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Edelgrootachtbare Heeren Curatoren,
Hooggeleerde Heeren Professoren,
Zeergeleerde Heeren Lectoren en Assistenten,
Dames en Heeren Studenten, en voorts
Gij allen, die deze ambtsaanvaarding met Uw
gewaardeerde tegenwoordigheid vereert!
Zeer geachte Toehoorders,
Dat de keuze van een onderwerp voor deze oratie viel op de
verhouding van Romeinsch tot Oud vaderlandsch recht, ligt
— na het besluit tot aanstelling van een gewoon hoogleeraar voor
het geven van onderwijs in het Romeinsch en Oud vaderlandsch
recht1) — wel zeer voor het grijpen. Dat Oud vaderlandsch
recht aan een romanist toevertrouwd wordt, vormt een reden
te meer tot bezinning op de vraag naar deze verhouding. In een
hoogleeraar immers met een romanistisch verleden steken twee
Zeker niet geheel denkbeeldige gevaren. Allereerst dit: dat den
romanist de lust bekruipt tot „romaniseeren”, waarmede we
bedoelen, dat het Oud vaderlandsch recht in een tè fel
Romeinschrechtelijke belichting komt te staan, met het nood'
lottig gevolg: dat het in werkelijkheid op het tweede plan
geraakt. En het andere gevaar? Vrees van tekort te doen aan
het Oud vaderlandsch recht zou ertoe kunnen leiden, dat aan
dit laatste in tè ruime mate aandacht besteed wordt, zoodat het
Romeinsch recht in de verdrukking komt.
Moge de keuze hiermede voldoende verantwoord zijn, het
onderwerp zelf vraagt een nauwkeuriger bepaling. Spreekt men
over de verhouding van Romeinsch tot Oud vaderlandsch recht,
dan dringt zich een onderscheiding op. Men kan immers deze
verhouding bepalen in de geschiedenis zelf der beide rechten.
Het gaat er dan om de feitelijke verhouding dezer beide rechten
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op te sporen in het verleden. Daarnaast staat de vraag naar de
verhouding van het Romeinsch tot het Oud vaderlandsch recht
in de academische vorming van den Nederlandschen jurist. Valt
uit het voorafgaande reeds af te leiden, dat deze laatste ver'
houding ons op dit oogenblik en bij deze gelegenheid het meest
ter harte gaat, we bekennen gaarne persoonlijk behoefte te
hebben aan een zoo scherp mogelijke onderlinge begrenzing der
beide leeropdrachten. De juiste verhouding in het academisch
studieplan is echter slechts dan te vinden, indien gelet wordt
op de verhouding der beide rechten in de historie. Moge deze
tweevoudige beschouwing er ons tevens voor behoeden de
geschiedenis van het recht te beoefenen om wille van de historie
zelf, los van haar taak in de academische opleiding2).
De toegemeten tijd laat uiteraard niet toe deze verhouding
in de geschiedenis volledig na te gaan. We bepalen ons tot
enkele grepen hier en daar, in de overtuiging, dat ze voor ons
doel toereikend zijn.
Teneinde zoodra mogelijk vasten grond onder de voeten te
krijgen, worde allereerst gepreciseerd wat we onder Oud vader'
landsch en wat we onder Romeinsch recht in het verder betoog
verstaan. We gaan hierbij uit: niet van een of ander persoonlijk
ideaal, doch van de werkelijkheid der academische praxis aan
de Carolina. Welnu: dan is Oud vaderlandsch recht
het recht, dat oudtijds — d.w.z. vóór 1795 — gold binnen
het tegenwoordig Nederlandsch grondgebied in Europa3).
Romeinsch recht is het recht, dat aanvankelijk in den
Romeinschen stad'staat, daarna in het Romeinsch wereld'rijk
gold en dat vervolgens voorloopig tot rust gekomen is in de
Justiniaansche codificatie 4 ).
*

*

*

In welke verhouding staat nu het Romeinsch recht tot het
Oud vaderlandsch recht in de geschiedenis ?
