deze zaak als advocaat van de duivel
ben opgetr.eden, is het omdat de duivel ook moet verdedigd worden, wanneer er een procureur is die hem
in betichting stelt.
Om de duivel te verdedigen heb ik dikwijls de
parodoks aangewend in akkoord met Oscar Wilde die
zegt : « De weg van de paradoksen is de weg van de
waarheid. Om een waarheid te beproev.en, plaatse
men ze op de gespannen koord. Men oordeelt slechts
goed over de waarheden wanneer zij zich acrobatisch
voordoen».
Ik moet toegeven dat de duiv.el, spijts zijn acroba- ·
tiën, niet smetteloos uit het rechtsgeding te voorschijn
treedt. Maar, Mijnheer de Procureur, alias de Maatschappij, heeft zoals steeds overdreven wanneer hij de
duivel met zovele wandaden bezwaarde.
Vooraleer het rechtsgeding begonnen werd, hebben
wij de identiteit gevraagd van,de duivel, en wij hebben
moeten vaststellen dat de dr:ommel die men voorbracht. in werkelijkheid niet de duivel was. Het was
hnogstens iemand die meer op hem geleek, i.a.w. al
.wat niet rechtzinnig is, is geen hypocrisie.
Het is werkelijk te betreuren dat de helderziende
waarvan wij in het begin van ons betoog spraken, niet
als rechter is kunnen optreden om de duivel te vonnissen. 'De man werd. neurastheniek toen hem de beproeving, werd opgelegd de mensen van binnen te zien
zoals ze werkelijk zijn. Men verkeerde een ogenblik in
de mening dat een psychiater de helderziende gunstig
· zou kunnen vervangen, maar ongelukkig zag elke
psychiater andere dingen dan zijn collega.
Dan hebben wij het maar zelf beproefd als advocaat
van de duivel.
De wilde oermens, die sl·echts gevoelens van lust
en onlust kende, is ingevolge eeuwen beschaving
gewijzigd in een gecompliceerd wezen met genuanceerde gevoelens en mening.en.
Uit de wildeman is een maatschappelijk wezen
gegroeid. Daardoor wordt het bewijs geleverd dat de
mens zichzelf in eerste instantie met goed succes
bevochten heeft en zulks, ill het voordeel van zijn
evenmens. De mens heeft zichzelf in zijn levensuitingen beperkt omdat hij beseft dat zijn rechtzinnige
levensuitingen niet altijd gunstig zijn voor zijn medemensen. Ook in de huidige maatschappij is recht·zinnigheid dikwijls het mom dat gebruikt wordt om
,zijn medemensen: nutteloos te doen lijden.
Voorzeker hebben wij vastgesteld dat de duivelwolf
zwaar·· schuldig is, ·waar zijn geliefkoosde taak er
schijnt in te bestaan, zich in schaapherder te ver-
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kleden om de lammeren gemakkelijk · te kunnen
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oppeuzelen.
De hypocrisie is dan ·een voortreffelijk wapen, niet
om zichzelf, maar om zijn evenmens te bevechten.
Maar tussen de gekarakteriseerde staat van boze
hypocrisie, tot de afwezigheid van rechtzinnigheid,
zijn er zoveel schakering.en, dat werkelijk kan gezegd
worden dat iedereen deelachtig is aan een zekere
mate van hypocrisie. Alzo zal de gedeelde schuld van
de duivel slechts een halve schuld. zijn.
Uiteindelijk is Freud nog komen opduiken om te
vertellen dat bij on;:;, zoals bij de wildemannen, slechts
gevoelens van lust of onlust bestaan, die echter met
beschaafde gevoelens zijn aangekleed geworden.
Dit aankledingsproces van onze primitieve gevoelens van lust en onlust heeft eeuwen geduurd en
duurt nog steeds, buiten onze wil om.
Het komt mij immers voor dat de moderne mens
nooit zo ver verwijderd is g.eweest van de zelfkennis,
het gnoti séauton van de Grieken.
Ons raderwerk is veel te ingewikkeld geworden
opdat de moderne mens er zich zou in verdiepen.
Trouwens, waar zou hij de tijd vinden, wanneer. hij
naar de cinema moet gaan, naar de radio luisteren,
c;zijn dagblad lezen, de sportvelden bezoeken, binnen
kort nog de televisie bekijken om zich dan nog hoofdzakelijk te moeten wijden aan de strijd voor het
bestaan.
Er zijn wel kunstenaars en wetenschapsmensen, die
zich in zijn plaats daar mee bezig houden en dagelijks
nog nieuwe gebieden van de menselijke psyche voor
de eerste maal betreden.
Maar de gemiddelde mens zal hoe langer hoe meer
een vreemdeling worden tegenover zichzelf, dat is een
automaat. Hét is zelfs best mogelijk dat de ·mensen
in de toekomst geen tijd nieer zullen vinden om slech,t
te zijn. In ieder g.eval is het in hun eigen· belang ·ten
allerminste « goed zijn » te mimeren.
En wie zal er zeggen ~at diegene, die. zijn gan~·e
leven « goed zijn » hèeft ·gemimeerd, er o'p het laatste
niets van · heeft overgehouden? Wie zal er beweren
dat zulks niet een vàn de wijzen is waarop de oorspronkelijke gevoelens van lust en onlust aangekleed
zijn geworden tot de gematigde goede gevoelens?
Men kari nooit ·lang een rol spelen zonder er fots
van over te houden, daarom zijn de toneelspelers
zulke onmogelijke· mensen.
Maar men kan ook beginnen met een rol te spelen
en op het laatste er zo vast in geloven dat de rol die
men mimeert· alleen nog werkelijkheid is. Dat is. een
overgangsstadium van hypocrisie naar rechtzinnigheid.
In eindig met U een v.ertelling voor te lezen getiteld
«De Oude Hypocriet», waarin dit overgangsstadfom
wordt weergegeven.
« Toen de mensen tot het allerkleinste waren doorgedrongen, hoopten zij kortelings het grote mysterie
der natuur te ontsluieren.
Die hoop duurde eeuwen, en haar ongeduld bleef
even fris.
Toen besloot God de mens·en te belonen, voor dit
onblusbare geloof, en die felle liefde tot het leven.
En Hij zond een Engel naar de aarde om. hen te
openbaren, het geheim van tijd en ruimte, van verleden en toekomst, van oneindigheid en onsterfelijkheid, van alle leven en dingen.
·
De Engel ontmoette eerst een artist.
Toen deze wist hoe stuntelig ·zijn zintuigen hem
hadden misleid, zag hij dat er geen schoonheid wa~.
En hij verbrandde. zijn werken als nietswaÇtrdig.e dingen.
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. :, D.e::: :,tw-eed~i . :.di~ :td~.:;, ]J;ngéL: ·qutmoott~, •.; was· ...e~:tl .'..A.ls:htLhe:t: i3:l. vei;p;om~n- fl.a.d, :w~s hij zo serqn:twaa~·
inbreker, die ijverig peuterde aan een deur";· ·--· ~."~c digët ·dat·.hi.t:ctè-~Engel :bezWo~r~-dat.:~~ij ~~n i~·ûieJ&á~r
:NátiW:eiijks~ za,g. 'hij alleê-" .fü·)zijn. ~ dooxschijnendlheid, · was· en·:dat,hij:het r.echt:niet ..had;:cee.n. 1wereldi::..dqqr•
of hij verhaastte zich ·.om ,het huis _dat~ _hij _best.elen hem ·zelf' geschapen, te vergruizen; want ;hij;· de .6ud:e·
wou,; ·.zo grondig te ·ledigen, dat geen ding van waarde . hypocriet, zou verder leven alsof die openbaring. hem1
er·. nog , açhterbleef.
niet. wàs·: g~Schied:.:
Toen ontmoette de. Engel· een oude hypocriet ·.De
oude hypocriet, zeer waardig,· als vond hij het gepast
!i;at,'.l\è
ep
Jêiyg
dat een· Eng:e.l tot hem ·sprak.
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· Rede van Mr ,C. VAN
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zÜde,. men raadt er; de dolle iruit~Üngen. van een spo{ziek duiveltje, zelfs \;ySJ.n!leer, c;le. tooi:i, st:i;akkêr wordt
en ~e speelse jroniec ai:Lrizwelt tot sarcastische l'ach !
Tartuff e, de . veinzende de,voot: van ivroHère èn het
Gij. hebt . véèl ·' ge~rfcf van à.1 · .die.'. Brabantse. •'en
symbool der schijnheiligheid. . .
.
.
Vlaamse ·dichters die dè ·conventiedeugd~h, de uitèrlk zou niet durven. beweren, d~t qie man. U_ in, de
bloempjes zou gezet hebben o:rp.dat de beruchte vein- " lijke schijn, de « humana Comedia hekelden en in .de
zer, in de' titel, een soort rehabiiitatie zo.u gev931Çlen
« éij~putaties » . ~J1.-de « Si;>ieghels »-.de .~oins bij,t~nde
hebben; want ik v;ermoed dat Tartuffe tot dat soort satire stelden· ván qe rp.aatschappèlij~e .· w1mtoes,tànde11.· · -.
" .. .
.
..· ·-·., ·.. ,,,· . "
mensen behoort~ die- gierig ziJn met bloemen, en zelfs
Van de Brabander Jan Boendale _hebt gij: ~Iè 'gi_seen eng.el zodanig ontstemmen, dat deze niet beter
wenst dan naar de hemelhoogten terug op te vlerken.
pende toon~ .
.
...
.
.
Met.Adriaan Pofrtèrs hebt gij eèn f.errn rukje «.aan
Wanneer gij,·met ogen die glunderden van pr-et, mij
de tekst uwer rede hebt overhandigd, was i~ niet het' masker van de w.ereld » gege\'.ell!, èn .aa.n' .deze:µ
die eeri inäsker ee11 verouderde mode achten,' een
zonder een zekere schroom, want ik heb mij afgeyraagd
duchtige. veeg over het modern s.èhnûriksel. In . uw
« welk bommetje mij i.n de hand werd . gestopt»..
, En . bij d~, lezing, werd ik .eerst ontJ;rntst e.n, .q,an rede trillen de .echo's van .de-' pittige volkstaal, yaµ de
luimige trà.nt, die de. mo'nkèlende fach verrad,én, waar-:'
stilaan bezorgd om U, Beste. Confrater, want ik dacht
méde die slimme Poirters .rieerke.ekop hef loo's", fat~
aan· de ·préface v~n « Tartuffo », waar Molière
.
soen èn op.' 't geriiepig gedoe van 'waardlg:-doende'
schreef:
«Les .marquis, le,s préçieuses et les médecins ont me.nsen.
·. . .
.
.
souffert douce~ent qu/on les ait représentés; ils ont
Van de paradoksale geest van Shaw en C:hesterton,
fait semblant de se" divertir, .avec tout le monde, d~s van hun flegi:natieke gelijkmoedigheid schijnt ook. fots
peint'l,l,res que l'on a faites d'eux ! Mais les hypocrites overgewaaid van de oevers van de Teems naar de
n'ont p~int entendu raûlerie; ils se sont effarouch.és oevers van de Schelde. En ik. feUcitèer U dat giji U
d'abord, iet ont tr,ouvé étrange que j'eusse la hardiesse hebt 'losgehecht van de bittere wrong. die zoveel
de jouer leurs grimaces ..et de. vouloir décrier un mé- hu,mor doodt' in .de Vlaamse literatuur én dat over uw
. tier dont ta'nt ci'honnêtes gens se mêle.nt. , O'est un rede. de lachende spot vaart van Uylenspiegei.. .
crime qu'ils ne sauraient me pardonner ! »
.Zult gij mij v:erwl.jten dat ik d.e geest uwer rede
Ar~e Molière!
niet trouw -vertolk. en niet schijn te bevroeden, .·dat
Gelukkige Mr Van 'Alsenoy !
uw l)püt soms bijtend .sarcasme dekt_ en dat .hi,er. e;n
WEJ.nt in de ruis~nde toejuichingen welke uw rede
da~r: zel~~ een lach oprilt die moeilijk de_ tra~~ verhebben begroet en waaruit . zoveel hartelijkheid,
duikt, daar .waar ~e scalpel van uw dan smJdend
zoveel sympathie, zov.eel bewondering en zoveel genewoo~d d.e hmchelari~ blootlegt_ van .zoveel verwaande
reuse spontaneïteit opvlamden, hebt gij wel aan" . deftig~eid,. v:n zov~el valse eer, van ,zpveel ~ekµi;i~tel·
gevoeld, dat in die uitgelezen schare van toehoorders,
de ledigheid.
riierricirid zlch J:ie-e:ff ·geraakt gevoeld. :Eri het Ilioef ààn ~ · . ·Ik ce-er dit gevoelen; doch· ik zal uw opvatting ·niét .
uw goed hart een balsem geweest zijn, te constateren
delen, wanneer gij aanv9er-t dp.t--de-geidhongefF'.ide·dat de mensheid veel minder geschonden is dan gij
roemzucht, de pralerij det burg.erij,. de hypoèrisié;:-.'á1s"
haar hebt afgebeeld ! '
individueel verschijnsel der· ziekelijke· afglijding·"va:n
Ik verheug mij. :met U, hier het le·\'.end bewijs te
de waarheid naar. de schijn, tot een maatschappelijke
vinden, hoezeer de wereld er js op voorµitgegaan sinds
instelling zouden omgevormd hebben.
~olière ! ..
_
··
.
Is hypocrisie de:. laakbare eigenschaJ? van één stand?
f!oe .beko·rend .wordt dan de taak, uw goochelspel
Een onbevangen oordeel staat afwijzend tegenover
van humor en· paradoksen .te bewonderen, los van alle
het buitensporige van déze s.telling.
Want de eenvoudig-ë rechtvaardigheid: gebiedt toch
srnale.nde zinspelingen, in het speelse licht van uw
geest~g;e. vondsten. ·...
.
.
.
,
- zonder bUiten•.~eigén land "te gä:ah · "":te "erkennen
En ·cia'araan ·hebben. de. toehoorders zich ruim verdat de nu zo gesmäde',burgerij, spijts -al haai• gebreken,
lustigd, want dat is nu eenmaal de weerglans van een immer alle uitingen en vormen van despotisme heeft
rustig geweten en vali een , kinderlijk onschuldig
be~tr~~~p.; qat. ltflar qu;i;f, a_~n de g;:ço_ndsl.ag.)igt. V!iP
gemoed!
· · ·· .·
·
·
·
· 011~·:\nation,~a~ be~ta.a.n /en .dat J1i:ia:r::'"gee~.:ty;i,n: :)Yi5~~
Het is een genot uw ·rede te" 'TéZen, ze te horen in .m.~.deJ'.'.51fä~.. e~ VOC)f?:i(!ht.ig? ~·ve;nwjcl'l.t ! zodapig . "onze
een stijl los van alle rhetorische rimpels, in de gladde r g;r:~n~wet doorad~mt, . dat .he,t ,ze~~l?. ~n q~~ tijg"; aanen volkse taal, Waar de malse spreuken• en .de sch'.ilbeveling: ·v~rdie:i;:it . , e:r riiet .Je· :ve.Q~, .a.an, .. t~, torl1,en, .W:il
derachtige.zetteh, glinsteren als de blekkerende schfü·:·: :men tal van dwaasheden vèrmijden !
.
fers van uw sprankel.ende humor en getuigen van het
.I.,,a..at:inij .,.to~ .te .J:'llenen ..-da;t ·:cle .,v;ejnze.rjj" g~Q.oekt
'rijke)foloriet van l,iw.fai;iü1sie.! ,,
..
.
sta9:J,o'Ii> :lt~t~~qncl,~ni;egister.yan.Elokerlijc.~,(iQ;t i~..de
Want er schuilt prettig gegichel achter elke blad- 1 ; eewwig<if man.,,. '. · .', , ,. :
·
··
··
. Wann~eT ik

d~

paradoksale titel las yan .uw .rede

« Lof der Hypocrisie » gleed mijn gedachte. n&ar

»
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.':-J)e: ··Män~füet: van~-ééiT.-'tijdp'érR; ~'tiî&"t' .Vàft~één.-·.stand, 1 hMft .dièl opg.aan:in~.:hetfh;~i:Sêlijlóge:lûk ~::SWale;tîéle
1näa~-vah. a:llè ·ti)dèn.:.en; .va:n::a.lle;csfänden~::omdab(le . kinderweèlde:?
~':·
c: .·.. ~:
?:·
· "- ;: ,
,<rr·
hy,pocrisiec::niets.;..anders .is
··de h-einielijke ,. aam-slag
·.Inviteer hem ·eeff óogsfäg · tè· Werpen: im·Jé;fä:..ztei<~h
op. de waatheid. En ·dat )s· een zeer,, ·oµ.d.· rnenseljjk
zal-en van. gasthuizen,:en :klinieken~; :· ·.. .:~: :··:r~·:·· Ut~ }:;
bedrijf ! .
·
. 1_, î
<Vindt .hij. el': hièt : dokters;.: ·~if· ::Iiefd~üste~ i:;clie:.rdnr
Denk, om niet tot de verste tijden:PP.J~:.kJJ!Ilmèn,
hijgende spanning en in volledigë~,:zelf:v.efg-etglheid~
aan de satiren van Lucilius, van Horatitis~ van J:>~rzo:Veet0 offe-l'e-ri om/1toch,·de'.l~ve!lsgenstePs:.ct~/redderC'in
sius, hoor· 'déze Romeinen "ironisereff:enssèhi:tÎlpeh ·op • gebvo~en':merisè'nwrakken:.1.-".>:,:::;':-.- ·,~:?'?3. ,.'s,:::>:;.r-cri fJF-:::::~-·-·
de kwalen ,en de huichelarijen van hun tijd !
-_..~ -~
Vraag hem of hij in zijn·:·zWEv.=end~::- ~Ju;elifen:·'rloof·

dan

Denk aan Virgilius en zijn zedepreek tot het . het ruim geen blik he.eft gegund aan diè air-hostess
hoevaardig « Ras van Rederijkers, druipend van pom- · -~ciië;--in de bewuste zekerheid van een naderende luchtmade » ! ..
-<. :~ -·· ~. ~ ·;.'·
··"' ~- :y·r~. - T/ramp_,- :qiidden,.neLp&z~~d -g~lgi_q d~t,~9P-9$i-;;,geslagen
Denk aàri Juvena1is én zijn- aanklachC tegë:ri. de 'motoren, de'vis'té van·'-!let·:rr:oodI'Öt bè"hee~kt:;-'clöor haar
zinnelijke verwildering der hoge standen, de ja.cht- --gtimlacnende sereniteit.
naar rÜkdoµi . met., pe_:rverse ~iddele111 _de _yerne4erjp~
Heeft. de, E_;ng.el van uw ~pr?~~j~, "~e __ ha~~ -~-~l,e,~d
vail"_de arme en,- -wat .hij -no·emt~ de morele .tekort:-· . op deze van de Jonge man, cdie-staat m de:JonpgtaGhL,
kÖmi_nge~ _· yaP, het -v~miweiiJ~"_ _gË{sJ~Çfif! -.· - . ·- ·:- -)'' '.-. ,. ·. : liéf öog:· gerfch~ 9p-~e- ·tijcfüàald ·ëfi~ïèllêrid~~de ·'sêÇ9riCre~t
Mäà.r 'Nv~rtalis was" voorzich:tlger,' waD.1:-liü riChtte: : d1e' hëm scheiden váü de-Wip]' die'--de'>sprong)s,'ná.äf''.dë
zich : l;)ij ... vo-ork~µr·=.tot- . d-e~. mènsen, di(r!i:eeas· -op- de · vrijheid of de sprong naar :fü~~ cfoO,à? .: ·.-: / .·-" .. · ·: -· -::-,~"
begraafpla,its iag en. · · .- -'':< . :;.:·. '.c·- ::-- • ·
.
· En afdalend va:n ·de tfàppëfr-vän het nefoïsmè, 1!eid
IIYP0c-risî'e1 zó oud ~ls- dé' 1-ver:eld zelf ! . . .' ...· ' - .- . .. . hèm. na?-r de guldene .·schaduw ~·van 'hêt .· simp:ete:'·levëh:
M:~~r: tJ.s_~-kà~~mij_be?wa~tlijk ~aa~sl.urtën.~ ~ij ·\:iW'e \ biforis; geef hèlli-tie:iÎ·verzêri vtil'l Ge~'elle, I~af;héjh;
gelaten vástselling dat '·de· liuichelàrij zo" gèweidig : luisfërèri fa d'avbnddeems-teririg tiaar de klarikeiifoVér1
tiert, dat « de Wijze man» de woekerende kwaal maar
van èe:ti verre beiaard!' Läat hem lh stille ~v~rvöêtfrlg'
sceptisch moet gedogen;' dat hij Zièh enkel de we.elde : gènieten van de muzikale strelirtg·van·een:Beeth6véll:!;
1
moet veroorloven misprijzend neder te, zien op , de
Mime?
. ' · ·..- ·
· · :~ -~' .> ·
rÖemloze stoet van·. hypocriten, van ·verachtelijke
· Artificiële berekèning en aànsteHé'rij?·" ·:.
individueli en morele wangedrochten vah alle kaliber.
Psyèhopathen der rechtzin:rilgheid'!' 1 ·;:- ,,, : ",,·. <·
Het is wellicht omdat ik sceptidsme iri zijn dodende
Maniakken van het a:ltrui.smé!
. ;, :·
steriliteit gevaarlijker acht dan de kwaal der ·hypo-~
Genevroseerden- van het idealisniè !.- '
crisiei want de'sèeptieker die zich opsfüit'in :zijn: toren,
Neen, ik weiger te geloven fa11 ci~_ver':àten tridll).f
is. misschien een trotse man, maar in feite is hij in al
van huichelarij! Mijn voorkeur gaat náà'r: ·:ä:e $teeds·
zijn _zelfvoldaanheid niet anders dan de defaitist der ' levende, de heerlijke en hartroerende: bÏdéiséI'.~ va'.n'
zedelijkê waarden.
.
.
eenvoudige. levensadel, van offervaardige goedhéiCf è:ir
Moesten. w~j de _engel van uw· sprookje ontmoeten,
van schoonheidsgevoel bij··de mens~n;· ciie··:à~èl . èr:die
d8:l1 zo~den Wij hem. het gegrönd yerwijt .· toerichten ; go'.eèih'eid, waarvan ·de .pure ·. grobtheid ·ên: àe ·. c)nv~r.:' ·
dat zijn verslag onvolledig• is ~en h_ern aanraden, . « dè · valste pracht· de vale schiriunen · der :hypo'd'!Sie· "do'eh
hypoériêt vari au~· tijden» gerust te laten ·staan in
verzwinden, gelijk .. de nevels immèr·wijkerr vóór. hef
zijn eenzame morele ellende, alleen ·met zijn 'ikzucht,
stralend zonnelicht.
·
, '.
alleen met zijn levensleugen, alleen met de valse
Mijn 'goede Meester
Aiseno'y': de kÜnste~a~f' hf
glorie van andermans verdiensten en met de gestolen
u heefinaar liet tekenstift gegrepeh;:èn ütVne·fhianl{e'
roem van· andermans heldhaftigheid.
.r.e1 heeft uw fantasie een meeS.terlijkê . z< krabbel»·
Och ! De hypocriet is zo verslonst, zo miezerig,
geïnspireerd!
<· ,. ~ · ·· '· " .:':.,\:.'.\•'.:;:.: ' 2 1' :'..\;'~r,~, Gt'.;!' '
wanneer hij ·zijn arlek:ijhspak heeft afgelegd, dat ik
Mijn gedacht gaat naar Forain, naar· Ramàêkers,
werkelijk geen loflied aan zijn adres kan aanvaarden.
naar andere grootmeesfars~·dèt· katikäiûur"( ~if-hebt
Roep de engel van uw sprookje terug en spoor hem ·zoveel van hèt diepmenselijke dat léeft î:rr hun 'prenaan ;eens vlug te toeren door stad .en dorp, eén oogslag
ten! En dankbaar zijn . ·'wij·u, omdat "gif zo' treffêiia'
te wérpen in vele huizen en vraag hem of hij de
hebt bewezen dat de gezonde geest van Uilem;piege'r
zorgende en tobbende en toch blijde moeders gezien , nóg immer leeft !·
·
- · '·
0_ . - - , - ,

-;·-'

0

0

•

is

-- • • :.-

-

van

1

1 . :-::;

RECHTSPRAAK

:"J

'_ -

~)

:-·

-~ ::, :'·1 l~; .: ~ .

- L •• •

door de schuld ván de ~inll~rjarig1e of v"an' ij~ aµn.
gesteldê benadeelde derd'é. ,•c - · - ' , .,-_ '·''.· ·'"·'::'''?
Indien} zoals in casu} de m~ester _zelf.· d,e sclixuJ,<:(
1ieeft geleden} door de ·rriincie-fjèi,rige ·:v&t:ó'7:)rzaakftf!1 _
de werkzaamheden}. waart~e, h,ij géprup~~ ~§1~: ,"Jio?ri,_t_',
uitsluitend dë aänsprakelijkheid. van de· vader in'·
aanmerking. De qansp.rakelijkheid ivan.
meestef'·
is in dit gerval buiten tóepassing. :
.· · ·.._.,,,,,_,,
". ,

HOF VAN VERBREKING

. 2e Kamer ...:.__

1o _ Jiili

1950.

' ! :,

~ \_•

Voorzitter: M. ,Louv~a\lx.
~"Raad.&heer~Verslagge~er: lVL Daubresse.;c.
. A,d.vocaat-Generaal : M; . Cola:rP.
1

~<.:J~

àe

~

__

OnrMhtmatige daad. ;._ Schadè ·Cloor ·min'derja'.Hge on-dergeschiktè' aan zijn meester -. toegebráCht~ ~ Art.
'1384, lid ·2. èn S, B.W. verónderstèlt een benadeelde
· derde.~~..;_ .Bij bena:deling ·van. de 'meester, is:
'de vade1• aanspràk~lijk, niet···de meest~r ·zelf?···

alleen·
"O

--

Dë 1Ji·f arti'kel 1384, Z@ -2 ·en 3 B.w. oJ?,dersch~ide~liJk

'ten laste van dè. vade'f en dè:'méé~ter''bèpad:lde aán~
sprakelijkheid veronderstelt het bestaiin :·van een

t

Banque de la Sté Financière Bru:x;ellciise e.á.·· t/ -,,
Maby, Robert .. e,a. - ·.2 -, ,,
,~
. Gèiet :óp hetbestreden arrest, ·.de ~28·Déëèmbër.. ~19"48;::
gewezen~.door·het-Hof
-~;"

.. ' · .-..
:.-.~

van "Bero-ep~'te.-Brusse:lf:::

.·:...:;,~"'"':

,:,

3) Voor zover de voorziening ·gèricI1,t·i~ -tegefi-·M:a:hjr:
Róbert :
··
· ·
- ·· ·
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Over· het enig middel ;· schending van de artikelen
1382, 1383, 1384, alinea's 1, 2, 3 en 5, en van 20 van
de wet van 17 April 1878, inhoudende de voorafgaande

der hierboven vermé'1de· verantwoorde1ijkJleden uit~
sluit; .
Overwegende mit.sdien, dat het bestreden arrest,
doordat dit het aang·evallèn dispositief heeft doen
steunen op de overweging, dat de hier buiten toepassing zijnde burgerlijke verantwoordelijkheid van de
aansteller in de plaats zou treden van in het onderhavig geval uitsluitend bestaande verantwoordelijkheid
van de vader, de in het middel aangehaalde wetsbepalingen heeft geschonden;

titel van het Wetboek van Strafvordering, doordat
het bestreden arrest ten onrechte de door de aanlegsters in verbreking tegen de genaamde Mahy Robert
gerichte burgerlijke vorderingen niet ontvankelijk verklaard heeft voor zover ze tot doel hadden hem burgerlijk en hoofdelijk verantwoordelijk te doen verklaren voor de veroordelingen tot schadevergoeding,
te hunnen bate uitgesproken ten laste van zijn minOrn die redenen)
derjarige zoon, de bij hem verdachte Mahy Jean Denis,
en deze beslissing uitsluitend heeft doen steunen op
Verbreek,t het bestreden arrest in zover het de door
het feit dat de verdachte Mahy Jean Denis op het
de aanlegsters tegen Mahy Robert gerichte vordering
ogenblik, waarop de strafbare feiten begaan werden,
niet ontvankelijk verklaart en in zov:er het uitspraak
handelde als aangestelde van dè « Banque Financière
doet over de kosten, betreffende die vordering;
Bru~elloise », eerste. aanlegster in verbreking, en als
Verwerpt de voorziening voor het overige;
zodanig aan de bewaking ·van zijn vader onttrokken
Beveelt
dat dit arrest zal oveTgeschreven worden
was; dat, daar de verdachte de ten laste gelegde
op
de
11egisters
van het Hof van Beroep. te Brussel en
feiten begaan heeft, terwijl hij zich onder het gezag
dat melding er van zal gemaakt worden aan de kant
en de bewaking bevond van zijn aansteller, het deze
laatste is die, wijl hij het aan zichzelve te wijten heeft · van de gedeeltelijk vernietigde beslissing;
Veroor4eelt de aanlegsters tot de drie vierden en de
dat hij zijn vertrouwen verkeerd heeft gesteld, krachverweerder
Mahy Robert tot één vierde der kosten;
tens arti'kel 1384, lid 3, van het Burgerlijk Wetboek,
Veroordeelt de aanlegsters tot een vergoeding van
moet beschouwd worden als burgerlijk verantwoorde150 frank jegens ·elke van de veTweerders De Smet
lijk niet enkel voor de door de aangestelde aan derden
Emile,
Cortvriendt Adolphe en Hoyez Marvel;
veroorzaakte schade, doch « a fortiori » voor de aan
Verwijst de aldus omsch~even zaak naar het· Hof
de aansteller zelf toegebrachte schade, zulks terwijl
van Beroep te Gent.
de bij artike·l 1384, lid 3, .van het Burgerlijk Wetboek
ten laste van de aansteller bepaalde verantwoordelijkNOOT: Bij een uitvoerig en overtuigend gemotiheid enkel het geval betreft, waarin de schade toeveerd
arrest van 9 Juli 1934 (Pas. 1934, I, 352) heeft
gebracht wordt aan een derde, en niet het geval,
het Hof van Verb11eking het. teg.enovergesteld'e bewaarin de schade door de aansteller zelf wordt geslist. Zie ook Hof Brussel, 14 Juli 1945, J. T. 530;
leden, en anderzijds de bij artikel 1384, lid 2, ten laste
Pirson et de Villé, Traité de la responsabilité civile
van de ouders bepaalde verantwoordelijkheid haar
extra-contractuelle, T. I, blz. 187, nr 80; P. de Beus :
grond vindt in het vermoeden van een door hen beBurgerlijk;e Verantwoordelijkheid ontstaan uit misgane fout in de opvoeding en tevens in de bewaking
drijven of oneigenlijke misdrijven, nl' 45; A. Wolfsyan hun kinderen;
bergen: Onrechtmatige daad, blz. 256.
Overwegende dat het bestreden arrest zijn aang~vallen dispositief op de volgende beschouwingen
doet steunen: «dat, zo het kind, tijdens zijn minderHOF VAN VERBREKING
jarigheid, ophoudt onder de bewaking te staan van
zijn vader om onder het. toezicht te komen van een
Verlofkamer" - 22 Juli 1950.
meester of van een ·aansteller, en het schade veroorzaakt, terwijl het onder het ·gezag of de bewaking
Voorzitter: M. Louveaux.
geplaatst is van die aansteller, het deze laatste is die
Raadsheer-Verslaggever: M. Connart.
verantwoordelijk zal zijn en geenszins de vader; dat
Eerste Advocaat~Generaal: M. Hayoit de Termicourt.
gèen onderscheid dient te worden gemaakt naargelang
de schade geleden wordt door derden of door de aanBegrip « dragen van. vuren » in de Zin
s.~ell.er zeff; ... ·dat er geen samenloop kan zijn van de . Strafrecht. van art. 519 W.v.S.
verantwoordelijkheid van de vader en van de aansteller, daar deze laatste door de minderjarige in zijn
Doordat het Q.estreden arrest het feit) dat «verdachte)
dienst te nemen op zich ·heeft genomen niet alleen de
toen hij zich in een autobergplaats dicht bij de benverplichting om toezicht op hem te houden, doch ook
zinetank bevond op het ogenblik dat men er bende uit zijn verkeerde keuze voortvloeiende risico's,
zine in goot, een lucifier ontstak, die de benzine in
waarvan niet kunnen gescheiden worden die, welke
vuur stak » heeft gequalificeerd als « een vuur
het 'gevolg mochten zijn vah .een gebrekkige opvoegedragen hebben») heeft het bestreden arrest aan
ding»;
deze bewoordingen van art. 519 W. v. S. niet een
Qverwegende dat de bij artikel 1384, lid 2 en 3, van
bevekenis gegev.e.n, die van hun gebruikelijke zin
het Burgerlijk Wetboek onderscheidenlijk ten laste
afwijkt.
van de vader en van de aansteller bepaalde aansprakelijkheid het bestaan veronderstelt van een door
Petit-Dufrenoy t/ De Raedt en N.V. Eagle Star, b.p.
de fout van de minderjarige of van de aangestelde
bE'.nadeelde derde;
Gelet op het bestreden arrest, de 6d Maart· .1950
Overwegende dat in casu de door de minderjarige
gewezen door het Hof van Beroep te Luik;
in de werkzaamheden, waartoe hij gebruikt is, ver1) In zover de voorziening gericht is tegen de
oorzaakte schade door de aansteller zelf is geleden;
beslissing over de publieke vordering :
Over het tweede middel : schending van artikel 519
Dat bijgevolg uitsluitend in aanmerking komt de
van hèt Strafwetboek, doordat het bestreden arrest
.verantwoordelijkheid van de verweerder als vader van
de mind~rjarfge, daar de aansteller de derde béna- aanlegger veroordeeld heeft wegens inbreuk op deze
deelde is, hetgeen de eventualiteit van een samenloop bepaling op de beschouwing dat de ten laste gelegde
0

497

RECHTSKUNDIG WEEKBLAD

brand veroorzaakt werd door een: vuur gedragen of
achtergelaten zonder voldoende -voorzorg, terwijl het
ten laste van aanlegger· bewezen verklaarde feit
bestond in het « in zijn hand· houden van een lucifer,
zonder. te bewegen en ter plaats blijvend»,- wat trouwens niet betwist werd :
Overwegende dat het arrest vaststelt dat aanlegger,
toen hij zich in een autobergplaats dicht bij de benzinetank bevond op het ogenblik dat men er benzine
in goot, een lucifer· « ontstak » die. de benzine in vuur
stak;
Dat het arrest door te beslissen dat aanlegger aldus
« een vuur gedragen heeft » aan deze termen van
· artikel 519 van het Strafwetboek geen betekenis
heeft gegeven die van hun gebruikelijke zin zou
verschillen;
Dat het middel in rechte niet opgaat;
(het overige zonder belang) .

RAAD VAN STATE

4e Kamer. -

3 Mei 1950.

Voorzitter : M. Vranckx.
Raadsheren: MM. Mast (verslaggever) en Buch.
Advocaat: Mr L. De Clercq.,
1. Rec.htspleging. - Tweede verzoekschrift ter vervanging van eerste. - Zelfde voorwerp. - Geen afstand
van geding,
2. Rijkspersoneel. - Bevorderingen. - Voorafgaande
bezwaren. - Horen van reclamant wezenlijke waarborg en substantiël€l vorm. - Nietigverklal'ing als
sanctie.

1. Er· is geen afstand van het geding) wanne1er verzoeker een tweede verzoekschrift) waarbij de vernietiging van hetzelfde besluit gevraagd wordt) verdient « ter vervanging vçin » zijn eerste: verzoekschrift en aldus klaarblijlcelijk zijn wil te kennen
geeft) het geding voort te zetten.
De te late indiening van het tweede verzoekschrift
heeft in dit opzicht geen belang.

2. Artikel 75 van het K. B. van 2 Getob.er 1937 (Statuut van het Rijkspersoneel) en artikel 23 van het
K. B. van 7 Augustus 1939 (Beoordeling en bevordèring van het Rijkspersoneel) schrijven substantiële
vormen voor) die ·een wezenlijke. waarborg uitmaken voor het Rijkspersoneel.
Het bestuur kan niet naar wilL.ekeur over het
horen van de reclamant beslissen.
De weigering) de reclamant te horen) heeft. de
nietigverklaring van het benoemingsbesluit· voor
gevolg.

Vuye t/Belgische Staat (Minister van Financiën).
De Raad van State,
Gezien de verzoekschriften d.d. 15 September 1948
en 11 April 1949;
Gelet op het bevel d.d. 5 December 1949, waarbij
dè twee zaken· ingeleid bij deze twee verzoekschriften
wegens verknochtheid werden samengevoegd;
Overwegende dat uit de bewoordingen van het
verzoekschrift d.d. 15 September 1948 .en inzonderheid
uit de uiteengezette middelen blijkt dat verzoeker de
nietigverklaring aanvraagt van het besluit van de
Regent d.d. 19 Februari 1948, waarbij de heer De-
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,smedt Jan-Baptist tot directeur bij het .hoofdbestuur
der douanen en accijnzen benoemd werd;
.
· Overwegende dat bij het verzoekschrift d.d. 1i April
:1949, ingediend « ter vervanging van de klacht d.d.
15 September 1948 », de verzóeker de vernietiging
,aanvraagt: 1° van het «voorstel tot voorbijstreving
van requestrant voorgelegd aan de Minister van
.Financiën door de directieraad »; 2° van bovenvermeld
besluit van de Regent d.d. 19 Februari 1948;
Overwegende dat de tegenpartij terecht laat geleien
gat het verzoekschrift d.d. 11 April 1949 wegens laattijdigheid niet ontvankelijk is; dat inderdaad het
,bestreden voorstel van de directieraad op 16 December 1947 aan verzoeker werd betekend en het bestreden besluit van de Regent in het Belgisch Staatsblad
van 3 Maart 1948 bekendgemaakt werd; dat h~t ver.zoekschrift d.d. il April 1949 derhalve, bij toepassing
·,van de artikelen 4 en 94 van het.besluit van de Regent
·d.d. 23 Augustus 1948, niet. ontvankelijk is;
Overwegende dat, wat het verzoekschrift d.d.
15 September 1948 betreft, de tegenpartij . in ·hoofdorde laat gelden dat. het als niet bestaande moet
beschouwd . worden daar pet door. het ver~oekschrift
d.d. 11 April 1949 vervangen werd, ·en in sub~idiaire
orde aanvoert dat het tweede verzoekschrift als een
.afstand van het eerste verzoekschrift die:p.t beschouwd;
.
Overwegende dat het verzoekschrift d.d. 15 September 1948 rechtsgeldig bij de Raad van State a~n
hangig werd. gemaakt; _dat de zaak,. welke het voorwerp van dit verzoekschrift uitmaakt, slechts aan de
kennisneming van de Raad van State kan onttrokken
worden door de bewilliging, door de bevoegde kamer,
van het verzoek waarbij uitdrukkelijk afstand wordt
gedaan van het geding; dat er vanwege verzoeker
van geen uitdrukkelijke afstand van het geding kan
sprake zijn, daar verzoeker, door het indienen van een
tweede verzoekschrift, waarbij de vernietiging van
hetzelfde besluit gevraagd wordt, klaarblijkelijk zijn
wil te kennen geeft het geding voort te zetten;
Overwegende dat verzoeker, tot staving ván zijn
aanvraag tot nietigverklaring, aanvoert dat· de
directieraad van het Ministerie van Financiën, na ·de
betekening van het voorstel tot bevordering van d.e
heer Desmedt, in strijd met de terzake geldende
reglementatie, hem weigerde te horen; dat uit het
dossier blijkt en door de tegenpartij niet ontkend
wordt dat de directieraad inderdaad een daartoe
strekkende aanvraag van verzoeker d.d. 24 Decembe.r
1947 op 21 Februari 1948 afwees om reden dat het
« horen van de belanghebbenden door de bedoelde
raad niet verplichtend is»;
Overwegende dat, bij toepassing van artikel 75 van
het koninklijk besluit van 2 October 1937 en van
artikel 23 van het koninklijk besluit van 7 Augustus
1939, ieder ambtenaar die zich benadeeld acht, binnen
tien dagen na de kennisgeving van de voordracht en
vóór elke beslissing, zijn bezwaren indienen mag en
aanvragen kan om gehoord te worden; dat deze
bepalingen een wezenlijke waarborg voor het Rijkspersoneel uitmaken en dat, in tegenstelling ·met wat
de tegenpartij staande houdt, het bestuur niet naar
willekeur over het horen van de reclamant kan
beslissen; dat de tegenpartij door het weigeren verzoeker te horen, de substantiële pleegvormen heeft
geschonden, welke bij de koninklijke besluiten van
2 October 1937 en 7 Augustus 1939 zijn voorgi:!schreven,
BESLUIT:
Artikel 1. - Het besluit van de Regent van 19 Fea
bruari 1948, waarbij de heer Desmedt Jan-Baptist tot
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~éctèü.:tf:olJij f}iêt lióofdb'~stuurxäë':r qöuáilen ;ê-iL accijn-.
'itill:"- i@<benoèfüdi: wórdt-"vermetig{f".,.~, :.. · . :. · · -':: , .
;;:~JA-tÜikel,;,"2,i;.;;:.Ä De"•betaUilg vart·hèt recht vah 300 fr.,
'Wègen's 'kbsteh-1 ·'. vál t teïi laste·· ·van de staat . .
6iz.M'rtî7cel s~~::·++rHeto verzoekschrift d:d. 11 April. 1949
'W'órdt:,,·YerWórpeïf
:dê ··betallng· van· het --recht van
BOÖ"'-:fil."; êwegens kosten; va:lt ten laste van verzoeker.
Artikel '4. ~,.·Dit· arrest zal bij uittreksel 'en in
dezélfd!e: ·vo'rmen ·'•a:ls ·het· vernietigd··· besluit in het
BelgiSch' Staafsblad :.bekendgemaakt·· worden~

en
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R:NAn··.VAN· -STATE

. 4·e Kamer "--- 3. Mei 1950.
Voorzitter: M. Vranckx.
··.-Raadsheren: MM .. Mast ~n. Buch (verslaggever).
. . , >.-. Advocaten·:" Mrs _Y
IUjn , en Cqster:s.