De ingewijde weet, dat het tegenover elkaar plaatsen der
beide rechten allerminst een scherpe antithese beteekent. Aan
een gelijkstellen van Oud vaderlandsch met eigen, inheemsch
en van Romeinsch met vreemd recht valt in de verste verte
niet te denken, omdat de werkelijkheid zoo geheel anders is.
Het Oud vaderlandsch recht vormt een rijk geschakeerd mozaïek,
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waarin — naast eigen inheemsche bestanddeelen — elementen
van kerkelijk, van oud Fransch, van Romeinsch, van feodaal en
van nog weer ander recht zijn aan te wijzen5). Dus ook:
elementen van Romeinsch recht! Het Oud vaderlandsch recht
is, vooral sedert de receptie der 15e eeuw6), dicht doorgroeid
met Romeinsch recht of (zeggen we het aanstonds maar zoo
nadrukkelijk en duidelijk mogelijk:) met recht, dat zich als
Romeinsch recht aandient. Dit gerecipieerd recht is naar
vorm en inhoud vaak zoo geheel anders dan het ius romanum
tusschen stadsstaat en Justiniaansche codificatie.
Kiezen we een voorbeeld ter verduidelijking. Wanneer den
Leuvenschen hoogleeraar Nicolaus Everardus (1462—
1532) gevraagd wordt, of de gehuwde vrouw naar Zeeuwsch
recht eigen goederen mag vervreemden zonder toestemming van
haar man, dan geeft hij op grond van het in zijn geboorte-gewest
geldend recht een ontkennend antwoord 7). Een verwijzing naar
den Justiniaanschen Codex8), ze moge dan slechts middellijk
plaats hebben, verleent — zoo wilde de geest des tijds het nu
eenmaal — aan het advies grooter gezag. Everardus beroept
Zich nl. op den Codex'commentaar van den postglossator
Baldus (1327—1400), met name op diens toelichting van den
Codex'titel „de rescindenda venditione” 9). Wat blijkt echter?
Dat deze heele Codex'titel, zooals hij in het Justiniaansch werk
voor ons ligt, met geen woord rept van de rechtspositie der
gehuwde vrouw. Trouwens het komt ons voor, dat de vrouw
naar Justiniaansch recht in het onderhavige geval de toestemming
van haar man in het geheel niet noodig had10). In schijn wordt
hier derhalve Romeinsch recht binnengehaald, zij het dan ter
adstructie van eigen Zeeuwsch recht, in werkelijkheid daaren'
tegen neemt men opvattingen over, die eeuwen na het einde
der byzantijnsche periode — bij de hernieuwde bestudeering van
het Justiniaansch recht — in middeleeuwsche en na-middeh
eeuwsche rechtsscholen, in glossen, in rechtsgeleerde geschriften
haar auteurs en verdere verdedigers gevonden hebben.
We zouden deze na'Justiniaansche beoefenaren van het
Romeinsch recht schromelijk onrecht aandoen, indien het aan'
gehaalde voorbeeld den indruk mocht vestigen, dat de samen'
hang tusschen Oud vaderlandsch en Romeinsch recht steeds en
overal zóó los, zóó twijfelachtig zou zijn als hier bij E v e r a r d u s
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het geval is. Toch moge dit voorbeeld, laat het dan desnoods
tot de uitzonderingen behooren, aansporen tot eenige voor'
Zichtigheid, indien gezegd wordt, dat het Oud vaderlandsch
recht doorgroeid is met Romeinsch recht. Telkens stelle men de
vraag: of men inderdaad te doen heeft met Romeinsch recht,
zooals het hic et nunc gedoceerd wordt, dan wel met Romeinsch
recht, waar de geest der Middeleeuwen wijzigend, aanpassend,
hernieuwend, ja zuiverend doorheenwaaide.