an

$faat-,van wijz~n. -:-- .·Valsheid in geschriften. ·- Schor, ~µ.g:. en'. Qntze#ing, uit het ambt van. gemeente··
_, ~.e~reta,ris .. , "'T"" Op.tsl~giiaine en .aánvaarding vau
!Q~t.s)ag ·"do.o;r- - gemeenteraad. Voorwaarden dezer
: ~.~P,V~a:r~g., ,~ ,P1·oces-verbaal der gemeenteraads' 'yêfgäli~r.fug. -~ Arti:keien 63, .112 en 113 der gemeen<'te}'Vet~ ..,.,...,J.\'lacJitsafwending. Publicatie van be.. ~e0'g1·ecien~i;i. ·....-. ·Besluitwet van 8 Mei 1944.

Zijnr,in

'f'.

!

s'tÇicit ván .wijzen : zaken~ wegens. verknochtc. '"'·h~.id- ~arne,ngev9ëgd en geschorst in afwachting van
·, -df3...uit8praak d(){jr · liét bevo~gde rechtscoZlegè) waars,;)î{çen bedichting vari valsheid .in. geschriftien betref-:
':~feruj,e-.éen stuk w-nwezenlijk belang voor de oplos-~~:~iriii~ '!jÇtfit,/f;e{.ges.C'hil, werd aanhangig gemaakt) wan, ,ji(J.é. if,it~ reçhtscollege. een. . beslissing he_eft geveld
:~w~arbij. dé. i/arrû/en ~zich. neer.leggen) •zonder dat zijn
bevoégaheid betwist en ..de -zq,ak. voor.. eén.; ander
. ~·.:colleg1e !JPl?rnchJ wordt: .· ·. . ·
. · .
>;, !Mfon-.,het -iniE;id,f}nd vérzoekschrift. de vernieti-.
.·.~gi_n[b,'lfcA°ii ~B;en,.)ifi~issiJi{J niet.. vraagt) .. dam. dfont ()Ok
,,,1i_iet ._oriderz.ocht :of if,ie beslissing al of niet de· wette.--zijkë bepalîngeri; houdende de voorwaarden . waarin
.. ,tJ,,ie beslissirig dient getroffen) geëerbiedigd heeft'.
~'!"..v.'Ee$,7,~iflfi:/è~1;':::üefl6ä,al "1xin · ee'ift g~m;eentevérgarJéring
·;"''4iefti z'cizttil~ OfJ.onregelmaÛgé '.UJijZe op de'~vergáde·-
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tï·.:Gemeenteraad -,va,~

Mech~lep.:

.... ~ ,,,..

R". tl Belgische Staàt (Minister:. van B.inn~nlqp9_$.e
~~

·

t;'~

.

Zaken)...·
·~~~-~

·De. Raad~. van State,
Gezien de .c tw~e., v,erzoekschriften dd'. ·1s Decembe_r
1948;
,, '.i ! ,_·<
,· • • • • " • "' • • •_.~~ ·_. ;- i

·, Gele.t:'.Oihhet bevel dd; 19 Januari 19.49, waarbij de
twee zak..en,; ingeleid - bij de verzoekschriften .. van
16, 1 December. 194::8, wegens· verknochtheid . werden
samengevoegd;
Gelet op bet_ bev·el dd. 30 Mei 1949 van de IVe
kçi.mer, waarbij .de_zaak geschorst werd in afwachting
van de uitspraak door h~t bevoegde rechtscollege over
de. betichting van. valsheid in geschriften, door verzoeker gedaan betreff~nde een stuk dat van· wezenlijk
belang is· voor:. de oplossing van het geschil en ·waarvan de tegenpartij verklaard heeft gebruik te willen
maken;
Over:weg:endè dat het eerste verzoekschrift strekt
« tot de nietigverkláring van een beraadslaging dd.
15 Juli 1948 van de gemeenteraad van Mechelen,
waardoor deze goedke.uring zou gehecht hebben aan
een proces-verbaal der vergadering van 7 ·Juni 1948
in hetwelk ve;rke.erdelijk ve'rmeld stond .dat het ontslag van verzoe~er was aangenomen ge'Yorden »;
. Overwegencie dat het tweede.- verzoekschrift strekt
«tot de riietig-Verklaring wegens niachtsafwending van
het Regentsbesluit dd. 18 Mei 1948, luidens hetwelk
verzoeker, voor de ·duur van dri~ maanden, in zijn
ambt werd geschorst »;
· Overwegende dat ·verzoeker gemeente-secretaris
der stad Mechelen was wanneer hij op 17 Mei 1945
bij· ordernaatregel door de Minister.· van B.innenlandse
Zaken in zijn ambt geschorst werd; dat op 30 November 1945 de duur van de schorsing verlengd werd met
een termijn: van drie maand; · ·
· ·

Overwegende dat -op 26 Februari 1946 de g,emeente. raad van, Mechelen, na het verslag gehoord te heb"
. ben -van~ de commissie belast met het onderzoek van
de_ houding. van de leden van het_ stadspersoneel· onder
de bezetting, de -volgende. bes·~issing trof:
_,<<~ge _l}ee:i; R,, ., geboren _te A"" de ".""", gemeentesecretaris te Mechelen, wordt als dusdanig uit zijn
ambt. ontzet met ingang van 1 Juni 1945, wêg~ns
zijn _gedraging~n tijdens .d~ Duitse bezetting,?>;. :· . ·
. Overweg.ende d~J d.e B.estendige "Deputatie ·-V9;n~_de_,
.: -t<?<4fl:.ail. innoua2vq,~ Jwr'Proèes.::.vei'baai. aer gemeefite"' Provinciale· Raad van Antwerpen .opc30 Augustus..: -194:6'
be.sloot·« <;le afstelling van.de heer._R;.·; al:s:. g~nie-ente:"
S?-Ci'-etari~~ Jil'ei-·:: stad . Mechelen~~ waartoe do.ot è,d:e .'ge"'.
nieenteraad-~werd:heslist. in :zitting_ .van. 2T·~F.ebruari
1946., Jtiet goed :cte .keure·n en --de zaak voor .verdere
behandeling naar_ de ·bWO"egde bestuuFlijke ove.Theid· tè
~:;/efJg~~t @e.ge~ -miuih.tsafwending om rieden· dat de
verzenden~»;
·· ~ · :~ · < ._
'·---· ;·.:;::..
t#.iifttit~qf~~;,r}tiëf.~ Ï.vei;,d. "~to'.ége"pást_ .om :.rµirzoiéker .·ufr
OverW(%gende . dat . _de·,::-gemee-nteraaêt.van M;gcbelen
zijn ambt , te verwi}d<?-re.n__,. dien-t zulks te bewij~f31i) . op 19 :~Sept~mber: .19Aü__ de 'straf.. yan; afs.tening .. be-·
- ·:'IJQOtCl;i: 'YJ{f,_'f!;JJ,ef?-_r:·;~d~t.· beizu,it. zich : op feite?i · berof!Pt
vestigde;::~dat: he~.s.ta.Q.sbestuur zich ~op.~5.·0_ptoqe-.r.~.19.46
.
_
.
j.(i.je ·/o/?llf ;'JJ1g.teu~f}WlJ# ..vat~aar :zij'J'I,..
tot de:<·Minjst·e!r: .van :Binnen:la11dse · Za.ken ·:ri.ch tte; ·e.n
[Jet inroepen van· verzachtende omsta.naigheden
hem ver~ocht «niet in•te •g_aan op het):i:eshüt~van de
:;!/J®fl',....~~n., :_•pi;wsoon- fege1t ···'Wie'ê ·een ·· bèsluit ·van" dJe
Besten.q~ge . Dei;>uta ti~ ... ei1 wel.• ü:1teg~ndeel ..·~~- .afstel·':_-R<it/erfjfj·.?tooiirtmaätrei;Jelen treft) hewijst niet- dat er . ling~ v~µ: ..cl~ neer•~ R.,"- é!.Ts~.--sfa.dssecr'êtäris te willen

>

',~~~~~~:rr:,4r:.~~':~o"!;:~~=:;~ HB~~n<e.".