We zeiden reeds, dat beperking geboden is. Welnu bij het
nagaan der verhouding van het Romeinsch tot het Oud vader'
landsch recht in de geschiedenis willen we alleen wijzen op
enkele Romeinschrechtelijke elementen in de oudste opteeke'
ningen van het Oud vaderlandsch recht, in de opteekeningen
dus der Frankische periode (406—843). We denken daarbij
uitsluitend aan de capitularia met hun territoriale werking en
aan die volksrechten (leges barbarorum), die voor ons tegen'
woordig grondgebied van practisch belang geweest zijn11).
Wie als romanist deze oudste bronnen bestudeert, ondergaat
de gewaarwording, dat hij zich in een weliswaar eerbiedwaardige,
doch overigens niet geheel vreemde omgeving bevindt. Meer dan
eens ontmoet hij er rechtsinstellingen en rechtsregelingen, die hem
uit het Romeinsch recht geheel of ten deele bekend zijn. Dit
verschijnsel: Romeinsch recht in het Oud vaderlandsch recht
der Frankische periode, trok reeds de aandacht van velen12).
Het is onderzocht en de resultaten van het onderzoek zijn in
belangwekkende verhandelingen neergelegd. Onder romanisten
en germanisten is over de juistheid der bevindingen veel en fel
getwist. De meeningsverschillen loopen veelal over de vraag : hoe
dit Romeinsch recht in deze Frankische bronnen terecht is
gekomen. Is het onmiddellijk aan het Romeinsch recht
ontleend13) ? Dient men wellicht te spreken van een
beïnvloeding in omgekeerde richting14) ? Moet men als derde
mogelijkheid onder het oog zien : dat beide rechten geput hebben
aan een gemeenschappelijke oudere bron15) ?
Indien over deze vragen in hetgeen volgt slechts terloops
enkele opmerkingen gemaakt worden (opmerkingen, die
overigens alleen beoogen aan te geven in welke richting de
oplossing gezocht moet worden), dan leide men daaruit niet af,
dat we de beteekenis dezer vragen uit historisch of cultureel
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oogpunt onderschatten. Voor ons doel meenen we te kunnen
volstaan met te wijzen op het bestaan eener reeks analogieën in
beide rechten, daarbij in het midden latend een definitief
antwoord op de vraag naar de herkomst dezer analogieën. Reeds
het simpele feit harer aanwezigheid heeft voor ons waarde.
Teneinde een globalen indruk te geven omtrent den o m v a n g
dezer analogieën, zou men kunnen wijzen op overeenkomsten
in de regeling van belasting' en muntwezen, eenerzijds in het
Frankisch, andererzijds in het Romeinsch recht16). Sommigen
Zien in de Frankische regelingen ten deze bewuste nabootsingen
van Romeinschrechtelijke voorbeelden. Over de immuniteit als
rechtsverschijnsel bestaat een rijke literatuur17). In de
Frankische „emunitas” ziet men de voortzetting van die uit het
Romeinsch recht. Anderen vestigen de aandacht op de analogie
in de rechtspositie der halfvrijen (laeti) in beide rechten18),
voorts op den samenhang tusschen het Germaansch weergeld en
de Romeinsche „multa”, waarbij men de herkomst meent te
moeten zoeken bij een oudere voor Germanen en Latijnen gemeen'
schappelijke bron19). Het recht van herberg (droit de gite)
brengt men in verband met de Romeinschrechtelijke evectio en
met het hospitium20). Hand' en spandiensten, zooals die in de
Lex ad Amorem worden aangetroffen, verwijzen den romanist
naar de Romeinschrechtelijke verplichtingen tot aanleg en onder'
houd van bruggen, sluizen en wegen21). Dat de Frankische
bestuursinrichting de sporen draagt van de laat'Romeinsche,
geven zelfs zij toe, die overigens nogal sceptisch staan tegenover
Romeinschrechtelijke invloeden in het Frankisch recht22). Dat
de omvang dezer analogieën waarlijk niet zoo gering is, moge
nog bevestigd worden door in herinnering te brengen de pijn'
ban\23), het verbinden van eigen persoon voor schuld
(nexum) 24), de gelijkenis in rechtspositie der mar\genooten
in de Lex Salica en der Romeinschrechtelijke convicani25), de
regeling der aansprakelijkheid voor slaaf en dier, waarbij de heer'
eigenaar de schade of zelf moet vergoeden of tot uitlevering van
slaaf of dier zal hebben te besluiten 2 6). Het zou weinig moeite
kosten deze reeks met enkele tientallen van analogieën uit te
breiden.
Hielden de zooeven zoo maar terloops opgesomde analogieën
voornamelijk verband met het publiekrecht, de volgende, waarop
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we uitvoeriger zullen ingaan, liggen op het terrein van het
privaatrecht.
1. De aandacht moge dan allereerst vallen op het genomen
pand.
Bekend is, dat verschillende bepalingen uit de leges barbarorum
den schuldeischer — zonder dat deze met zijn schuldenaar een
daartoe strekkende overeenkomst aangaat — de bevoegdheid
geven om uit het vermogen van den schuldenaar goederen tot
zich te nemen bij wijze van pand 27). Het meest bekend is deze
bevoegdheid uit de Lex Frisionum, waarin uitdrukkelijk van de
mogelijkheid wordt uitgegaan, dat iemand den slaaf van een
ander met geweld, dus tegen den wil van den eigenaar, wegneemt
„pignoris nomine”. Dit voorschrift wordt toegelicht met de
vermaarde woorden „quod pant dicunt”28). Dat de schuld'
eischer blijkens andere volksrechten29) voor deze panding
machtiging van den rechter noodig heeft30), doet niets af aan
het karakter van genomen pand. Ook volgens deze andere volks'
rechten geschiedt de panding buiten medewerking, ja buiten
weten van den schuldenaar 31). Aan een gegeven pand valt dus
niet te denken. Het als pand vasthouden, het „schutten” van
eens anders vee32), dat schade veroorzaakte aan den oogst of
aan andere vermogensbestanddeelen, vormt slechts een variant
op het genomen pand of panding. Ook bij dit schutten over'
heerscht de gedachte: inbezitneming van eens anders goed,
teneinde aldus op den eigenaar pressie uit te oefenen en zoo'
doende betaling te krijgen van bestaande schuld of vergoeding
van geleden schade.
En het Romeinsch recht? Sprekend over de pignoris capio,
laat Gaius33) ons nauwelijks in het onzekere omtrent het
voorkomen van het genomen pand in het Romeinsch recht.
Volgens hem steunt het nemen van een pand ten deele op oude
mores, ten deele op de lex. Als aan de mores te danken voorbeeld
vermeldt hij, dat de soldaat, die van den betaalmeester34) het
voor aankoop van een paard noodige geld niet kan loskrijgen,
een pand kan wegnemen bij voormelden functionaris, teneinde
hem aldus te dwingen tot afgifte van het aes equestre 35). Als
voorbeeld van een door de lex (hier: de Leges XII tabularum)
toegestane panding noemt Gaius het geval, waarin de verkooper
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van een dier bevoegd is een pand te nemen van den kooper,
die het beest kocht om het te offeren, doch in gebreke bleef
met betalen36). Uitdrukkelijk zegt Gaius37) — en dit sluit
geheel aan bij een door Brunner met betrekking tot het
Frankische recht gemaakte veronderstelling38) — dat de
handeling van het pandnemen geschiedt „extra ius”, dus buitengerechtelijk (non apud praetorem) en meestal zelfs „absente
adversario”.
Deze Romeinschrechtelijke panding moet voorts plaats hebben
„certis verbis”39), onder het uitspreken der daarvoor vastgestelde formule, hetgeen veronderstelt, dat er getuigen aanwezig
zijn, daar anders deze certa verba geen redelijken zin hebben.