if!!~~;!!1r:~i~~r~i

1

b-e,k~aclitfgën »;
·--"~- "'- _ .. :'~ ·.· ·
· ·· ·
afwending van b,evoegdheid ts-_ van .. haar w.eftelijk
s.. doe,l.·.
· Overweg~ndè dat,, -bij. -b~sluiL~an de Regent dd.
· · ~! 'El ~t .: publicere;.,, ·.onder vorm van considerans van
18 Mei 1948, de beslissing van :de gemeenteraad van
-->tt.é: 'bewf3e{Jteae1tf3.n_ welke .t.ot het nemen: varv d.e ,in·
Méchelén ·dd: 27 ·Februari 1946.~ gewijzigd werd en·
r: he't· bo,venviermelà bësluit ge-troffèn tuëhtmaatrege~
· R;;;: b1J tuch tmaa foegel voor. de duur va1J, .drie' maand,
··;~~~e_n;,-,.'geieid ·h~oben/ 'maakt 'tJieen b,evoegdh€Jidsover- . lope:tidê van~1 Juli 1945 af, il} ·zijn ambt va11· .gemeentes:;s'Chrijdf,ng,uit..- ·
secretai'is g.e~chorst werd; :dat dit besluit.· aan ·ver-·
7
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sta9.ss·ecretaris .... 1i~·. r.~keJJ;en ·V~µ_.,30 S~Pt~ml)J~r:.: 1;9.~5
zoeker op::9·.'JuriL194B' betekend<werd· dÖor tussenwordt door de Raaci: aangenomen »,c ofScnoon di~ .~aan
lromst:.0:er;.;&tad·.Mechelen; ~ ·
n;eming yan ontslag· niet gesc;bie4d~;: à.äi·~ ci~_,:.KarP.er
Overwegende dat vóón+dit besluit, en wel op
van Inbe_schµTdigingstelling' va,n h~t Hqf vaJi ]3ero~p
26 Februari 1948, ver.zoeReF·, het volgend schrijven
te Brµss~l op 17.· N ov~mber 1948· eeJli auest '\lcerl~ej:Jde
heeft ondertekend :
waarbij ·het bev~l · wer(j, bev~stigq. .-van d~ :.RaMka~er
« Ondergetekende, R." L"" heeft de . e~r.,~äan de
van· de -Rechtbank van eerste, aanleg , te,·.· 1\1.[eçhelefi
gemeenteraad van Mechelen. zijn .ontSlag ·"aan'te,biedd. 10 Mei 1948, zeggende ~dat er'.:geen :redenen tot
den als secretaris der . stad per 3o September 1945.
vervolging besta.an tegen de. beklaagde-,hoo~dens, de
Hij dankt de gemeenteoverheid voor .het vertrouhem ten ·laste gelegde _feiten; .dat ·uit , het &iChriJven
wen dat 0zij:hèin .zoveel jaren heeft geschonk~n ·en
dd. 1 December 1949 van de raadsman van de tegenhoopt·· dat een:·dag zal' konieri. wa.n.neer··:-dïe-·· ;zelfde
partijen, Mr Van Rijn, advocaat bij het Hof van Verov;erheid zal· willen erkennen· dat 'hij· dat• ;Vertrouwen
breking, blijkt dat verzoeker zich niet in verbrekip.g
niet heeft beschaamd»; dat dit schrijven 'in handen
voorzien heeft;
van de Minister van Binnenlandse Zaken bleef berusten zónder .dat verzoeker het :terug eiste tot op
Overwegende dat de tegenpartijen voorafgaandelijk
29 Mei 1948, datum waarop de Minister het aan het
opwerpen dat de samengevoegde zaken niet in staat
gemeentebestuur ·van Mechelen overmaaktei .i «met
van wijzen zijn omdat het bevoegde rechtscollege omve:Fzoek 'het ontslag door de: gemeente -'re laten aantrent de inschrijving van valsheid nog geen definitieve
vaarden zodra. het .besluit van de Regent-'dd. 18 Mei
beslissing g.eveld heeft;
1948, waardoor de zaak R:.: .wordt beslecht, zal .geOverwegende dat artikel 51 van het bestuit van
notificeerd worden »;
de Regent dd. 23 Augustus 1948 · betreffende de
Overwegende dat op de vergadering van . 2 Juni
rechtspleging vóór de afdeling administratie van de
1948 het·. Collegé
.van. burgemeester en schepel1.en der
Raad van State als bevoegd rechtscollege datgene be1
stad -·Mechelen het besluit van· de Regent en ·het
doi:Ht, waarbij de betichting van valsheid aanhangig
sch~ijvé~ van verzoeker,. waarbij 'hij zijn ontslag geeft,
werd gemaakt en dat bevoegd is· om ov.er de bevóór 'niededeling aan· de ·Raad verzond; dat' beide
tichting te vonnissen; dat de· bevöegdheid van· het
punten voorkomen op het mededelingsbericht van de
Hof van· Beroep te Brussel, Kamer van-·Inbeschuldigemeenteraad van 7 JÜ.:rif 1948; ·
gingstelling, niet betwist wordt; dat dit 'rechtscollege
Overwegende dat het notulenboek van de gemeentegeoordeeld· heeft «dat .uit de bestanddelen va:n de
raad· voor de vergadering Van 7 Juni 1948 de volgende
bundel geen aanwijzingen blijken en door •de burgermeldi11gèri bevat :
lijke partij niet op stellige wijze wordt aangevoerd
' ~( 3. -Schi:'ijv'€n dd., 26 Februari. 1948 van· de heer R. ..
dat het feit door verdachte J"; in het notulenboek
L. .. , waarbij· hij ·Zijn·· ontslag geeft als stadssecretaris
vermeld, ·te weten de aanneming door de gemeentevanaf 30 September 1945. Het ontslag van de heer
raad van het ontslag der burgerlijke partij ..in strijd
R... àls stadssecretaris, .te. rekenen van 30 September
is. met de werkelijkheid; dat de niet· ihach,ttieming
1945, wordt door de ~Raad aangenomen;
der· wettelijke voorschriften in zake beslissingen van
4; Regentsbesluit dd. 18 Mei 1948 houdende .schor;.
deze aard, moest zij .bewezen worden, wellicht. 'van
sihg met weddeheroving van 3 maanden, ingaande op
invloed kan zijn over de geldigheid, derzel~e, maar
1 Juli 1945 van de heer R". L;:., stadssecretaris : voor
daf zij vreemd is aan het· bestaan der ten· 1aste van
mededeling aangenomen »;
verdachte gelegde betichting»;
Overwegende dat daarenboven verzoeker zich bij
· Ovêrwêgende>á.at de: aa:nvaärding ·van het ontslag
aan: vérzoèker 'per sèhtijven: van 8: Juni 1948 mede- 1 het arrest van de Kamer van Inbeschuldiginp~teUing
gedeeld werd; dat Verzoeker op 9 Juni 1948 dit schrij;;. ~ neerlegt, en de zaak voor geen ander rechtscollege
gebracht heeft; dat derhalve de zaak in stqat van
ven :weigerde omwille van het feit dat· dit punt niet
wijzen is;
op de dagorde stond,· voorbehoud maakte betreffende
heF ontsfag en de aanvaarding er van, en (ie . stad
Overwegende dat de vraag van v~rzoek;éri wat
verzocht te willen wachten om over dit ontslag te
betreft d:e nietigverklaring van de besiis~i:hg q.a.
béfäadslag.en;
15 Jul.i 1948 van de gemee11teraaçl va:n l\/.{echele:q.,
Overwegel1de~·uat het notulenboek betreffende de
houdende goedkeuring van hef pr.oces-verbaal: der
zitting van>: 15.:JUlL ;J..948 van de gemeente.raad van ' geJ:llèenteraadsvérga4ertzyg _van 7 Juni '194,8; ·.sJeliJ:i.t 0p
Mehlleten... de volgende· ._melding bevat:. «na de af-. l. de ov'ërwegi11gdat, :volgei)s verzoek~r; c:lit pr9c~$;,;v:er~
handelingi der dagorde wordt de,· bêspreking .·in ver- '· baal een onrtä'LnYketirighèid· bevat; ert· ·natheliJk'. -à1lèe11
band met punt 3.:der mededelingen van de vergadering
had mogen g.ewag m;;ken van eên kènnisgèvillg ván
van:.::-7ë:J'.iinFhernorµeh, en 'de ·voorzitter-'· ge.e:ft·lezing_ het ontslag van verzO~xër, · terwi:ïi -hef tharfa'·veljp.èldt
vani~ite, brief vàlLde:heer: Minister van~,]3i~rrenlandse
dat dit ontslag w~;r.:d aangenomen; .dat tot. st~yii:tg
Zaken/met betrekking· op:. de' gevolgde -Lproeedure .·in".': dèzer steIUngLyerzo~J{~r ,inroept -dak de 'Q~pal-ingerf van
zake het ontslag van de hèer R; het vooostel tot
artikel 63 !ler gem;e~ntewet; ·overeenkomstig d~Wèlke
de aanvàa;rding vi:u1: het· ontsla,.g.-had'..dienen .te·~.ge
wijziging-:.:van de-:cJekst van~:1J;et: proces-v-erbaah--wordt
ter~. swmt.ning" gelegd>Het wor.d·tf~verw'o-rpeu. ·mët H
schieden, ni~t werd,~n, nageleefd;
stemmen <te:gèn::l:? ste:mmen;_:als;~:e,volg éal:l.n-iteze stemUverwegende dat ·yé:rzoeker, in ·zijn. inl~idènd-·ver.
ming~ ~wordt -11etq_)roces"".verbaaL de:r, · vergade-vfög. .van
zoekschrift, de vernietiging--: ·van -de besli~sing ·~·dd.
7 ·Juni· o:rigéwijzigd goedgekeurd·»;·
Tf~·;,~·c'1:.~v
7 Juni 1~48 niet heeft gevraagd; dat ·het dan ook ter
-·ovérwëgendé:·aät·v~r2lo~kerzich:'Öp····a:-óctot~1·1948 zake 11iet <U~u.~nd j~ :te~_@d~rz.oE;kenof Q.e;ze·b,eslissing
als burgêrlijké. :partij 'a'anstelde bij\. dè bhderzoeks..;- al of. :niet· de bepalingen van' àrtikel 63 der ~<:}mee:nte
wet heeft geëerbiedigd;·
rechter te Mechelen, ten laste van J."; in '~z1jn;höê:
Overwegende dat bovenvermeld proces-verb;rn1 de
da:nighe-i(l ;van waarnemend: stads~ecretaris~; ·'uit hööfde
vam valsheid cin: ·authèn:tieke.·. of> openbare geschriften. beslissingen diende te bevatten di.e op de. vorige veren gebruik er van, om/ als_ openbaar ambtenaar <<in ,gadering werden getroffen; dat zelfs in de veronderhet notulenboek va:n ·de gemeentera.ad op .15 Juli 1948 :stelling dat deze beslissin~en op onregelmatige wijze
en betreffende de, ;vergadering 'väh 7' .Jüni' 1948 ~te .werden getroffen, zij dienden opgenomen te worden
in het proces-verbaal; dat -.ondanks. d'e bezwaren ..die
hebben geschFeven: :net- ontslag van. de heer R". als
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op de vergadering dd._ 15. Juli 19~8 werden ingebracht
HOF VAN BEROEP TE GENT
tegen de redactie er yan, het proces-ver]Jaal bij z:neerderheid van stemmen werd goedgekeurd; dat het
le Kamer;. - 17 Mei 1950.
binnen de bevoegdheid valt van de gemeenteraad de
inhoud van het. proces-verbaal te bepalen en dat de
Voorzitter: M. de Bersaques.
beslissing, waarbij hij deze bevoegdheid uitoefent,
Raadsheren
: M.M. Verougstraete en Axters.
regelmatig is wanneer zij getroffen wordt overeenEersite
Advocaat-Generaal:
M. Vermeulen·.
komstig de bepalingen van de artikelen 63, 112 en 113
van de gemeentewet;. dat de bestreden beslissing de
Echtscheiding. - Vordering tot omzetting van scheibij deze artikelen gesteld eisen eerbiedigt; dat derding· van tafel en bed in echtscheiding. - Vereisten
halve het eerste verzoek niet gegrond is;
voor toe\Vijsbaarheid.
Overwegende dat, wat het verzoek tot nietigverklaring van het besluit van de Regent dd. 18 Mei 1948 . De vordering tot omzetting krachtens art. 310 B.W.
betreft, dit besluit getroffen werd op grond van artikel
van de scheiding van tafel en bed in echtscheiding
8 van de besluitwet van 8 Mei 1944; dat artikel 1 van
is alleen voor toewijzing vatbaar) indien het aanbod
het bestreden besluit .er zich bij bepaalt het beroep
van de echtgenoot - oorspronklelijk verweèrder van de gemeente niet in te willigen, zonder te verom het gemeenschappelijke leven te hervatten
melden of. zulks geschiedt wegens niet-ontvankelijkoprecht en loyaal voorkomt en de oorspronkelijk
heid of wegens ongegrondheid van dit beroep; dat
eisende partij) gelet op de verbetering van haar
echter de Regent bevoegd. was om, onaangezien het
echtgenoot) zonder reden dit aanbod verwerpt.
beroep van de gemeenteraad der stad Mechelen, op
In casu is aan die vereisten niet voldaan) daar
eigen gezag, op grond! van bovenvermelde besluitwet,
eiser sedJert de uitspraak niets lueeft gedaan om het
de zaak te beslechten!
gemeenschappelijke leven met zijn echtgenote te
Overwegende dat verzoeker de vernietiging van dit
hervatten) doch integendeel alles gedaan heeft om
besluit ook vraagt wegens machtsafwending, om reden
zich aan zijn verplichtingen als echtgenoot en vader
dat de tuchtstraf niet werd toegepast ter beteugeling
te onttrekken.
van gepleegde fouten, maar ten einde verzoeker uit
zijn ambt te verwijderen;
X". t/ Y."
Overwegende dat verzoeker geen enkel bewijs ter
staving van zijn bewering aánhaalt; dat het feit dat
Gezien de stukken, o.a. het vonnis tussen partijen op
onderhandelingen gevoerd werden en beloften gedaan
tegenspraak gewezen door de rechtbank van eerste
znuden geweest zijn, geenszins wegneemt dat het besluit van de Regent zich ·o:p feiten beroept . die : aanleg te Kortrijk, burgerlijke Kamer met drie rechters, de dato 19 December 1947;
onbetwistbaar voor beteugeling vatbaar zijn; dat het
Gehoord partijen in hun middelen en besluiten;
inroepen van verzachtende omstandigheden en van
Overwegende dat het hogeT beroep tijdig en regelhet ontslag door verzoeker ingediend niet bewijst dat
matig werd ingesteld;
de tegenpartij door de bestreden akte hare bevoegdheid
Overwegende dat een door de· rechtbank van eerste
van haar wettelijk doel zou afgewend hebben; dat er
aanleg te Kortrijk op 16 October 1942, gewezen vonnis,
derhalve geen grond bestaà t om Q:e zaak te verwij.zen
bevestigd bij arrest van dit Hof de dato 20 Januari
naar de algemene vergadering van de afdeling
administratie;
1944, weg~ns mishandelingen en erge beledigingen ten
nadele van appellant de scheiding van tafel en bed
_Overwegende dat verzoeker ook de vernietiging
tuss.en partijen heeft uitgesproken;
vraagt wegens machtsoverschrijding van de publicatie
dat appeUant ·bij exploot van deurwaarder Barbe te
dd~ 12 Juni 1948 van de· considerans van het besluit
Kortrijk d.d. 7 Mei 1947 geïntimeerde heeft aanvan de Regent van 18 Mei 1948;
gemaand om deze scheiding te doen ophouden;
.Overwegende dat de. tegenpartij hare bevoegdheid
dat geïntimeerde daarop geantwoord heeft dat zij
niet overschrijdt wanneer zij samen met de getroffen
door tu.,.ssenkomst van haar raadsman haar beslissing
b.eslissing de beweegredenen bekend maakt welke tot
deze beslissing hebben aanleiding gegeven; dat der- '·zou te kennen geven, zodat appellant bij hetzelfde
exploot voor de rechtbank van eerste aanleg te
halve .het tweede verzoek insgelijks ongegrond is;
,Kortrijk een eis tot echtscheiding tegen geïntimeerde
heeft ingesteld krachtens art. 310 B.W.;
Besluit:
Overwegende dat uit de geschiedenis der wet van
20 Maart 1927, die art. 310 B.W. gewijzigd heeft, blijkt
· Artikel 1. - De verzoeken worden verworpen.
dat de. omzetting van de scheiding van tafel en bed
in een echtscheiding alleen dient te worden toe"."
'Artikel 2. - De betaling van het recht
600
gestaan; wanneer het aanbod van de echtgenoot, die
frank, wegens kosten, valt ten laste·-van- de verzoeker.
oorspronkelijk verweerder was, om het gemeenschappelijke leven. te hervatten, oprecht en loyaal voorkomt
en dat de oorspronkelijk eisende partij, gelet namelijk
op de v:e['betering van haar echtgenoot, zonder redenen dit a.anbod verwerpt;
Overwegende immers dat in de verslagen van de
:Commissie van Justitie der Kamer te lezen staat:
Vlaamse Juristen
«De rechters hebben te onderzoeken of de echtgenoot,
die. de vroegere eis tot scheiding van. taf el en bed
Abonneert U. op het
instelde en weigert opnieuw samen te leven, gerechtigd is het te doen:. Zo ja, dan moeten de rechters
RECHTSKUNDIG WEEKBLAD
weigeren de eis tot echtscheiding aan te nemen.
Slechts in het tegenovergestelde geval kunnen zij hem
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aannemen.» ·('Parl.· Bescheiden Kamer, zittingsjaar
1910/1911, nr 167, bl. 672; zittingsjaar 1924/1925,
111' 103, bl. 443);
Overwegende dat het grootste g.edeelte van de
leer en van de rechtspraak het nieuwe artikel 310
B.W. in dezelfde zin verklaart (De Page, 2c éd. I,
nl' 1013; Kluyskens : Personen- en Familierecht, nr
521; No.venes: Dr. civ., T. II, Divorce et Séparation
de corps, nr• 1305, 1306; Ber. Brussel, 14 Januari 1942,
Tijdschrift Nota.rissen 1942, 136; 13 Februari 1937,
P. P. 1838, nr 3; 8 Mei 1936, Pas. 1937, II, 107);
Overwegende dat het aanbod van appellant niet als
oprecht en loyaal kan worden beschouwd, zo men
inziet:
1° dat hij sedert de uitspraak van de scheiding van
tafel en bed, in 1944, nooit de minste poging heeft
aangewend om het gemeenschappelijk leven- met g.eintimeerde te hervatten;
dat 'hij kon en moest weten dat een aanmaning bij
deurwaa·rdersexploot, nadat appellant gedurende drie
jaar ten opzichte van geïntimeerde blijk had gegeven
van de meest volledige onverschilligheid, niet van
aard was om een verzoening tussen partijen tot stand
te brengen;
2° dat, verre van enig akkoord met geïntimeerde
tot stand trachten te brengen, appellant haar integendeel ~eeds op 11 Maart 1944 voor de rechtbank van
eerste aanleg te Kortrijk heeft gedagvaard, ten einde
haar te horen veroordelen om hem een maandelijks
onderhoudsgeld van 5.000 frank uit te keren en zich
te horen .ontheffen van de bijdrage, groot 10 frank
daags, dat voormeld arr.est hem tot het onderhoud
van zijn kind! had opgelegd, terwijl voormeld arrest
van 20 Januari 1944 het vonnis, dat een soortgelijke
eis tot onderhoudsgeld verworpen had, pas had bevestigd;
dat men bezwaarlijk kan aannemen dat appellant
in 1944 over geen geldmiddelen meer beschikte, daar
volgens de door hem overgelegde bescheiden hij van
1938 tot 1942 beurswaarden ten belope van 454.077,15
frank had verkocht, terwijl hij, sedert de feitelijke
scheiding tussen partijen, die op 4 Maart 1938 inging,
nog enkel in zijn eigen onderhoud moest voorzien;
Overwegende dat appellant in zijn besluiten, de
2e Appril 1949 voor het Hof genomen, erkent dat hij
«op zeker ogenblik een fortuin heeft bezeten dat kon
geschat worden op .een millioen frank, dat dit fortuin
echter grotendeels belegd was in Congo, en dat het
dus appellant onmogelijk was gedurende de oorlog
daarvan te genieten »;
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: het geding ·strekkend tot ontheffing van deze uit, kering, zij zich uitdrukkelijk tegen .deze. ontheffing
heeft verzet;
dat, ·zo hij heden voorhoudt dat deze schuld vereffend was door de afstand aan gefotimeerde van een
deel der gemene goederen, alhoewel zij vari de gemeenschap afstand had gedaan, appellant het bewijs
niet levert van deze door geïntimeerde 01;itkende bewering, waarvan ten andere geen spoor te vinden is
in de tijdens het geding, strekkende tot ontheffing van
de verplichting tot bijdrage in het onderhoud van het
kind, genomen besluiten;
dat hij el\Tenmin de door hem beweerde uitgaven ten
voordele van zijn kind bewijst;
Overwegende dat, gelet op deze feiten die alle
~ wijzen op een gemis aan enige verbetering van appel: lant, alsmede op een halsstarrige en voortdurende
'miskenning van zijn echtelijke en vaderlijke plichten
·. sedert de uitspraak van de scheiding van taf.el en bed,
geïntimeerde gerechtigd was het aanbod van appel, lant om het gemeenschappelijk leven te hervatten,
. dat noch oprecht noch loyaal voorkomt, te verwerpen;
dat de eis dus als ongegrond dient te worden af. gewezen, hetgeen het beroepen vonnis heeft gedaan;
Om

de~e

redenen)

Het Hof,
Gelet op artikel 24 der wet van 15 Juni 1935;
Gehoord in zijn eensluidend advies de heer Vermeulen, eerste advocaat-generaal,
Alle andere besluiten als ongegrond verwerpende,
Verklaart het hoger beroep ontvankelijk, maar niet
gegrond, bevestigt derhalve het bestreden vonnis;
Veroordeelt appellant tot de kosten op het hoger
beroep gevallen.

BURGERLIJKE RECHTBANK TE TONGEREN

19 Mei 1950.
Voorzitter: M. Réard.
Rechters : M.M. Winants en Alsteen.
Advocaten : Mrs L. Thoné en L. Brouns.
1. Vonnis (in $trafzaken). - Geen gezag van gewijsde
tegenover de, verantwoordelijke kr~htens art. 1384
B.W., niet partij in het strafgeding.

2. Onrechtmatige daad. - Aangestelde ondergeschikte
in de zin van art. 1384 B.W.
dat appellant niettemilli na de bevrijding, op 8 De3. Aansprakelijkheidsverzekering. - Geen 1·echtstreekcember 1944, toen de betrekkingen met Congo hersteld
se actie van de gelaedeerde tegen de verzekeraar
waren en hij dus over dat aanzienlijk vermogen kon
krachtens art. 1 wet van 15 Mei 1947. - ·Geen onbeschikken, hoger· beroep instelde tegen het vonnis, "
rechtstreekse actie krachtens art. 1166 B.W. - Wel
dat- bovenvermelde eisen afgewezen had, en· zelfs zo.
bijzondere actie krachtens art. 1 wet van 15 . Mei
onbeschaamd was zijn vordering tot onderhoudsgeld
193"/.
bij conclusies van de 12c October 1946 tot 10.000 frank
per-maand te verhogen, dat hij insgelijks bleef vorde1. Het strafvonnis) waarbij de v.erantwoordelijkheid
ren van elke bijdrage in. de onderhoudskosten van zijn
van de· dader voor de gevolgen van een. ongeval)
zoon. te ·worden ontheven;
alsmede het b1edrag der schade: zijn vastgesteld)
dat hij nooit, tot op 21November1946, datum waarheeft geen gezag van geivijsde tegenover hem) die
op het Hof over dat beroep besliste, afstand heeft
krachtens art. 1384 B. W. verantwoordelijk is voor
g.edaan van deze vordering, die zo klaarblijkelijk onde schade) welke veroorzaakt is door de dader) voor
gegrond was, dat zij als tergend dient te worden
wie hij aansprakelijk is) terw1jl hij niet partij was in
bestempeld;
het strafgeding.
3° dat appellant nooit het onderhoudsgeld, groot
10 frank daags, verschuldigd volgens arrest van 30
Januari 1944, aan zijn zoon heeft uitgekeerd;
dat hij vruchteloos beweert dat geïntimeerde van
deze inschuld afstand zou hebben gedaan, vermits in

-

1

2. H'U die) ge:iie·ten naast ziin zoon) aan deze opdracht
heeft gegeven om een voertuig te besturen) heeft
hem in de zin van art. 1384 B.W. als ondergeschikt
aangesteld en is dus voor diens da~n verantwoor.delijk. _

_\
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. __:Oye_rw:eger,iqe .<l.i:\t .de -Reçhtbaµk d.~ · zienswijz~·: van
H.l3tirJ.s,·?Pn.aer;.belano·:·iltit·cJe·:<«)JUiJ.€}~tç.r.».. in,'l;,et_ '§tmfd-e _stl;'_~frechter -oro.tr.ent.:,het, -Q,~d,rag·--y~n~:· ,Ç..~nlegg~r~
"''t<'U-E1dirtg.·::itrJet:. cÖ!lf; -'f;Jurierfük;.' iy{3ra,ntW()Qrdelijkc_ Pfff$OOn
SG;hade de~l t;
:-.
, _;; ·· . ~: :c.
:• •
is opgerO'epen.
-- .- ,-·
,. ; '.'
3;:'Ifraohte'Af. art:::·.1·':vatz:, d@· w<w· van .24 Mèî'; 1937
1
._
tegen-'·
_
-u11-it'i;s"
' -'(äf.t. :~6/9°}>ivet var/i,>tiJ' Dêcember-·1.851' op' de 'VoorEigenq,ars_bon_d. ;
·
' rec~ten" ën l'hj)pä{hek~n~ '~eeft ' de-; gelae<t-i!èrdè-' geen ~
1
' '-'i•eiih>tst-reekse·:vorfliering: te'gen de àssuradeur) die de
- Overwègende dat verwé~rster Op~erp(CÏ~(de· r~d~n,
ve-toarzak'éi<'1Jiûi'-'het' on[Jeväl--tegen ·de gevolgen der
·ourgerZifké- cianspra-kelijkheid · verzekert; immers de waarom gedaagde ' voor de dadei:i van zljn zoon ververzekeraar kan tegen de gelaedeerde alle excep- ' antwoordelijk zou zijn .ni~t opgégëyen' wórdt· in ·.de
inleidende dagvaarding;
·-ties :in.ra.epen,; ·waar()lfJ· ·h1(j ·tegen zijn verzekerrde een
Overwegende dat uit de bewoordingen van die
:·. :beroiepr,zcn.û1runnen··doen~ · ·
·-.·
dagvaarding. duidelijk blijkt dat de eis van -aanlegger
:· _;J)_e:·'·gelaedéérde heeft evenmin tegen de verzekeraar
zijn, ongegrond is, zoals hierboven aangetoond wordt;
, ;·.een/onrechtstreekse actie kr(J)chtens art. 1166 B.W.,
gedaagde diens door hem aangestelde ondergesc9-ikte
omdat hij niet in naam van- de verzekerde) doch in
was;
.
_
· _·eige_nr.naam @ptreedt. •
óver~egende dat de qp""erping 'van verweerster, als
•·We·Lontleentrde gelaedeerde aan voorrmeld artikel 1
zou de zoon van gedaagde diens ondergeschikte niet
· van;.:de wet v<;tn" 24 April 1937 ieen bijzondere actie
zijn, onggerond is, zoals hierboven aangetoond wordt;
tot tenuitvoerlegging ?ijner ·vordering· tegen de ver- dat het zonder belang is dat gedaagde in het straf.:; :z'elá~1~de 1 :op-de' som.men welke de verzekeraar krachgeding· niet als burgerlijk verantwoordelijkè persooi1
·tens .: de verzekeringsovereenkomst aan laatstopgeroepen werd;
genoemde versch~ldigd ·~~.
Overwegende dát aanlegger ;om zijn eis tegenover
;Voor ,~e ont,va_nkelijkheid vari d_ie .. bijzondere actie
" t~. ~iet,Ve'l}(J~St) ,dat .de verZiekerd.e Vooraf jegens de verweerster 'te staven, zich' beroept op artikel 1 'van
de Wet van 24.5.1937 (Hyp. Wet, art. 20, 9°) en öp
' r fiel,aede,f!.,r,de tot-_ sqhadevergoeding veroordef},ld is.
artikel-:1166, ·:van het Burgerlijk Wetboek, ~dat verlf,et ,is- i'Jftegendee~ .. 1~aadzaa-m) dat de gelaedeerde
weerster opwerpt dat de wet van 1937 geen: recht, .tr::gçlij.k ·~ijn V.Qlf'deri,ngen instelt_ tegen de verzekerde
streekse vordering van het slachtoffer van' · een
1 éri, trpge.n, de '1Jif1.rze.H;eraar, omdat het bestaari van een
onigeval·tegen de verzekeraar toelaat eri dat de _voor-·
\SCh1,Ll<J,v.orderi.ng, pan .de verzekerde. tegen -_de · verrwaarden voor de toepasselijkheid van artikel ·· 1166
zekeraa,r ..afhankelijk.- is, van het best.aan .van een
«in_ casu» niet vervuld zijn;
schuldvordering van de ~gelaedeerde tiegen. de verkerde.
Overwegende dàt beûoelde wef van· 19äî~- .voigerïs

·~~• îrord~~ing

,,p_errv)i~~s.te1~,'o· J'r·,;';·~-·

t

1

\~"

"

Regg~t~' 't;yó~S'en ·en:·:ri.v" Verzekeringsmaatsch~ppij
'.'::

·~ ., · i·

. ,

·

,. -

.:Uidtas;-Eig~naarsbond.