Girard40) verklaart dit ceremonieel „par le désir d’empêcher
les suspicions, de distinguer un acte licite d’un fait de
brigandage”. Blijkens de Lex Salica41) neemt de schuldeischer
eveneens getuigen mede42). Ten overstaan van den thunginus
spreekt hij een vaststaande formule uit43), voor den grafio
evenzeer 44). Uit een en ander blijkt, hoe ook in de volksrechten
alles in het openbaar dient te gebeuren. Zelfs de gedachte aan
„brigandage” mag niet opkomen. Dit streven naar openbaarheid
uit zich bij het schutten van vee in de verplichting tot openbare
bekendmaking van het feit, dat schutting plaats had45).
De analogie is hier wel heel duidelijk. In de Romeinschrechtelijke regeling blijft alleen onzeker : of deze pignoris capio,
evenals de panding, inderdaad de strekking heeft druk uit te
oefenen op den schuldenaar4 6). Waar echter het pignus in
het algemeen deze strekking heeft, staat wel vast, dat de analogie
ook in dit opzicht volledig aanwezig is. Er is geen reden de
kem-gedachte, eigen aan het pignus, aan de pignoris capio te
ontzeggen 47 ).
2. Merkwaardig is ongetwijfeld ook de analogie bij het
opsporen van ontvreemd goed.
Is roerend goed ontvreemd, dan tracht de benadeelde er het
spoor van te volgen. Dit „vestigium minare” zal in den regel
leiden naar de woning van den ontvreemden Gaat men nu na
hoe de spoorvolging en de daarop gewoonlijk volgende huis'
zoe\ing blijkens de volksrechten48) in haar werk gaan, dan
springt de overeenkomst in het oog met hetgeen er te Rome
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geschiedt bij een furtum manifestum en bij de perquisitio lance
licioque49). Niet slechts materieel, ook formeel bestaat
er ten aanzien dezer rechtsinstellingen een sterke gelijkenis.
Allereerst materieel. Spoorvolging en perquisitio zijn beide
gericht op het terugkrijgen van wat men onvrijwillig kwijt raakte.
Voorts zijn zij ten nauwste verbonden met de gedachte aan
betrapping op heeterdaad 50). Beider geheele verloop is volkomen
ingesteld op het denkbeeld, den dader — nu men hem niet in
flagranti delicto betrapte — toch binnen zóó korten tijd na het
plegen van het delict te grijpen, dat redelijkerwijze toch nog van
heeterdaad gesproken mag worden. Duidelijk komt de heeterdaad'gedachte tot uiting in de volksrechten. De spoorvolging
immers moet binnen 3 noctes geleid hebben tot het gewenschte
resultaat: het terugvinden van het ontvreemde en, middellijk,
de vaststelling wie voor dader moet doorgaan51). Na het
verstrijken van dezen korten termijn moet de spoorvolger zich
de ingewikkelder procedure getroosten van den filtortis'titel der
Salische wet52). Ook onder Romeinsche juristen vindt men
verdedigers van het ruime standpunt betreffende de heeterdaad.
Toch mag ook te Rome niet tè veel tijd verloopen na het plegen
van het delict53). Wordt het ontvreemde aangetroffen ter
gelegenheid van een perquisitio, dan is er furtum manifestum 54).
Degene, in wiens huis men het ontvreemde ingeval van huis'
zoeking aantreft, wordt eenvoudig behandeld als ware hij betrapt
tijdens het plegen van het delict.
En nu de vormen! Komt de benadeelde tot de ontdekking,
dat hem roerend goed ontvreemd is, dan heft hij volgens de
volksrechten het „Gerufte” aan 5 5). Met de huisgenooten en
met de op het „hou den dief” toegesnelde buren gaat de eigenaar
op zoek naar het ontvreemde 56). Aan het hoofd dezer „trustis”
volgt hij het spoor van de zaak, meteen ook : het spoor van den
dader. Al spreekt het Romeinsch recht niet met zooveel woorden
over het volgen van het spoor 5 7), toch zal ook de Romein de
„vestigia” trachten te vinden. Dat het „hou den dief” den
Romeinen niet onbekend was, valt af te leiden uit een voorschrift
der Leges XII tabularum58). Er wordt nl. bepaald, dat de dief,
die gewapend is, op staanden voet gedood mag worden. De
benadeelde moet echter het „endo plorare”, dat Gaius elders
verklaart met de woorden: „ut tam aeque cum clamore
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testificetur” 59 ), in acht nemen. Hij moet m.a.w. onmiddellijk
ruchtbaarheid geven aan de toegepaste eigenrichting : het dooden
van den gewapenden dief, en wel „clamore”, dus met het
„Gerufte”. Weet de ontvreemder, gewapend of niet, den dans
bijtijds te ontspringen, sou de eigenaar dan berustend en gedwee
het „clamare” achterwege laten? Het is niet waarschijnlijk.
Denken we slechts aan de vermaarde scène uit de Aulularia
van Plautus60), waar Euclio uitroept:
Perii! interii! occidi! quo curram? quo non curram? tene, tene! quem? quis?
Nescio, nil video, caecus eo atque equidem quo eam,
aut ubi sim, aut qui sim
Nequeo cum animo certum investigare: obsecro vos ego, mi auxilio,
Oro, obtestor, sitis et hominem demonstretis, qui eam abstulerit.

Euclio is zijn spaarpot kwijt. Hij roept de buurt erbij, teneinde
met haar het spoor te vinden (investigare).
Het volgen van het spoor zal, gelijk gezegd, gewoonlijk uit'
loopen op een huiszoeking. Welnu hier wordt de overeenkomst
tusschen Oud vaderlandsch en Romeinsch recht bijzonder
sprekend.
Naakt, volgens jongere rechten : in zijn hemd, treedt de spoor'
volger de woning van den verdachte binnen61). Voor Rome
zegt Gaius62): „nudus quaerat, licio cinctus, lancem habens”.
Voor de attributen van de „lanx” of schaal en van het „licium”
of schootsvel, woorden wier beteekenis stroomen inkt heeft doen
vloeien63), vinden we in de volksrechten geen parallellen. Het
heeft derhalve geen zin ons hier in den doolhof der hypothesen
te begeven. Gewoonlijk zoekt men achter dit minder'goed'gekleed
betreden der woning dit motief : dat het op die manier onmogelijk
zou zijn iets, dat in het geheel niet ontvreemd is, heimelijk binnen
te dragen in de woning van een ander, teneinde aldus op hem
het odium van ontvreemding te laden met al de gevolgen van
dien64). We gelooven niet, dat dit de oorspronkelijke beweeg'
reden geweest is65), wel: dat dit motief zich op den duur in
de volksovertuiging, in de traditie heeft vastgezet. Merk'
waardig is immers, dat de volksrechten straffen bedreigen tegen
hem, die quasi'ontvreemd goed bij een ander binnensmokkelt66).
Dat de huiszoeker te Rome een schaal in de hand draagt, licht
Gaius67) toe met de woorden „manibus occupatis”. Hier
wordt gesuggereerd, dat de man de handen niet vrij heeft en
11

derhalve de kans mist het z.g. ontvreemde ongemerkt binnen
te dragen 68).
Nu is waar, dat in Gaius’ tijd deze archaïstische vorm der
perquisitio in onbruik geraakt is. Toch komt ook dan de huis'
zoeking nog voor69), maar ontdaan van het oude ceremonieel.
De huiszoeking heeft dan plaats „testibus praesentibus”, waarbij
men onwillekeurig denkt aan hen, die blijkens de volksrechten
te samen met den spoorvolger de „trustis” vormen. Let men op
de groote beteekenis, die aan getuigen (testes) nagenoeg bij alle
rechtshandelingen uit het oudere Romeinsche recht toekomt, dan
is het zeer onwaarschijnlijk, dat bij de perquisitio in haar oudsten
vorm getuigen ontbroken zouden hebben 70). Welnu dan zou de
huiszoeking ten tijde van Gaius niets anders zijn dan de
perquisitio van weleer, naar den vorm afgesleten tot op de
getuigen na.