-

· ö~~rwe·g~l).d~ ·äat de .~is _er toe strekt :

. 'i,-.g~füiél-gde.

Vossen burgerlijk verantwoordelijk te
horèii' 'vefkiaren ·-vöor' àe' 'gevo'igen vän 'het' ongé~al,
op ~fApdi'fä4J~ te Vq~ht veroorzaakt door zijn zoon
ie'an-Hµb'erf,· -. heni .• dienvolgens hoofdelijk. met zijn
zoon ·;tè hore11. vgràà_rde'1err~to:t betaling van 'de somrrep.~~.df~ 'à,~~J a_~~egg~r wer:den - toegewe~en 'bij' het
vqp.rü~ .v:~n . • 1 ~§-~ ,~orre9~i~pele .. _reç,h,tbCJ.nk al~J~r, M~.
24 ))ecem,ber .l948 1 Wal:j.rbiJ de_ !z:OOil; van gedaagde ,yeroorde~t~ ;<'Y~tt oill' a.a.n: ;'él.ani~ggei". :t~ •, bèt'a:fen' -,qe sgpi
va:r;ii 17.(l20"·frqrtk. plus jhtres:ten en kosten;
·
q.~; ~\Ye~~e''"V;e#:Yv~erster' "te. :hór,en veroordelen de
htéf.9o.Y~B: )J.~paaî<;t~;-: ~gwmei1..aaD: g~daagd~ Vossen ·te ·
b~.~~J~!l .\~.l:\, WRi -~glQ.q~.i:ri;l1g Yéln d~ens schuld, in aan-·
l~~~l)'~ :ih13!!d~:g,.j~~· _st9:~:t~.1} ;.
. ~, ~·
.. _..
'-..:·".::..~,i-.~-.'

1 ;_1 •.•1 ·-

~

._·:;..j-.,'..1;.

;:·~·,,-~:.~:-~~-~\.•_,.•_ ',. ~

.· .· "·.

' : .,:,

"

"1°i· Vprdier,ip,g tegen,..gf!,(i,(lg,_f).de, f.ossen ;'
i

Overwegende dat -krachtens het vonnis van 24 December 1948 van ·de Correctionele rechtbank alhier
de verá:htWöördé-1ijkheid~- vàhi ~-de-'1 -ioon v'an; gedaagde
voor de gevolgen v'äfi. nëf-óngevär <( erga omnes » 'vaststaat;
·
. ·.0Y~TW@MR4~.·,eçptei:.~411t QE!.doeJ~l· vonnis gegngezag
van; ::g~wjj~çl.fu:·:.~~?i:LJe_g~pov~i;- ,,ge<ilaç.gde, -:die" in: net
strafg~di-ng~ :g~~l'.J;:, p~rJij.:was,, wat· betreft· .zUn 9.8,nspn~.keJ}jkf1.ei4L'.OP:'· :~gr.c;>n~ ~!.van~, arti~ei 138.4_ ya,n: het
Bu~gerlijlt Wetboek·· noch .wat betreft ·"het._--.· li-=dra,g
van de door aanlegger geleden schade (Schuü1d II,
P,,roc. :.Bé.U. 1 bli".85~.J)e J'age, Il!, 1003).;
_ . _.
;o;~~w~'ie~d;-~-dät- · bÜJ},{ens·· 'd,e - aam d~". Jt~cbtb'anl\
vootgefogqe.î"S,tukk~n: "vàn. .de ;strafbu;ndel ,gedaágde,
g~zelen° 1 11aast'ä;ijn,.zoon, 11em opdracht -gegeyen·.-hac;l
zijn. v,oe-ttuig te· <besturen, toen. bet ongeval gebeurde ': _
da:t >bij· bijg:e.volg :verantw6'ordelijk, -is - voor de dade11
van zijn zoon, die _zijn ondergeschikte was;

"·r

twee arresten van 18 October 1945 \tari het Hof van
Verbreking (Pas.. 1945; r,· 240 en 247) aah het slachtoffer van e·en ongeval toelaat tegen de' -verzekeraàr
een vordering in te stellen, die geen rechtstree·kse
vordering is, omdat de verzekeraar ge·rechtigd is tege:ri
, het slachtoffer alle excepties in te roepen, die hij
{(tegen de,·verzekerde ZOU" mogen inroepen, - noèh de
;!onrechtstreekse .vordering van artikel 1166, omdat het
\! s.lacl,ltoff er niet in. naam van de verz.ekerde, maar in
eigen .ri•aam optreedt - doch een bijzondere vordering,
' waardoor . het slachtoffer de tenuitvoerlegging van
, haar- sch_uldvordet'fii.g:" tege:h · de verzekerdè, d:le · het
·-ongeval_ veroorzaakt heeft, mag vervolg.en op de som. men, -diê' de verzekeraar krachtens de verzekerings,; ö:vereenkqmst aan de verzekerde verschuldigd is;
Overwegende dat voor de ontvankelijkheid van die
bijzc;mdere _vördering tegen de verzekeraar niet vereist
is, -dat de _verzèkerde vooraf jegens het jilachtoffer
van het ongeval .. tot schaqevergoeding veroordeeld is
(Besluiten van het 0. M. Pas. 19945, 245); dat het
int.egénçleel,.;YQ_Qr het slachtoffer raadzaam ·is · de .vórderingen :. ::.t~g~n de verzekerde·. en .. de_ verzekeraar
tegelijk in te.: s:teUen, omdát het bestaan. van ·een
schuldvorde,ripig van de verzek~rde tegen de ,verzekeraar aJnaiigf' V:àn het bestaan vah een s't::huldvorder~ng van'.het slachtof~er fägeri dé verzekerde;
Overwege~de· .dat uit h.étgeèn voorafgaat volgt, dat
de rechtbank niet heeft te onderzoeken of de voorwaarden voor de toepasselijkheid van artikel 1166 van
"het ·Burgerlijk Wetboek al dan niet vervuid zijn;
. Overweg.ende dat verweerster opwerpt dat h'et verZekering~contract, aanvang nemende 1 October 1947
.en~aangeg-aan voor een tijdperk van 3 maand peT jaar,
· niet meer van kracht was, toen het ongeval. zich op
28 Aprii 1948 voor<:Ieed; _
.
Overwegende dat de· aanvangsdatum van het tijd' perk. van 3 maand per jaar niet l'loodzakelijk samenvalt met de datum -waarop het verzekeringscontract
. in werking getreden is,
dat de verbintenis -:Vari ver·1
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weerste'r>nie.t. kan beschouwa wol!dèn als 'aäng.egaan
zijnde ,onder :.potestatieve :vöorwaärde (artikelen 1157
en 1174 van het Burgerlijk Wetboek); _:.'dat uit··dë
voorgebrachte elementen niet blijkt,· .dat het tijdperk
v'an 'drie maanden op ~het 'Ogenblik van het ongeval
reeds verstreken of nog niet ingetreden was i ,
Overwegep:de dat het bedrag van de door aanlegger
geleden :scliide doór verweerder 'niet ;:betwist 'wordt;
Gezl:en dè ·artikelen 2, · 30 tot 37 · en 55 'fot 59 der
wet van 'i5 Julli 1935, gewijzigd doór de w'e:t van
20 Juli 1939;
·
·
·
Om deze redenen :

De Rechtbank, uitspraak doende. in openbare zitt~ng
en op tegenspraak;
·
Alle .andere of tegenstrijdige besh~iten van de hand
wijzende; · ·
Verklaart gedaagde Vossen burgerlijk verantwoordelijk voor .de gevolgen van het door zijn zoon .JanHubert, op 28 April 1948 te Vucht veroorzaak.te ongeval;
Dienvolgens, veroordeelt hem om aan . aanlegger
te betalen de som van 17 .620 · frank, plus intresten en
kosten;
Veroordeelt verweerster N.V.M. Unitas:-Eig.enaarsbond ·de hierboven bepaalde som, met intresten·.· en
kosten, aan gedaagde Vossen te betal!en en ter voldoening van diens schuld in handen van aanlegger te
storten;
.
Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad niettegenstaande de aanwending van enig rechtsmiddel en
zonder· borgstelling;
·
Veroordeelt gedaagde Vossen en verweerster N.V.M.·
Unitas-Eigenaarsbond ieder tot de kosten van de hen
betreffende dagvaardingen en ieder tot de helft van
de andere kosten.
r

•.

•

NOOT: VgL de in bovenstaand vonnis aangehaalde
cas~atiearresten dd. 18 October 1943 en vooral de
daara;ln voorafgaande conclusie van ·eerste advocaatgeperaal H.ayo.it de Terrnicourt.

•· · ·uiti ·de om:stan'cligheden. >blijrot,' ·dàt' ·d~P ·e.rfZ-afiet'. in
",(H:isü'· z~}ti>Zaatstë" weoniità:ats.' .>té New:.Y-orJC·.-'''/te.eft
gehad.
..;~.:~-~i'(>:·\,_;1;~~> /\'.
· · .. De. i.n m~t. 4 .van de. w(1-t var,,/d7·Aprii.1$6,&,1:J.~d;otllde
· ,vo.orujtnemingen , .lçurvr~e.rf slecht.s·. g(Jt;Chie(l:fJ,n '.OP,, de
in. Belgi.ë Y<7lfi?gen gof3.d<:we,1h .~ çf,~e:.· .JJ.eho.rfJn,.tpL ,de
na,latenschfkp ·'llq,n, de .érflg,tf!(', ·n~t:(t. qp :O/j,~,,"'li;,f!Hf..~,f1.an .
·zijn .wedU'µJe.Aoelp,omen .a_l:s' rrpe4eg.e,recllt.t#J.(/;ft,1,Ï,.,~ .de
door · zijn · overU(ji/,en .. ontbotJ,de'IJt l~uwel.ijlpfJ.g.~meenschap. , .
. _. .
·
·
..
, De zich in België bevindende, roereruJ,e:· ·goeder~n
der nalatenschap moeten in.:casu •.verdeieldi\·wonden
naar Amerikaa'ntS recht. ·Blij~ens d;e/b.ewoa11ilingen
van voormeld. artikel 4 kunnen ·alZeen ,d~ Belgische
erfgenamen de voo1·uitneming uitoefenen., , , · ,.
Daar de eerste verweerster;~ tweedeieehtg~ote
van ,de erflr:tter - c : ·krachtens .tes·tamentaïr:e, beschikking de. gehele nalatenschap verktrijgt) ·. kan<aanlegger - legitimaris naar Belgisch. recht ~,zijn recht
van vooruitneming uitoefenen op al de. zich· ind~:elgië
bevindende roerende goederen) die to,t de nalatenschap behoren.
1·
·'"
·
Het in België gelegen onröerend ''goed mbet·: worden verdeeld naa;r Belgisch 'techt, fodat ·aarilegger
zijn recht Van 'Vóoruitnemin{!" niet ";z'al''kunri'en uitoefenen~ op het aandeel)·· dat de· and&re ·legitimaris. sen) zijnde ·dJe ·tweedè ·en derde ·verweerders.;•z1ülen
ontvangen en dit recht slechts zal "kunnen 'Uitoefenen op· ·het gedeelte) ·dat.· ee1 Ste·. ·verweerster
·· ingevólge · :de. testamentaire· ' beschU<fking., ·in•···' ·dat
onroerend· goed zal verwerven.··
", ,, 1

Om de waarde te bepalen van de rechten/wàarvan. aanlegger zou uitgesloten zijn door toepassing
van de Amerikaanse wet) moet. d~: fötale
van het vermogen van de -erflater bekend zijn. Aan
verweerders wordt derhalve beval.en aan de met. de
scheidings- iBn delingswerkzáamhe'ahri··; 6.elÓÀte •. ·kota. rissen alle be.scheiden mède te· dèién, fieiri3/feride al.
de zich zowel in België a·ls ï'}i 'Îiiet. bfl,ite'nta;;id be1Jfo~
dende ·góèderen_) o.a: diJ bif dë Améfi'kq,ciMé'. fiscû~
ingediende memorie van suééessié;· zulks' ''bp- sÛ'df
van toepassing' van dé artikelèn·792 en :11/ri'.B.'
Daar het de bedoeling is ·vart'vt/dtriJ;eld a+i:ikèt 4:
de Belgische· erfgenaam 'in ·dé.
vàn: net inog'è.;.
Zijke tfchacieloos te stellen vdor''hêl'-~éiri/ilqqr"'to&i
passing' va-n 'buitenlanttSe 'tüeftèJi óf'gêibobritén":vèr:.'·
oorzaakte- riadfJel -zal· met' ket·:Ctan:; aariléÛÛ~t 'l}èif-~;
maakte clegaat van 3000' doltai'~sléèhts- reké'>Vtng wdrden gehouden ~na. de vo<Jruitneming;: '':teneinaif~'/Wzé'
aan te vullen, met· dien vi#sfd/litiê/ ddff hët :'l(/gdà(
wer'/oelijk zal uitgekeerd wordé.n/irtàiehPde 1vóörûff.:
neming aanlegger niet schadeloos stelt voor alles)
waarop hij volgens deBelgigc'he'liièf r'..é'dhf;·i'FJo'>U' hebben .

Ómvang

w::

mat.:e

BURGERLIJKE RECHTBANK

le Kàmer. -

TE ANTWERPÉN .

16 · Junr 1950.

Voorzitter: M. Van Camp.:.: ..
.·Rechters : MM.. Diercxsens: en Wildiers.
' :,Advocaten :. Mrs', :Speyer ~n: W; · Koff
1. Bm·ge1·Ujke __.r.e.chtsvorderhig-; .:..,.;.. Verséhenen: .'eii· met. Y~rschenen gé:daagdenî. .;;,.;.;. _Geen verplichting·.:offi. de.
niet .~erschenen· partijen te dagvaarden~
·.
2.· Inrerïtationaa1:.: privaatrecht. ' ........ :: Erfènisreént. Welkè wet· beh·eerst de nalatenschap·? .....:.:··Qtlid · t.a::v. ·
roerende ·en ·onroerende goederèn'f - .vooruitnemin.gen krachten$. de wet van 27 April 1865.
l; Indien~ van verschillende geda:agden ·één of .meer
niet· veer schijnen) zijn de verschenen partije.n ·niet·
verplicht de niet verschenen gedaagden opnieuw·.te
dagvaarden) zo zij · menen daarbij geen. ·be~(J,ng te·
he.bben, (arL153 R v;~ K. B.. 30- Maan 193(J).-a,rt; 8)/
2>Dë· nalaten-Schap). wordt)• Wat betreft . de daártóe
behorende roerende goederen) 'b,eheerst <door de' ivéi
vmi het land, waar .:de e?'flater zijn laatste woonplaats heeft gehad (zie evenwel noot)) en wat·, de in .
België liggende· onroerende goederen ·aangaat) door ·
de Belgische wet. (art. 3) lid 2) B. W.).

~

".~,:::: -.: ~ '..

--'

.:~ .~-

.: ...~" ~" ~ S·'~b' .•~·i· -~ :;} ·.

" .. ----.-.---=. '~'.2· ,-~,,,,: ;:;~.:;'.:.'. ·:~>0[ic'~:··
~iwe!baon;i, l{~.xweJ~l§tqy){ .ê :~.!\ :::, ·, :~. ·

Har.tveld t/:
Hartveld-Goldrountz1 :. :' ::. r>ïc::.;1 ::h ...Jjü·/
~- ;._:i •.:-1.~~

.

: Aangezien de tweede· en derde '•Vetwee.rdërs1· :a'lhfre. wel behoorlijk :gedag.vaa:td; gè'en,pleitbêzoigéi':1h(füben·
gesteld binnen. de door de :wet'.bepaaldeAetnifän;;':.:'.:.~;·.·;: ·
· Aangezien· de vierde verweerster:~getnachtigd:.tis< ;'Q:o·or,
haar· echtgenoot;· de' vijfde .verweerdèr,···ofu ifa:ireohtéc
te treden; ·
· .· ,-)·:.· i.·. ':1,;} ~1
Aangezien voor~f · dieiit ·te: \vorden ('recht gedàari' ·:o-p~
de .opmerking van verweèrders, dat :de:'v:iaa:kY·,zöu
dienen· uitgestéld te. 1worden tot na"herdaging:iqer•niet.;.
verschenen· verweerd~rs;·. dat echter. deze opwerping:
· alle grond, misk daar· uit 1de te11men van .artikel. 153
W .B:R. (K.B. 30 Maár.L 1936/ arttkel 8r)~"bljjkt Q.at de .
verschijnende· partijen·· niet• verplicht ·zijn· gebruik te
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maken van de herdaging, -zo zij menen er geen belang
bij te hebben.
· Onischrijving van het. debat :

Aangezien de eis sti::ekt tot de vereffening en verdeling van de gemeenschap, bestaan hebbende ·tussen
lste verweerster en wijlen haar echtgenoot Samuel
Hartveid, alsmede van de nalatenschap van deze
laatste; dat de betwistingen tussen partijen de volgende
punten betreffen :
·
1. dienen de geip.eenschap en nalatenschap vereffend te worden volgens Amerikaans of volgens Belgisch recht?
·
2. zo het naar Amerikaans recht is, welke zijn dan
de toepassingsmoda]iteiten van artikel 4 der wet van
27 April 1865 nopens de voorafnemingen op de in
België gelegen goeder~n?
Woonplaats van de cujus op het ogenblik van zijn
overlijden.