3. Tenslotte een analogie, die verband houdt met het ma\en
van beschikkingen terza\e des doods.
In den regel huldigt men de opvatting, dat hetgeen
Tacitus71) bij de Germanen waarnam : wettelijke vererving
en geen testament, nog voortleeft in de Frankische periode,
althans in het begin van dit tijdvak72).
Toch vragen we ons af, of Oud vaderlandsch en Romeinsch
recht wel zoover van elkaar verwijderd staan, dat men in het
algemeen kan zeggen, dat in de volksrechten het testament
onbekend geweest is. Vergelijkt men de affatomie 73) der volks'
rechten met het testamentum per aes et libram7 4) uit het
Romeinsch recht, dan mogen de vormen hemelsbreed van elkaar
afwijken, zakelijk bezien bestaat er tusschen beide een des te
treffender overeenkomst. Dit verschil in vormen accentueert de
zakelijke gelijkenis.
Vooreerst is er al gelijkenis in het onbeholpene, in het om'
siachtige van den geheelen opzet der beide rechtsinstellingen.
De erkenning van het testament als uiterste wilsbeschikking,
waarin iemand als opvolger in een geheel vermogen of in een
evenredig deel daarvan wordt aangewezen, moet in een primitieve
rechtsgemeenschap een geweldige sprong vooruit (om niet te
zeggen: een geweldige sprong in het duister) geweest zijn. De
testator heeft, in afwijking van hetgeen wet of gewoonte voor
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wettelijke vererving voorschrijven, rijn uitersten wil mondeling of
schriftelijk vastgelegd. Wat zal hiervan straks na rijn dood
terechtkomen ? Onze beide rechtsinstellingen geven duidelijk blijk
van een zeker wantrouwen bij den testator. De maker der wils'
beschikking zet niet alles op één kaart. Hij laat het niet op het
gezag der wet alléén aankomen. Gedurende zijn leven kiest hij
een vertrouwensman, die straks, wanneer hij zelf niet meer onder
de levenden zal zijn, zorgt, dat de uiterste wilsbeschikking worde
nageleefd en dat mitsdien ieder het zijne, d.w.z. datgene, wat de
erflater toedacht, ook in werkelijkheid ontvangt75).
In het door thunginus of centenarius voorgezeten ding heeft
de keuze van den vertrouwensman plaats 76). In het Romeinsch
recht vindt hij rijn tegenspeler in den familiae emptor 77). Aan
beiden wordt een schier onbegrensd vertrouwen geschonken.
De familiae emptor wordt trouwens met zooveel woorden
„amicus” genoemd78). De Romeinsche bronnen zeggen wel'
iswaar niet, dat hij in een gerechts' of andere vergadering
gekozen wordt, toch is de formule, die de testator uitspreekt,
merkwaardig 7 9). Plechtig verklaart hij o.m.: „ita do ita lego
ita testor itaque vos Quirites testimonium mihi perhibetote”.
De herkomst dezer formule meent men te moeten zoeken bij
het testamentum comitiis calatis 80). Wijst deze veronderstelling
reeds den weg naar de comitia, aantrekkelijker lijkt ons de ver'
klaring, dat het testamentum per aes et libram zelf aanvankelijk,
precies zooals het testamentum comitiis calatis, verleden werd in
de volksvergadering, zoodat dan ook daar de keuze van den
familiae emptor plaats gehad zal hebben. De parallel met het
Frankisch recht is dan volledig.
Volgens beide rechten vertrouwt de erflater den man zijner
keuze zijn vermogen of (juister misschien) bepaalde bestand'
deden van dit vermogen toe. Uitdrukkelijk zegt hij welke
goederen het zijn en aan wien ze straks uitgekeerd moeten
worden. Dat deze beschikkingen terzake des doods als het ware
in twee étappes, één tijdens het leven en één na het overlijden
van den testator 8 0a), plaats grijpen, trekt als analogie wd zeer
de aandacht.