Aangezien de de cujus op 9 April 1949 te New-York,
U.S.A., een testament maakte, waarin hij zijn tweede
echtgenote, lste verweerster, als algemene legataris
aanstelde, onder last om aan zijn kinderen, aanlegger,
uit het lste huwelijk gesproten zijnde, en 2e en 4e verweersters, dochters uit het tweede huwelijk, elk 3.000
dollar uit te keren;
Aangezien deze beschikkingen aanleiding tot inkorting zouden geven wegens niet inachtneming der bepalingen op de legitieme portie, zo de Belgische wet
zou toegepast worden;
·Aangezien' volgens 1 ártikel 110 B.W. de woonplaats
de plaats bepaalt, waar de nalatenschap openvalt : dat
op het gebied van ·het internationaal privaatrecht de
rechtsleer en rechtspraàk over het algemeen aannemen dat, zo het roerende goederen in België betreft,
de nalatenschap geregeld wordt door de nationale wet
van de de cujus, hetzij de wet van: diens laatste woonplaats; terwijl daarentegen, zo deze nalatenschap onroerende goederen in Belgi·ë ·bevat, deze worden beheerst door de Belgische wet ingevolge artikel 3 al. 2
B.W. (De Page, I4, ·nr 26, en aangehaalde rechtsleer);
Aangezien volgens artikel 102 B.W. de woonplaats
de plaats van het hoofdverblijf is, hetzij· de plaats
waar men zijn woning, het centrum zijner zaken, de
ze.tel van zijn fortuin en de familiebanden heeft; dat
de bepaling vàn . dit verblijf ter beoordeling van de
Rechtbank staat; dlft de Rechtbanken zich zullen laten
leiden door de uitgesproken of veronderstelde wil van
de belanghebbende (De Page, I, nr 315-328);
. Aangezien blijkt dat de de cujus met zijn echtgenote
in Mei 1940 België verliet om zich in Amerika te gaan
vestigen; dat hij aldaar op n Februari 1946 het
Amerikaans st;:i.atsbu,rgerschap verwierf evenals zijn
echtgenote; dat hij op, het ogenblik van het opstellen
van het testament op. 9 April 1949 in New-York verbleef; dat de de cujus zich met zijn echtgenote, lste
verweerster, had geassocieerd op 29 October 1943, ten
einde een haridel in. schilderijen te drijven onder de
benaming S. Hart~eld Galleries, gevestigd te NewYork, 21 East 57 St. Manhattan; dat deze associatie
opnieuw. verlengd werd op 30 Maart 1948 vóor een
termijn van tien jaar; dat anderzijds de de cujus de
kunsthandel, die hij in Antwerpen bezat, op 6 Juli
1945 verhuurde aan zekere Van .den Broek;
Aangezien weliswaar de vlucht van de Israëlieten
in Mei 1940 voor de bezetter niet als een vrijwillige
verandering van woonplaats kan aangezien· worden,
dat echter in onderhavig geval het behouden van zijn
hoofdverblijfplaats en van het centrum zijner zaken

te N ew:.Y:otk na het beëindigen ·.der -vijandelijkheden,
samen met
voorgaande elementen, ten genoege van
recht uitwijzen dat de de cujus zijn werkelijke woonplaats 'te New-York gevestigd had; dat hij trouwens
voorkomt op de kiezerslijsten van New-York voor 1948
en op de belastingslijsten voor 1948 aari de plaats van
vestiging van zijn bedrijf te New-York; dat hij voor
handelsdoeleinden naar België en Engeland reisde en
alsdan in een hotel verbleef; dat derhalve de Subrogate Court te New-York in haar vonnis vaµ 10 April
1950 terecht oordeelde dat de de cujus aldaar werkelijk zijn woonplaats had op het ogenblik van zijn
overlijden;
Aangezien derhalve de nalatenschap dient vereffend
te worden volgens Amerikaans recht;

de

Vooruitnemingen
21 April 1865 :

krachtens

artikel

4) wet van

Aangezien partijen akkoord gaan over de toepasselijkhêid dezer bepaling, doch van mening verschillen
omtrent de toepassingsmodaliteiten; dat het derhalve
nuttig voorkomt deze voorafgaande meningsverschillen te beslechten ten einde een nutteloze procedure te
voorkomen;
. Aangezien het onroerend goed gelegen te Antwerpen, Otto Veniusstraat 3, dient verdeeld te worden
volgens Belgisch recht, terwijl de zich in België en in
het buitenland bevindende roerende goederen zullen
verdeeld worden volgens de Amerikaanse wet;
Aangezien verweerders opwerpen dat de vooruitneming door de Belgische erfgenaam, d.w.z. aanlegger, slechts kan uitgeoefend worden op de in België
gelegen goederen der nalatenschap en niet op het
gedeelte der huwelijksgemeenschap, toekomende aan
eerste ver'weerster;
Aangezien duidelijk blijkt uit de termen van artikel
4 der wet van 27 April 1865, dat slechts het geval
voorzien wordt van «een verdeling van éénzelfde
nalatenschap » tussen vreemde en Belgische medeerfgen amen;
:~,~t trouwens de overlevende echtg~note, die in
gemeenschap van goederen gehuwd was, in principe
gèe:ri:'.erfgenaam is van haar vooroverleden echtgenoot,
en haar deel in de huwelijksgemeenschap ontvangt als
mede-gerechtigde, recht dat zij steeds latent heeft
gehad gedurende het leven van haar echtgenoot;
Dat.'derhalve de vooruitneming niet zal :kunnen uitgeoefend worden op het aandeel der in België gelegen
goederen, hetzij roerende of onroerende, die aan eerste
verweerster zullen toekomen als mede-gerechtigde in
de huwelijksgemeenschap;
Aangezien verweerdèrs -verder opwerpen, dat de
vooruitneming slechts zal kunnen geschieden op het
gedeelte, dat persoonlijk aan aanlegger zou zijn toegekend geworden, ingeval de de cujus ab in te sta to
overleden was;
Aangezien· in dit verband een onderscheid dient te
worden gemaakt tussen de roerende en de onroerende
goedeyen die zich in België bevinden;
·
Dat, wat de zich in België bevindende roerende
goederen der nalatenschap betreft, deze verdeeld worden volgens Amerikaans recht; dat uit de termen van
artikel 4 voormeld blijkt, dat slechts de Belgische
erfgenamen de vooruitneming uitoefenen; dat in casu
sle.chts lste verweerster ingevolge de testamentaire
beschikking de nalatenschap erft en niet de andere
verweerders;
Dat derhalve aanlegger zijn· recht tot vooruitneming· zal kunnen uitoefenen op al de zich in België
bevindende roerende goederen der nalatenschap;
Aangezien, wat het onroerend goed betreft, dit ver-
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deeld wordt volgens Belgisch recht en aanlegger dus
zijn recht tot vooruitneming niet zal kunnen uitoefenen op het aandeel, dat de ander~ reservataire
erfgenamen, in casu 2e en 4e verweersters, zullen
ontvangen; dat hij zulks slechts zal kunnen doen op
het gedeelte, dat lste verweerster hierin zal verwerven ingevolge de testamentaire beschikking;
Aangezien aanlegger terecht doet gelden dat om
het bedrag der rechten te kennen, waarvan hij. zou
uitgesloten zijn door toepassing van de Amerikaanse
wet, men de totale omvang van het vermogen van de
de cujus zal moeten kennen; dat derhalve dient recht
te worden gedaan op zijn vraag tot overhandiging door
lste verweerster van alle bescheiden, die hierover inlichtingen kunnen verstrekken en verder dat, zo· nodig,
toèpassing zal gedaan worden van de artikelen 792 en
1477 ·B.W.· ten einde de vooruitneming te bepalen.
Aangezien eindelijk, wat het legaat van 3.000 dollar
betreft, dient te worden opgemerkt, dat de bedoeling
van de bepaling van artikel 4 der wèt van 27 April
1865 is in de mate van het mogelijke de Belgische
erfgenaam schadeloos te stellen voor het hem berokkende nadeel ingevolge de toepassing van de plaatselijke wetten en gebruiken;
Dat derhalve slechts rekening zal gehouden worden
met het legaat van 3.000 dollar na de vooruitneming
ten einde deze te volledigen met dien· vèrstande, dat
het werkelijk zal betaald worden, zo de vooruitheming
aanlegger niet schadeloos stelt voor al hetgeen waarop
hij volgens de Belgische wet zou recht gehad hebben;
Om deze redenen)

De Rechtbank, rechtdoeride op tegenspraak ten aanzien van eerste, vierde en vijfde verweerders, en bij
verstek ten aanzien· van tweede eri derde verweerders;
Verklaart de vordering ontvankelijk en gegrond;
Verleent akte aan vijfde verweerder· dat hij zijn
echtgenote, vierde verweerster, machtigt om in rèchte
.te staan;
Zegt dat door het ambt van Mrs Frédéric Deckers
en Gerard. Geudens, notarissen te Antwerpen, zal worden overgegaan tot de werkzaamheden van· deling en
vereffening der gemeenschap Hartveld-Meiboom en
van de nà.la tenschap van Samuel Hartveld, overleden
te London op 1 September_ 1949;
·
·
Zegt dat door het ambt van dezelfde notarissen zal
overgegaan worden tot de verkoping der zich in België
bevindende róerende en onroerende goederen, behoren;..
de tot voormelde huwelijksgemeenschap en nalatenschap;
Zegt dat de notarissen vooraf zullen overgaan tot
het opmaken van een getrouwe inventaris der zich' in
België bevindende goederen;
Beveelt · verweèrders alle bewijzen mede te delen
aan aangestelde notarissen, betreffende de goederen,
zowel gelegen in België als in het buitenland, o.a. de
aangifte van successie- aan de Amerikaanse fiscus; zulks
op straf van toepassing te zien doen vart de artikelen
792 en 1477 van het Burgerlijk Wetboek;
Zegt dat de deling en vereffening der gemeenschap
en nalatenschap zullen gebeuren volgens de Ameri~
kaarise wet wat betreft álle goederen, welke ziCh in
Amerika bevinden, alsook de roerende goederen in
België, terwijl ten aanzien van het België gelegen
onroerend goed zulks zal geschieden volgens de Belgi.;
sche wet;
Zegt dat aanlegger het recht heeft overeenkomstig
_artikel 4 der wet van 27 April 1865 vooruit te nemen
op de nalatenschap van de de cujus in België hetzij
roerend of onroerend, behalve op de in het onroerend
goed aan 2e en 4e verweersters toekomende aandelen,
al hetgeen, waarvan hij bij toepassing van de Ameri-

kaanse wet beroofd is, nl. zijn legitieme portie in de
volledige nalatenschap;
Zegt evenwel dat deze .vooruitneming niet zal kunnen gebeuren op de zich in België bevindende goederen
der huwelijksgemeenschap, welke aan lste verweerster
als in deze gemeenschap mede_-gerechtigd toekomen;
Zegt dat het legaat van 3.000 dollar werkelijk zal
betaald worden om de vooruitnemingen te volledigen,
zo de goederen in België, waarop zij kunnen uitgeoefend worden, niet volstaan om aanlegger in zijn
rechten te herstellen;
Stelt aan als tweede notaris Mr J. Gepts, notaris te
Antwerpen, om bij voormelde werkzaamheden de afwezige, niet verschijnende of onwillige partijen te vertegenwoordigen, in hun naam. alle akten en verslagschriften te tekenen, en alle daden te verrichten,
vereist om tot een volstrekte vereffening te geraken;
Stelt aan ·de heer rechter C. Van Camp, om, bij
eventuele betwistingen tussen partijen, deze te verzoenen, en om, zo een verzoening niet mogelijk mocht
blijken, verslag aan de Rechtbank uit te brengen;
Zegt dat er geen reden bestaat om het vonnis uitvoerbaar bij voorraad te verklaren;
Geeft aan aanlegger ·akte ziJner schatting van de
waarde van het- geschil op meer dan 5.000.000 fránk;
Stelt de kosten ten laste van de· boedel.
NOOT: In bovenstaand vonnis heeft de Rechtbank
de in België en in Frankrijk nog steeds heersende leer
aanvaard, dat de vererving van onroerend goed geschiedt volgens de lex rei sitae c(zie Poullet, Manuel de
Droit International Privé Belge, 3e éd., nr 326; Lerebours-Pigeonnière, Précis de Droit International Privé,
nrs 240 e.v.). Dezelfde '.qp;vatting werd nog gehuldigd
door de Nederlandse Hoge Raad in zijn arrest van
5 April 1907, W. 8524, gewezen in afwijking van de
conclusie van de Procureur-Generaal Polis. De Hoge
Raad beriep zich hierbij. op artikel _7 yan de wet van
15 Mei 1829, houdende algemene. bepalingen_ der_ wetgeving van het Koningryk, welkartikel dezelfde strekking heeft als het tweede 1id van artikel 3 Code
Civil (1). Dit arrest vond echter onder de Nederlandse
schrijvers geen bijval: en werd, behalve in de aller~
eerste jaren van het wijzen daarvan, door de lagere
rechtscolleges niet gevolgd. In Nederland zijn de
meeste rechtsgeleerden van mening, dat voormeld
artikel 7 A. B. _alleen geldt voor het eigenlijk zakenrecht, niet voor andere rechtsgebieden, . dus niet voor
het huwelijksgoederenrecht, het erfrecht -of het verbintenissenrecht. (zie hieromtrent Van Brakel, Grond 7
slagen en Beginselen van het Nederlandsch Internationaal Privaatrecht, par. 133 en 142; Mulder: Inleiding
tot het Nederlands Internationaal Privaatrecht II, blz.
132, 211 e.v.). Zij beschouwen de erfenis, ook al bevindt
zich daarin zowel onrOerend als· roerend goed, als één
eenheid, die volgens één en hetzelfde recht moet
worden behandeld, en wel volgens het nationale recht
van de erflater op het ogenblik. van zijn overlijden.
In zijn arrest van 8 Januari 1943, N. J. 1943, nr 202,
zegt de Hoge Raad uitdrukkelijk « daar te laten >> of
voormeld artikel 7 ook voor liet erfrecht geldt, zodat
het in niet geringe mate mogelijk schijnt, dat de Hoge
Raad thans anders zou oordelen dan in zijn arrest van
1907. In zijn conclusie bij hèt arrest và.n 1943 heeft
de Procureur-Generaal het standpunt ·door de -Hoge
Raad in 1907 ingenomen, ·met zoveel woorden verworpen. (Men zie ook, zow.el wat België en Frankrijk als
Nederland betreft, ~luyskens, De Erfenissen, 3e druk,
nr 18ter.)
Niet duidelijk is of bovenstaand vonnis op de vererving van roerende goederen de nationale wet van
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de<·erfilaté:p; dail;Lrw.el~ ·de, :,:;:w,et;, ~YglLJ':i.i:Il4~1aa tste ·_ woo.n'.1·
pla.at§t!to:epass:e1iJk.i;acht. ·;.''
~;r>···- ·~.::
_ ·- ;_,: ".,.... ~
1-'Pa·~-.4leS:betreffend~·:Ziusne'de_dn _he_t; :vonnis Juidt :al~
vo~·gti: .;:;« dat:i.1p.p ibet ·-g.ebied van ·het-~. :i-niernationaal
p:niva~t~eoht·i de: rechtsléer . ; en:: 'l'.echtspma~, "over ·het
algeme·eni~aannerillen .dat, .z.ö het roe:i;iende,.goeder.en in
België betreft, de nalatenschap gereg_eld. wordt,-dqor
qe. nanonaJ~. -~~t.. x?:n.. . d~.- de cµJl,ls, -~f!t~ij, çl_e wet _yan
dien~ -• il.~,Ç\ts.tEl· . wqo;n~lÇJ..B;_ts~ ..
;;tiet . g~brui~ ;.>va_~-_ het
voegw.pord,.: « Iie:tz.ij » :h~r'.tist in B~~&"ië: ;zeer ..dikW:iJls q:p
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_ae_~·Kamer::~.;28
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'

..April

1949-~:

_:

1

Voorzitter : M. Reyniers.
Rechters :: M,. M; -Loicq· en D.utry;,
Referendaris : M. Cloquet.
Advocaten ; · Mrs; .Deldycke _ert Hubené ...

.. ,_

J

Koop en .verkoop•. ....,...,. . Ondeugdelijke-. "'levering~:: ;..;;...; :Verplichting van de. ko.per· .tot uitlokking. van een .des'-'
-· c · · - ._ ---- ·
· - ~--:. ·_
· kundig oqdei·zoek; ·

eep 1~qBtj~V.~\.v~~.ta~~~g.,y,á~- h~t -~~~ris_~woprdje ~<spit~·

d~t .,(<.h.etziJ,»1- ".a.w..z~::;«O~.>>-- •. k~_n, be.~e~~_nêµ •(1::).y •.,. << .s01t
l\üi ,,-$pit~. l;#l:Jt~e .. ~:·-.h~tiÜ.-CJe ~e.eP,,.heiz.if de..:and.er.eJ,
d_Ó,Ç}i)>pk f~e11:·,~R-~~,~i·:~::~~et.~k,e~is -~~p.· heb~:en, i11 ~·.-«zijnde»,
«dit is», b.v. les dommages-mterets, s01t 10.000 -frs. ::::;:
de. vergoeçling d~r geled~l1 schade; zij_nde_ !r. 10.000. _.. · ·
·\wat·ü~e\ft d~'rech.tba:Hk'iri áè hierbb'v'èn aangeha'aide
zmsneae· tte!doeîd?~ :Dat· de' rialätenscháp,.-w'á.t de Zich. fo'
:Bêlgiê' -bevli1élendèj i~bèrende ·goètîërën· 'bétreft, beheerst
0

Wanneer de -koper de conformiteit of. de kwaliteit van;:
de hem gèlev-erde waren betwist, behoort · hij èen
deskundig ·onderzoek uit te~~-rokken en:· de daarfoe
vereiste maatregelen tot oe.waririg -t-e ne~en.

De Kesel t/ N. :V. Martens-d'Anvers.

w~r~'t, )iet~ij tr~6r dM.n'ii.~i.oria1e· w~t".va.11èi~· ertr~t~r,
h!efäifdbo'~t:'de

wet van zijtdaatste woonplaats? Ofwel,

d~f di~;nàfateii~èlîap :~lieheêtst wordt dóor.-dè nationale
wëf:.·
ërfiàteri' ?ijnde de:·wet
diens laats~ê

vah''de. .

'van

wodnpfaat'.~?'".·. '.P6uilèf Cta.p; blz.· 375J. acht de- -wet
van 'de' la'atste 'w&onplaats van tc:iépassing; aldus ook
de heersende Belgische en Franse rechtspraak (Lere:..
bóurs'-Pigeonnière; ·t.a~p. nr 361};r Zoals 'ihiel'boveli Teeds · opgemerkt aanvaardt de .te~
geriwoordig,heersende 'opvatting -in Nederland .de toepasselijkpeid:van .het nationale recht ~an· de erflater,
onvérschiJig c~&. ;het- roerende of onroerende . goederen
b.etreft1:-:•J ·'
.:-Poullet: ( t.a;p~·:nr' 327')·. spre.ekt zich de lege ferenda
uit voor de eenheid van de.:erfenis met toepasselijkheid
va-n1de·1hatfonale- vv,:e·t -van de erflater~··
J;1J.,-dezelfde .·z.in oo-k,·het Haags ontwerp-verdrag van.'
1928,i betreffende . het erfrecht .(overgedrukt· in Mulder,.
II;· bl.z\~.283-~C?:N;);,,;' ·
.
"IDe·-Page ·(IX~ .n:r 26:)-';"is hieromtrent ·ook niet' duide;:.
lijk.r Hij: sch.rijft·: '« S iagit-il d'uné ·suécessioh ·mö bilière? ·
On ,admet", qu'eUe-t est ·régie:• par ia Ibi nationale du
défunt, et ·qu'e11e"s?om1re àu 1ieu de son dernier donii.,.
cil~," len. yf;r,tl;L,·de, ,l~: règle• « Mobilia ossibus inhaerent ».
.AJ~;µit$pJ:Ral},: die· de t.oepasselijkheid:van de nationale
w~ty~n. de; _~,!;flat~r zou. _nebben .aanvaard,. citeert De
~ag~ )n .npot•: -~' . ,b,lz. -... ~2. ·een ar.rest,-. van, ·he-t·_; Hof .·te
G~;nt, gq,, -~4,.,M;~.art .,19,071 . Pas. 1907,. II,: 282, -Bjj •dat
arrest heeft h~t, :<;entse: :S:ot _eGhter- ·de _vraag, of de
~t1PP.aJ~ .. V\)et ,.;yan ,9,~~- erflat.er, dan• wel .de,_ wet van
zijn)p.a#~~ 'W-(.)Qnpla,ats.. toepassing .vi;ndt; in.het midden
ge,~~teJ:!. ~~_\glils.l;>e1treffehde overweging~ luidt als volgt_;
«...t\tJ~iRÇ1.u.):q11~h·~S~ .acqui§. o:aux. dél:>ats _que Mélanie
A~9:e.irwe.!rel4t 'J(à.~;-.er~}aat~;ter) "q.vait conservé son
dqp:ijqi:l-~.:lég~~ ~i;i !Iollq.n,de; .. qu'il advient dés fors
in~.til,e d'examiner si ·c'est .la loi nation.ale ou. la .Ioi du
dqn;li~1~ .qui ,_d_o}t régh- ,ia,..-succession mobllière, puisque
dans les deux cas é'est également la loi ]:lolla,ndaise. ».
-~r~ yoRPis fl.9-~? . -P~·~chtbank Ge;nt,.1Mei1905, Pas.
19061 -itt, 98) aanvaardde t.a.v. de roerende goederen
d~"'.t9~~~~~~1Hk,hèig' .Và~. dEi_ wet vaü de w~onplaa ts. VaD;
de' "erna tet. ·· _ ..: ··.
··
J~'.~trPk~~~!,~~~~? yü'~rii~ :~·~4 . rëc!4fbank -eveµè~ns
d~ yraag' «ha t~onale ·wet».· of «wet van de woonplaats»
onbëäntwnói'd . kulfnën :iateri; .~uit het, . vonnis' bÜjkt
imm.ers dat de erflater door naturalis'itie de.".Ameri~
kä'kh~è 'iîîi'tiöli'alltè'it
b.B:d verkreieb.
·~n, te• :New:::York
..
t:':· .-·:
·- ,..: ·· ·- --·. _,., ·
·.'····
ziJn~:~q~~l,>lá:~f$ füid 1 .z.9da(_~ij!l _e,rfepis_, t.a.v. de !'9.~~
;rénde ~··göèfier~n i'.n'. i~dé gevat _door het Amerikaans
re&BCfièîieêrsf'i-wercî. " . . . - - -. . . -- - . - ,, -, . -
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.,.QJ) -*.tt!~el •_1,- 1:w~_.t_;, ·A_, ; ;B~:1uid,t-, al~: vol_ gt_. :_:~<'Pen opzig~e_ van
onroerenue goe!ier~n- geldt .d~ wet van_ het land ot der_ plaatis
a1Wi:i.ar'-c1ie 'göêdete:ri'')gelégen-~djri..» · · ' - - ' · · · · - · , '

Herzien het ·füssenvonnis van 1 Jllli 1948, wÇtárbjj
de heer ~A .. Vanden Bosch te St. Amand-bij-Puurs als
deskundige werd aangesteld met opdracht de litigieuze
koopwaren te onderzoeken en te zegg,en of zij verborgen gebreken vertoonden.
Overwegende dat de deskundige he_eft -moeten vaststellen, dat -verweèrster van·· dê betwiste waar niets
, méer bezat, zodat zij de kwaliteit van de geleverde
·verf .niet heeft kunnen nagaan;
Overwegende dat, wanneer de' koper de conformi. teit of de -kwaliteit van, de waar betwist, :hij behoort
een deskundig onderzoek ::uit te lokken ·en de· daartoe
nodige bewari=nde maatregèlen te treffen (zie studie
De Bersaque J. F. C. 1927~ nr.: 4745 ,;, Gent, 11 Maart
~ 1931, J. C. F. nr .. 5132 ..; Gent~ ·30 Decehlber· 1937 en
noot, Vrebos, J. C. F. 1937 nr. 5771 - Brussel 13 December 1947, J; C. B. 1948 bl. · 93 - H. Rb. Gent, 13 Mei
'1948, R. W. 1947/1948, 1223. - Verg. Brussef ·29 November 1947, J. C. B. 1948 bl. 93 en volg.).
Dat weliswaar de omgekeerde reg,el van toepassing
: kan zijn, wanneer de verkoper ·de -hem teruggezonden
·waar in ontvangst neemt (H.R.B. Gent 19 Öctober
1904 J. C. F. 1904 bl. 423);
doch dat deze laatste regelen veronderstellen dat
. de terugzending niet geschiedt ingevolge loutere ver:nietiging van de verkoop bij gemeen akkoord ·van de
partijen;
. dat in het onderhavig geval verweerster bij. de te:rugzending van de waar geen gewag maakte vàn een
reis tot schadevergoeding;
.
. dat zijop 22 April 1947 aan eiser verkla.arde met dé
•.waar niets te kunnen doen eh ze te zijner beschikking
te houden, vragende hoe eiser de . zaak . meende te
·regelen;:_
. Dat haar 'schrijven van 28 Ápril 1947 · éh dit - van
eiser d.q. 6 Mei 1947 bewijzen, dat partijen ,akkoord
:waren over de· eenvoudige terugzending v~n de waar
van verweerder vóor de waarde er·
iien het crediteren
.
:van;
_
:, _d~t eerst na -terug,zending. v.ervv:e.er&ter_ g·evv:ág h~eft
:gèm11akt v~.n een .scbacle, wa.aromtrent zij a~~ ~iser
'vroeg_ of _hij een deel .. van de schade zou. vergoeden,
:waarop. ejser. de slechte. kw~lite.it .. -vaii de waàr
iontkende;
.()ver.wegende _dat _ve1;we~rst~r, in. zttlke qm.sta.JJ.dig.,.
,he4en. ten -_onrechte .heweert, .-<:].~t <ie~ d.eskunc;lige . . l1aq ·
:dien~n-1de _.yerf . te .onderzq~k~11j _vap; .. dey~tem1<_w:el~f-··
ve:r'Yee+ste~ •hem b.ad .· terµggezonc;l~11;
datziji·zelve fü haar ~besltiite:il-0 ván- 2''.Decenibër ;1947
'het ondérzoek heeft· aahge\i-raàgd van· de «~h0g »be.:.;
1
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staande: ~wa::ren. »/:Jiietdtjör : klaarblij}5eliik ·. bedöelerid.. de
waar, die zij niet teruggezonden ha.d;
dat niet blijk1Ldat-~z~ tijdens_-~de1,éxpertise aan de
deskundige heeft gevraagd· de~ teruggezonden waar te
onderzoeken;
, "·
dat zij va:n · bedoelcle:· ·waar· geen monster behouden
had;
dat zij in~liaà.r laatsfa besluiten ook geen aanvullend
onderzoek vraagt;
Overwegende-"- dat -_ bedoeld . bijkomend - onderzoekoverigens overbodig wàre, vermits verweerder·'aan de
deskundige moest bekennen, dat zij'de litigieuze:waar
heeft gebruikt volgens een procédé, dat noodzakelijk
de besproken- inconvenienten, te weten het schilferen
en barsten van de verflaag, moest veroorzaken;
-. dat verweerster weliswaar. beweert dat eiser -zelf
haar bewust procédé had aangewezen, doéh dat eiser
dit betwist en verweerster zulks niet bewijst;
Overwegende dat uit .wat voorafgaat volgt, dat verweerster niet heeft bewezen dat -de. kwaliteit van de
waar slecht was en dat de door verweerster bij hare
besluiten van 2 December 1947 ingestelde tegeneis,
strekkende tot betaling van :30.000 fr. schadevergoeding; niet gegrond voorkomt;
Overwegende dat verweerster bij hare besluiten van
19 Februari 1949 een nieuwe tegeneis instelt, str.ek•
kende tot· betaling. -van 8.682,05 fI'; als verschil -tussen
haar debiet van' 23.451, 70 fr. en de waarde van dè
teruggezonden waren;
-~
dat verweerster zich blijkt te vergissen, wanneer
zij desbetreffend spreekt van .-een terug.zending van
25~ kg; op: de factuur van 4~:,Maart 1947,. daar alleen
een terugzending van 1715 (netto;..gewicht}; bewezen is;
dat· :bovendien· deze- terug:z;.ending -alsook de andere,
waarvan verweerster gewag maakt, reeds- . aanleiding
hebben gegeven tot ·het opstellen van èreditnota's,
waarvan eiser het bedrag vart de schuld van verweerster heeft· af getrokken, zoals blijkt uit de bewoordingen
van· dé dagvaarding~
De
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artikelen· in ve_rsçhillende: reqhi;sg~leerdec: tijçlsehrifteti
zouden nog dienen vermeld te W'.ot!den~e.·m:eJI,;;n:iag]o0k1
niet vergete:IY ·wordei1 :dat d?roLl1VIa:st·,èeJ1!;';1'>elIDtgrljke
. bijdragè. ;leverde: tot -het vers1a.g. :dat <ppgesteld we17d'
dóör 'dé; ,coinmissfo ·.aangeduid· .doov · der1 régtn·iilg.1-; om1
een -;onderzoek -in< te stellen :over,~ d.e :î.1nacht~nn '.d:es:
· Körtings ihBelgië; · -·
':," ' >-"çi
De «<cursus)> .die tháns is vérschenéii "heeft' :ilà:faiu'fZl'
lijk niet de bedoeling ~en uhgéJir1eiqe · 11anéil&idiJ1g>t~ ·
iijn, van ·.het ·:Belgisch· staatsrecht;,.'- '(foch 'h11:';'1s·JJ.1t-·
, sluitend. samengest,eld als rfohtsrtóet: h1f M.}~ss~~ _cilf
: groJ?,dwettelijk; _i;-~cht, die., dçp:i;_ 'Prof..)1!3-~t ~:itg_e~~~:
~orden .. a~n de· . Uni versi teif· "~~(.·:p.ei;t; ~'. ~\(,· 4~~~8:l!Î_~. ,
dl.ent de -qitgave allervoortreffelIJltst genoemd ·te ·wo;r.:
den. .
..
•..
- . . . .·. ,,
: > ;· ,, Y'.-,'.~~-~,.~:;;::,
Het is .irn;lerdaad merkwaardig :11-<?e.,.Prç-f. ·~.1!~(,~l\;;Jn
geslaagd is de zo uitgeb:r:'·eide stof ;vafä. ·fie:t:g.r.pn<lw~tt~;
lijk -J;"eéh t- te- condens.ei-en }il:, ,_:t}f~t,,J>etr;!1~~-~lij~, }?,éls~().J?t:
bestek van deze cursus. Het -dient- echter in het lfé:ht.
. gesteld dat de studenten, di~ z~cb- Cl~~~ ,std)1~b1le~:·
: w.eten. eigen t_e maken, --ultst~kend a~: .gr;q_n<lb~gi:i1ié1en, • van__ het Belgisc9,. staatsrecht· ;?;tipen: ~eh~~rs;~n ..~ii- ·a:a,'.(
! zij: ingewijd. zullen,· zijn in_ alle d~F(!-ate vra13-gsJtifi~~P..
i welke zich heden ten dage op, gl'qndvyet~~liJk, t.erreip _
, voordqen.
. . - , . . ;- -,;,;; ·,L
1

.'."L

Al is het ietwat bekno:pter, is het bóek:·varL Prof.
; Mast best te vergelijken met het «Handbö:ek'van.1h'H
: Nederlands staatsrechb) -van Prof~· :Van-.de.r'Pot"'daL
: aan de Nederlandse ;studenten ·zulke-reusachtige·· dien:-''
i sten ·heeft· bewezen;· Het ·heeft dezelfde' kent:nerken.
.· van klaarheid en zakelijkheid waardoor het boek' van.
· Prof. Van de Pot zo hoog- aangeschreven. staat''.in~1 'de
Nederlandse rechtsweten$chap:.
·:: .,
Prof. Mast volgt bij dè:behandeling dè~ stof:·de'·klàs-...
sieke indeling van:· ·h.e'f-· sfaatsreèht - en :.·'onderzoekt
. achtereenvolgens ·de bronnen van· het' _gr-OhdWètteH]k'
1
1 ~recht, de grondrechten en de drie staatsmaèhten, ·brri:
· ten slott~ de grondwettelijke". bepaling~;n betre-ffende
' de-.plaatselijke~ decentralisatie, pr<.Wincie ·en gen):ë'énte, ·
: de openbare financiën, begroting, ,reke-niilg;.en:.Reken.::
hof en de herzieningsprocedure· te besrprek~n;' ,, . : , >
In dit klassieke kader· heeft· P1~of.: Mäst:al ae belang-_.·_;
rijk!e vraagstukken,· ·file zich ·op 'grondwettelijk. ·gebied:
stellen -ingeweven-•- en· hij -heeft~ de' i" ·'do.nstitu tiöh~le:
bepalingen/toegelicht door middel van.de'vèle.wetfon'. en van· de ;menigvuldige re6h tspi'äak ·dièvè·bahd hóü~
den met de -staatsrechtelijk~ beginsèlerr.' '', '.-J'.'''.
Zowel de betwistingen ·die zich 'op'fäkere og;êhblîk:.· ·
ken van het onafhankelijk ... bestaan' i -van' ons·~ -1~rld
hebben voorgedaan. in verband mëF pt>ii1cipië1é grd1fü2~·
wettelijke vraagstukken; 1 • als de·: allerlaát#e:·15foblé:• men, die sedert de beide wereldoorlogèn: o:prZ(;-" 'ktèhiimertde · wijze de openbare,· -menirig e:h h&.F' pàlitWl<e"~·
leven in ons land in beroering'heboen(gebracht,c~orf"
den ontleeff en aan' M hand! ·vah positieve :wè·fgevfög 11
beoordeeld.
- .·.'
·:"';: :.':": -'· ,.

ln de beken.de reeks cursussen gedoceerq aan ge
Universiteit te Gent èn bezorgd dqor de N.Vi Stan,dÇtÇLrd Boekhandel is tha.ns de cursus verschenen
gewijd -~oor Prof. Mast .aan het overzicht van het
grondwettelijk recht..
In het Nederlands zijn wij in België buitengewoon
arm aan :qa,ndleidingen van staatsrechterlijke .aard en
het i~. ons d~n ook een bijzonder genoegel_J. ge publicaDe auteur heeft zi,]n s-teifütg~n--tQ~g-~ÜÇb,t
tie ván het uitstekend overzicht van Prof. Mast te
kunn,en aankondigen. del van -een .zeer uitgebreide" 'oibiiogxä:gpt~". ,~b.'i: all~'-'
De sèhrijver heeft reeds op het gebied van het
boeken en studiën in verbarra: ·-met_, de- ··-~~:~'~ro&:~~L
staats- en administratief recht-zeer belangrijke publivraagstukken worden u~tvoerig ve:rmeld, terwiJt:voártcatiës óp zijn actief. Herinneren wij . in de eerste
durend c.ontact wordt gehouden 'izjet Q.e r~d{ts'!~·~,t -oP,!,
piaats aán zijn proefschrift « Verordeningsmach t des· grondw~ttelijk gebied. in d~., nabµrj~~"·Ia~9-~R~.:,:.~BPJ'~~ ._
Konings. in politiezaken en de wet van 5 Juni l934 »
Frankr1Jk en Nederland.,_
. : -. . :
,
é'' ,->. .
uit.gegeven in het jaar 1939 door de« Vlaamsè RechtsDoch Prof. Ma~t bepaalt ~r zicr':.iµ,~t;;f,~~:·~~p-~~(~i.W/.~
kundige Bibliotheek», waarmede dadelijk de 'auteur
lijke uiteenzetting_ t~_ gèyen. VFtJl: .·. 4~': t~g~n-W<),C>f;_Çiig,e _
ee:n · hóögstaande plaats veroverde' ·"-in de- Vlaamse
st~mq. ya11 het grondw,ett~lij}{ i'ë_Çp,t ~jl ?'.~~~i~:~~e~t~::
-Wetenschap van: het publiek recht. Verder- zijn merk-., op uitvoerige wijze, mj.{ldel~n aan d~.MP.<Ltg" 1dQ't,n-~i_n
waardige Studie·över «De geschillen van bestuur naar
de besproken vraag~.tukken steeds di~per te· doorBelgisch recht », die ·ih 1946 verscheen en: waàrVan Wij
gronden, hij geeft ook na elk hoofdstuk algernene
in ons blad, de bijzonder.e vieirdiensten .·en de originele
overzidhten ·waarin. ··.hij·' 0]>· ·synthetiscbë. 'wijz~:· ge
opvattingen hebben :onderlijnd. Talrijke -studiën en ·~-vo1utie van het Beigisch ironciw~:tte1i]lt-·~ed~CS1ämêri~'.·

:4óöl"y'h1Jib;.
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vat. Op die wijm levert füj ook een uitersit interessante
bjjdrage tot de wetenschappelijke, .·•beoordeling van

in e"en onderzoek aangaande de waarde .die in de
verschillende landen aan de precedenten: in· de recht~
spraak wcfrdt gehecM. Hij omschrijft de juiste betekenis van het gebonden zijn aan precedenten in de
Engelse rechtsopvatting, die de rechter alleen bindt
aan de ratio decidendi, niet aan de éigenlijke rechtspraak. Op die wijze kan de rechter zeer dikwijls aan
het gèzag van de pr.ecedenten ·ontsnapperL In de continentale landen bestaat er voor de rechters geen
enkele verplichting precedenten te volgen, tenzij· bij
verwijzing na cassatie, in. Nederland, Duitsland en
Zwitserland dadelijk na de eerste cassatie, in Frankrijk en België eerst na de tweede cassatie, door de
verenigde kamers van het Hof van Verbreking. Al is
het « stare decisis » dus op het continent geen regel,
toch is de rechtspraak als rechtsbron onmiskenbaar en
de kerngedachte van het betoog van de auteur bestaat
er in te beweren dat ondanks alles er ook op ·het
continent in beginsel een verplichting voor de rechter
tot « stare decisis » bestaat.

deze_ zo gewichtige tak van het. recht.
Zonder twijfel is de cursus van Prof. Mast het allerbeste dat tot nog toe op het gebied van het theoretisch
staatsrecht in het Nederlands. in ons land werd
gepubliceerd.
Er wordt in deze cursus ook op Voortreffelijke wijze'
evenwicht gehouden tussen de theorie en de politieke
praktijk en het geheel is aldus gegroeid tot een merk-'
waardig studieboek dat ,een buitengewoon rijke aan-1
winst vormt voor het Néderlands rechtsonderwijs in
ons land.
René Victor.
Stare Decisis. Het g·ezag van precedenten. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff. 1950.
44 p.

MT J. DRION. -

Mr Drion heeft bij de _aanvaarding van het ambt'
van gewoon hoogleraar in het burgerlijk en het internationaal privaat recht aan de Rijksuniversiteit té
Leiden een belangrijke rede uitgesproken, waarin hij
het vraagstuk van het gezag der pr~cedenten in het
rècht aan .een diepgaande en originele ontleding
onderwerpt.
Het vraagstuk is buitengewoon uitgebreid en het
leent zich tot onderzoekingen in tijd en in ruimte;
men kan namelijk het gezag der precedenten onderzoeken zowel in de rechtsgeschiedenis als in de, vergelijkende. rechtswetenschap.
De auteur heeft al deze onderzoeki:n:gen gesynthetiseerd in het kort bestek van een academische !'.ede
en hij is er toe gekomen een zeer .. klaar beeld op te
hangen van de verschillende oplossingen die aan dit
belangrijk probleem zijn gegeven geworden.
· Het was vanzelfsprekend dat de schrijv:er eerst de
toestand in de Angelsaksische landen zou onderzoeke11, waar het gezag van precedenten zozeer de
toepassing van het recht beheerst. De auteur. komt
er dadelijk tegen op dat in Engeland het recht essentieel door .de rechtspraak zou gevormd zijn en de
invloed. van de doctrine aldaar onbeduidend zou wezen,
terwijl op !het vasteland. de rechtsontw~kkeling in de
eerste plaats zou bepaald zijn door de auteurs en dat
deze zelfs meer gezag zou toekomen dan de vroegere
beslissingen van de rechtscollege's. Zo scherp is het
onderscheid geenszins, vo.lgens Mr Drion.
Er is zonder twijfel wel een zeer groot verschil.
«De jurist van het continent is de logicus, die redeneert v~n beginsel naar concreet geval. De Engelse
jui:ist is de empiricus, van concr.eet geval naar beginsel .·redenerend.. De eerste . stelt zijn vertrouwen in
syllogisme11, de tweede in precedenten». In Engeland
is het regel dat een handboek eerst na de dood van de
schrijver een ·autoriteit kan worden en het is er wel
mogelijk boeken in rechte te citeren, 'Çl.och ten zeerste
onbehoorlijk dit te doen met tijdschriftartike,len.
Doch de schrijver wijst er op dat deze regels verre
van. algemeen zijn en. dat bv.. op het gebied van het
internationaal privaat . recht in de Angelsaksische
landen aan de doctrine oneindig meer . belang wordt
gèhecht dan misschien in enig. ander. land.
. Doch men· wachte zich ook voor .een overschatting
van de invloed der doctrine in de ·continentale landen
en· in· de rede van Prof. -Drion worden verschillende
voorbeelden aangehaald van principiële, verwezenlijkingen· in de rechtspraak· tegen de mening der doctrine in.·
· De' kern van het betciog ;van de· auteur' bestaat nu
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Schrijver gaat dan na hoe de toestand zich· voordeed
in het oude Nederlands recht vóór de . codificatie,
waarin hij ook de rechtspraak op dit gebied onderzoekt van de Grote Raad van Mechelen.
De conclusie van het historisch onderzoek komt· er
op neer dat op het continent de hoogste colleges· zich
in het algemeen verplicht achten hun eigen arresten
te volgen; bij de Grote Raad van Mechelen gold de
regel dat de rechters onvoorwaardelijk gebonden
waren aan de vroegere rechtsbeslissingen van het
hoogste college waaronder ze ressorteerden. In de 1711 e
en 1811 e eeuwen kwam men op tegen het gebonden
zijn aan precedenten, doch men tastte in werkelijkheid
de regel zelf van de « stare decisis » niet aan, doch
slechts de ónjuiste toepassing ervan.
In Nederland is men trouwens van de beginne af
, ·steeds op het standpunt blijven staan dat het de taak
van de rechter is de wet te interpreteren en ev.entuële
· leemten van de wet aan te vullen.
.
En dan komt in het tweede deel van zijn betoog de
, schrijver tot de zeer interessante uiteenzetting dat op
1

het continent d~ rechters meestal minder hun eigen.
, opvatting over een toepasselijke rechtsregel volgen
dan wel deze die in zekere arresten van het hoogste
rechtscollege werd neergelegd.
En· hij weerlegt in de eerste plaats de auteurs die
principieel van geen rechtsplicht tot het volgen van
precedenten niet willen horen. De rechtseenheid en de
rechtszeke.rheid, die men met de codificatie voornamelijk wilde bereiken, zouden grotendeels niet verwezenlijkt zijn geworden indien de lagere rechters zich niet
verplicht voelden de beslissingen van het hoogste hof
in twijfelachtige rechtsvragen te volgen, zelfs met
terzijdestelling van ·eigen afwijkende opvatting.
De auteur gaat· dan na welke sancties er in sommige landen, voozien zijn om de lagere rechters te
dwingen het hoogste rechtscollege te volgen, in
Spanje, .in Duitsland, in het vóór-revolutionaire Rusland.
Wanneer ter v.erwezenlijking van het doel zelf der
rechtseenheid het « stare decisis » als regel geldt in
de practijk voor de lagere rechtsmachten, bestaat nog
de tweede vraag in hoeverre het hoogste rechtscollege
z.elf aan de eigen arresten dient vasrt te houden. Prof.
Drion haalt hier dei mening aan van de Belgische
Procu11eur Generaal Leclercq, die ook in beginsel de
gebonde·nheld van het Hof aan zijn eenmaal genomen
beslissingen voorstond en die zegde « La· cour de cassation n'est pas une académie discut~nt indéfiniment
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sur l'interprét;ltion la plus correcte .. qui peut être
donnée à telle .dispo,sit~on lég~le ». De Heer Leclercq
was de mening toegedaan, die door Mr Drion beaamd
wordt dat het Hof op zijn vroegere beslissing.en slechts
kan terug komen wanneer deze de rechtsvrede niet
brachten of wanneer de omstandigheden een nieuwe
koers in de rechtspraak noodzakelijk maken.
De mening va'n Procureur Generaal Leclercq is
echter volgens Mr Drion te breed en het is gevaarlijk
aan te nemen dat het cassatiecollege op een vroege·re
beslissing zou dienen terug te komen, zodra het er
van overtuigd is dat een andere interpretatie beter
aan de wet beantwoordt.
Op grond va.n een bepaald arrest van het hoger
rechtscollege zijn op grote schaal rechtshandelingen
verricht geworden en een herroeping van het precedent brengt in het rechtsverkeer een gevaarlijke verwarring. In dit geval stelt de auteur de mogelijkheid
in uitzicht dat het Hof zich aan zijn vroegere rechtspraak zou houden, doch zou aankondigen dat het zijn
bedoeling is in de toekomst zijn rechtspraak te wijzigen, zoals dit in verschillige hoven van de Amerikaanse staten gebeurd is en zoals het goedgefoeurd
werd door de Supreme Court.
Prof. Drion vindt er geen bezwaar in dat deze weg
in Nederland zou worden ingeslagen. Hij is echter
van oordeel dat dergelijke ideeën slechts kunnen verwezenlijkt worden wanneer er zich een werkelijk
revolutionaire wijziging zou voltrekken op het stuk
van de formulering van vonnissen en arresten. In de
Nederlandse jurisprudentie worden meestal de pr:ecedenten doodgezwegen hoezeer hun invloed zich ook
doet gelden. Slechts nadat er zal gebroken zijn met
deze gewoonte zal ook voor Nederland een grondige
studie van het « star:e decisis » mogelijk worden.
Na de lectuur van deze merkwaardige studie komt
men tot het besluit dat de toestand voorzeker in
Nederland niet volledig dezelfde is als in België. Wij
hebben in ons land langdurige en koppige conflicten
gekend tussen de jurisprudentie van de lageré rechtsmachten en deze van het Hof van ·Verbreking, waarin
niet alijd dit hoogste rechtscollege het laatste woord
heeft gehad. Wij kennen ook sensationele wijzigingen
in de principiële beslissingen van het Hof -van Verbreking en al geldt ook in ons land in: algemene regel
de eerbied voor de precedenten, toch is er in het gelden van de regel van het « stare decisis » een soepelheid die waarschijnlijk groter is dan in Nederland.
Het gebonden zijn van het hoogste rechtsc:ollege aa.n
zijn eigen bêslissingen is een vraagstuk dat nog steeds van ·de allergrootste actualiteit is en waàraan dit jaar·
nog de Heer Procureur Generaal Cornil een· belangrijke .bespreking wijdde in de mercuriale die hij bij
het begin van het rechterlijk jaar uitsprak aangaànde
de ze~ding van het Hof van Verbr:eking;
De sfodie vàn Prof. Drion heèft op deze zeer belangrijke theoretische kwestie een schril licht geworpen
en ieder --die zl.jn werk heeft gelezen aangezet tot
grondig. nadenken over het probleem. .Het ware te
hopen dat een verge1ijkende studie: tus.sen de -practi]k
van het « stare d.ecisis » in België en in Nede.rland zo
spoedig mogelijk .de onderzoekingen ·van Prof. Drion
zou komen. ·yolledigen.
-

René
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Nicolas MAJE~US _: -Histoire du Droit dans Ie Grand
Duché de Lu.""embourg. Luxemburg, Imp:rimer-ie
St Paul; 1949, 2- yol., 870 ·p.

Een synthetische rechtsgeschiedenis van het - Groot
Hertogdom werd tot nog toe_ nog nooit in zijn geheel
ondernomen.- Wetenschappelijk· gevormd door _de be.kende Franse rechtshistorici Paul Fournier, R. Généstal
en Emile Chénon heeft de heer Majerus deze taak -durven op zi'ch nemen, hierin,· moreel e:n financieel gesteund
door _de Luxemburgse regering. Voorwaar een voorbeeld
voor onze regeringen !
Er bestaan ten aanzien· van het schrijven van_ synthesen van de rechtsgeschiedenis van een land. twee
houdingen. Ofwel kan men oordelen dat er nog on . .
voldoende bronnen bekend_ zijn en dat er nog te weinig « Vorarbeiten » bestaan. Dat is de houding die tot
nog toe de meest vooraanstaande rechtshistorici hebben aangenomen ten opzichte van het opmaken van een
Belgische rechtsgeschiedenis. Ofwel kan men oordelen
over deze arguménten te mogen heen stappen eri dat
het mogelijk is een goede synthese op te bouwen met
de bestaande bouwstoffen. Dat laatste is het standpunt geweest y'an E. H. Majerus 'betreffende ·Luxemburg.
"
·
Vanaf het leenroerig tijdperk krijgt het Luxemburgse
recht zijn eigen specifieke kenmerken.' Vanaf dat tijd-·
perk -beschikt de auteur dan ook over veel meer· ge.:.
gevens. Na de uitwendige geschiedenis van het recht
in deze periode te hebben geschetst wordt de feodaliteit, de oorsiProng, de inrichting en de uit}Jreiding v.an
het .graafschap Luxemburg uiteengezet, waarna· een
uiteenzetting volgt over de grafelijke raad en de ministeriales, de Staten,· de hofdiensten, de provoosten, de_
heerlijkheden; het gemeentelijk regiem, de bevrijding
der steden volgens de verschillende typen (Beaumont,
Echternach en Luxemburg, Grevenmacher, Laroche,
Thionville, Trier e.à.), de rechterlijke inrichting, het
personenrecht. (geestelijkheid, edelen; boeren, poorters,
bastaarden, vreemden en lijf eigenen) , het financieel regiem en de corporaties. Een bijzonder belangwekkend
deel behandelt de heerlijke rechten (p. 277-292) : het
jachtrecht, het recht op afgesloten jachtplaatsen, het
visrecht, het recht van duiventil, het recht van molenen wijnpers, het grondrecht, het weiderecht, het recht
op hennen, het acdjnsrecht en .911gelt, _het -rec}J,t va.n
vetweide, he_L.recht _._op -.over_nac:hti:p.g: en ve:rzo_rging,
het voogdijrecht, het recht op militaire hulp, - het bewakingsrecht en de buitengewone rechten. Afzonderlijke hoofdstukken behan<:leJE:!n de administratiev:e -en: de
rechterlijke taal, de toe_stand van_ de Kerk i_n de_ f~o:-dale :,p.eriode (met interessante_ g!:!geve_ns_ over de _tienden).
_ _ _
"
Het belangrijste deel van het werl~ is het_boek handelend over Luxemburg· al~ provincie der Nederlanden.
Vooral belangrijk zijn hier de hoofdstukken _'over de bronnen van het Luxembur_gse r€lcht; de_ provin~~eg-0u: verneur,_de Staten, de Raad der Edelen, de rechterlijke
, inrichting (hoge, midde_le en lage justitie).
Het gedeelte. betreffende" het-- Luxémbürgse -straf. recht bezorgt ons merkwaardige-inlichtingen. 'Hier nog
meer dan elders heb ik m.i. de twee grote gebreken
van dit werk sterk àangevoeld : het.- gemis. aan nota's
en referenties, zodat controle onmogelijk is, en het karig gebruik van eigen opgezochte archiefdokumenten.
De meest gebruikte bronnen zijn de algemene placcaeten en de Coutumier général; _slechts terloops worden
deze algemene regels· aan de rechtspractijkregisters en dokumenten getoetst. De auteur heeft zich wel zeer
speciaal geïnteresseerd aan de beulen (p. 503), de heksenprocessen (p. 509) en de tortuur (p. 518). Bij de
_op p. 526 vermelde abolitionnisten mocht voorzeker
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Speciale hoofdstukken, gèvuld -met interessante details, zijn gewijd aan het woudrecht, aan de advocaten,
de notarissen, het ,personen- en zakenrecht. Bijzonder
lezenswaard zijn aldaar de ·gegevens verstrekt over de
leprozen (p. 574-578) en de v;reemden (p. 578-581).
Tussen de op p. 611 èn volgende vermelde Luxemburgse
juristen noteren. wij verschillende raadsheren van. de
Grote Raad van Mechelen : wij hebben echter sterk de
indruk dat hier nog wel enkele namen ontbreken.
In de Moderne Tijden behoorde Luxemburg tot zes
verschillende bisdommen : Trier, Luik, Metz, Keulen,
Reims en Verdun. Belangrijk is hetgeen hier meegedeeld wordt over het· placet (p. ·641 en vlgde).
Bóek VI behandelt, in; vogelvlucht, Luxemburg ten
tijde. vari de Franse .Revolutie,. het Consulaat en het
Kéizerrijk.
Het laatste boek· schetst in ééri adem het tijdperk
der onafhankelijkheid (1815-1940) : Hollands regiem,
Beigische Revolutie, Regiem van 1839 tot 1841, de
grondwetten van 1841 en 1848, de hervorming van 1856,
de grondwet van 1868,. de grondwetswijziging in 1919,
de herziening in 1948, het negentiendeeuwse burgerlijk
reèht (personen- en zakenrecJ:1,t.), het negen tiend-eeuwse
strafrecht, de rechterlijke ~nrichting, het handelsrecht,
de sqciale wetgeving, het internationaal statuut (conferentie van Londen in 1867, en. toetreding tot de
Volkenbond), de advocaten en de balie, hèt n9tariaat,
het kerkelijk vraagstuk, de Luxemburgse juristen, het
naziregiem e.n de bevrijding.
·
Voortreffelijk uitgeg~ven op luxe-papier, verlucht met
17 originele tekeningen, die blijk geven van de grote
kunst en de zin voor historische nauwkeurigheid van
de·· heer Jean Schaach, en versierd met 9 kaarten,
waarbij m.L vooral deze over de galgen in Luxemburg
van originele betekenis ._is, verdient de auteur, mits
de restrictie van de hog~rgenoemde kritieken, oprecht
gelukgewenst voor het.: door hem verrichte reuzenwerk. Hij heeft aan de. rechtsgeschiedenis in het algemeen; maar vooral aan die van zijn vaderland, een reu.;
zendienst bewezen !
L. Th.
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is er in geslaagd van -dit handbo,ekje he·t -beste. te
ma\{en dat er op het gebied der Duitse rechtshistori~
sche handboeken bestaat.
L. Th. Maes.
H. MITTEIS, Deutscbes Privatrecht. Ein Studienbuch.
C. H;. Beck'sche Verlagsbuch. -- Handlung, Mün·

chen en Berlijn, 1950, 166 p.
Dit « Deutsches Privatrecht » is, evenals de « Deutsche Rechtsgeschichte » .van dezelfde auteur, in de
eerste plaats voor studenten bestemd en is dan ook
ontdaan van. alle geleerÇI. bijwerk en details. Het was
de bedoeling van de·. auteur·· aan: te tonen dat · alle
recht, ook· het privaatrecht, een ku}tuurp1'ödµcJ_ is en
dat zijn instellingen .en denkwijzen in een_ noeste
kamp om _de geestelijke wa~rden ontstaan zijn,~
Na de rechtshistorische basis en de grondbegrippen
van het moderne Duitse privaatrecht klaar te hebben
uiteengezet worden achtereenvolgens het personen_-,
vermogens- en erfrecht behandeld.
Een uitgebr.eid zaakregister en de aanwending van
verschillende lettertypes droegen er toe bij om dit
handboek vol1edig ,en duidelijk te maken.
Als zeèr ·sterk voorstander van rechtsvergelijking
en rechtshistoricus van eerste rang, heeft de auteur
in zijn werk duidelijk de nadruk gelegd op de invloeden die dbor het Romeinse en andere vreemde rechten
uitgeoefend werden op het Duitse recht.
L. Th. Maes.

I MEDEDELINGEN
HET MINISTERIE VAN JUSTITIE EN DE
UITZETTING VAN .VREEMDELINGEN

Maes~

li. ·MlTTEIS, Deutsche Rechtsgeschichte. Ein Studien·buch• .,---,_ Juristische Kurz-Lehrbücher, Biederstein
Verlag, München en Berlijn, 1949, 150 p.

Professor Mitteis, hoofdredacteur van het Zeitschrift der Savigny-Stiftung- 'heeft, na de herdrukken
van Fehr, von Schwerin, Planitz .e.a. thans ook de
Du~tsé rechtshistorische literatuur met een belang~
rijk. overzicht verrijkt.
Na
de lnleiding dè doelstellingen en methodes
der Duitse rechtsgeschiedenis klaar te hebbên
opgesomd, is het werk zelf ingede'e1d in germaanse en
frankische periodes,· ·de Hoge Middeleeuwen en Late
Middeleeuwen tot ·1500. Het tijdperk ha 1500 wordt
zeer vluchtlg behandeld, omdat in de «Kurzlehrbücher~
Reihe >~ e·en~werk ov.er deze ·periode _voorzien wordt.
Wetenschappelijke twistpµnten en oudheidkundige
b}jzon(!.erheden werden weggelaten. . .
.
Het. vooi:treff elijk, zaakr,egistèr is 'van : a.'ard om de
bruikbaarheid van dit handboek •nog te verhogen. Het
was .vanwege de auteur een gelukkig idee sommige
belangrijke'gedeelten:,\ra.11.de tëkst in vetjes te drukken, terwijl. andere. in gewone e:n nog andere,. inin
belangrijke teJ<sten .. in ·k_ieine kapîtaalletters . werden

in

gezet
·Dé grotè verdienstê van dit « Kurzlehrbuch »:is. o.i.
de volledigheid in de bekn.óptheid. Professor Mitteis

Onder ·deze· titel werden in nr 9 van de lopende
jaargang~ (kol. 366-367) een paar vragen beantwoord,

die ons i.v.m. het arrest van de Raad van State d.d.
19 Mei 1950 (R.W. 1950/51, 210) werden gesteld.
Intussen werd onze aandacht gevestigd op een door
de minister . van justitie ingediend wetsontwérp-· (ge~
drukte stukken van de Senaat, 21, zitting 1949-50)
, tot wijziging van. de wet van 12 Februari 189.7 op de
· vreemdelingen.
De bij . het . ontwerp wet voorgestelde wijzigingen
. komen in ·hoofdzaak hierop neer, dat de categoriën
bevoorrechte vreemdelingen (gehuwd met Belgische
vrouwen; art., 2 van de .wet van 12 Februari. 1897)
. worden afgeschaft en dat de vreemdeling kan worden
; uitgezet niettegenstaande de aanwending .. van enig
hem toeko_mend rechtsmiddel (art. 3 van het. wetsontwerp).·
Het is moeilijk denkbaar, dat het ministerie Van
justitie deze wijzigingen. voorstelt, alleen maar omdat
. de rechter beslist heeft dat de niet Belgische vrouwen
gehuwde· vreemdelingen niet kunnen worden uitgezet
(onuitgegeven vonnis van de corr. Rb. te Brussel, 19e
Kamer, 25 Mei 1949) of omdat de Raad van State--zich
bevoegd heeft _verklaard de min:lsteriële besIUiteil vaii
: uitzetting te toetsen aan de wettelijke bepalingen
(arrest 19· Mei 1950 )'.
Men begrijpt echter niet op grond van welke andere
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overwegingen· de minister. van Justitie eèn dergelijk
ontwerp h,eeft- kunnen indienen.
De afScfiaffing van de categorien der bevoorrechte
vreemdelingen tast immers bepaalde soorten van huwelijken aan, die de wetgever van 1897 klaarblijkelijk
en terecht heeft willen ·beschermen, terwijl. het voorgestelde nieuw artikel 3 de administratie van de
vreémdelingenpolitie practisch zou onttrekken aan de
controle van de gewone en van de adrµinistratieve
rechter. Inderdaad hoe· zal bv.. een uit België gezet
Rus, ee:qmaal in Rusland terug, van uit zijn land van
oorsprong nog kunnen gaan procederen tegen een autori,tair en wellicht rechtens onjuist genomen maatregel?
Het nieuwe art. 3 zegt nu wel, dat de door de minister te nemen maatregelen onderworpen zijn aan de
controle van de wetgevende kamers, maar zulks is
een overbodige bepaling, vermits dit nu. ook al zo is.
De toevoeging « wetgevende » kamers heeft overigens
met controle op bestuurshandelingen en met wetgeving
niets te maken.
Tijdens de behandeling van bedoeld ontwerp in de
seniiatscommissie van justitie werd vooral door sep.ator
Rolin en terecht strenge kritiek hierop uitgebracht.
-Het verzet van een gedeelte der. commi~sie was van
dien aard, dat de minister van justitie feitelijk. gedwongen werd het ontwerp in zijn tegenwoordige redactie terug· te nemen.
Het terugnemen van .dit wetsontwerp staat vermoedelijk in r~chtstreeks yerband met het besluit van d,e
regering d.d. 1 December jl., waarbij de minister van
justitie gemachtigd wordt een ontwerp van wet in te
dienen, strekkende tot verlenging van de duur van het
wetsbesluit van 28 September 1939. Dit ;wetsbesluit
werd slechts uitgevaardigd voor de duur van de wettelijke. oorlogstoestand; bij de wet .va:n 1 Juni 1949
werd bepaald dat het zou gehandhaafd blij.ven tot op
31 December 1950.
Het wil ons voorkomen, dat verdere handhaving van
dat wetsbesluit moeilijk nog te rechtvaardigen is. De
toekenning van overdreven macht~n aan de staats-.
politie, zoals door dit wetsbesluit is geschied, is in een
democratische staat· uiterst gevaarlijk. Het is verder
ten zeerste wenselijk, dat men zes jaar na de oorlog,
eindelijk tot het gewone en normale recht terugkeert.
Al was het dan maar opdat in ons land. de universele
verklaring van de rechten van de mens geen dode
letter zou worden en/of blijven ..
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