Een ander punt van gelijkenis wordt gevormd door de belang'
rijke rol in bdde rechten toegedacht aan getuigen. In de volks'
rechten moet elk onderded der affatomie later door afzonderlijke
13

getuigen zuiver gereconstrueerd kunnen worden81). Gaius
bevat uitvoerige bepalingen over getal, hoedanigheden en
onderlinge verhoudingen der getuigen bij het testamentum per
aes et libram82).
Deze laatste gelijkenis noopt tot een opmerking, die schijnbaar
alleen belang heeft voor het Romeinsch recht, maar die in
werkelijkheid ook voor het Oud vaderlandsch recht niet geheel
zonder beteekenis is. Gaius toch stelt het voor83) alsof in
zijn tijd verschillende oudere testamentsvormen in onbruik
geraakt waren om plaats te maken voor het testamentum per
aes et libram. Nu wint onder romanisten het inzicht veld, dat dit
laatste in werkelijkheid veel ouder is dan men vroeger op grond
der mededeelingen van Gaius gewoon was aan te nemen84).
Men ziet in dit testament oorspronkelijk een legaten'
testament85), dus een beschikking, waarin regelingen getroffen
werden met betrekking tot afzonderlijke vermogensbestanddeelen
en waarin derhalve een heres in den strikt technischen zin niet
werd aangewezen 86). Pas in zijn verdere ontwikkeling zou het
testamentum per aes et libram een echt testament geworden zijn,
dus: een beschikking, waarin een of meer personen als gerechtigde
„heredes” van het geheele vermogen of van een evenredig deel
daarvan benoemd worden.
Is het dan niet onjuist, zoo zal men opmerken, hier (bij dit
legaten'testament) van een testament te spreken ? Historisch en
taalkundig zeker niet. Het betreft hier immers een rechts'
handeling, waarbij het woord „testari” in zijn oorspronkelijke
beteekenis in dubbel opzicht volkomen gaaf tot zijn recht komt.
Allereerst door het getuigen, het verklaren van de zijde van den
beschikker (testator) en voorts door het erbij halen van getuigen,
die straks onder eede kunnen bevestigen wat indertijd verklaard
is. Zóó beschouwd nadert het testamentum per aes et libram,
het oorspronkelijke, nóg dichter de affatomie der volksrechten.
Ook bij de affatomie der Lex Salica staan we voor een „Zeugen'
geschaft” in den meest volstrekten zin des woords, voor een
„testamentum”87). De veronderstelling is niet al te gewaagd,
dat èn het Oud vaderlandsch èn het Romeinsch recht
oorspronkelijk alleen wettelijke vererving kenden, dat in beide
rechten het testament in zijn latere technische beteekenis aan'
vankelijk vreemd geweest is. Kon in het. testamentum per aes
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et libram en wellicht ook in de affatomie 88) alleen van legaten
sprake zijn, dan openden deze rechtsinstellingen de mogelijk'
heid om van wet of gewoonte afwijkende beschikkingen terzake
des doods te maken. Men krijgt dan deze constructie: de
nalatenschap vererft volgens de wet, maar ten aanzien van
bepaalde goederen kan de testator, dank zij het testamentum per
aes et libram of de affatomie, afwijkende beschikkingen treffen.
Men zal hetgeen hier gesuggereerd wordt in strijd achten met
den Romeinschrechtelijken regel: „nemo pro parte testatus, pro
parte intestatus decedere potest”89). Men zal een dergelijk
adagium, dat toch zeker getuigt van een verfijnde rechtscultuur,
waarin juristen90) de hand gehad hebben, niet gaan zoeken,
wat de herkomst betreft, in een primitieve rechtsgemeenschap
van boeren. De paterfamilias neemt in het Roma quadrata een
zóó machtige positie in, dat hem de vrije beschikking over
bepaalde goederen bij wijze van legaat, ook ingeval van wette'
lijke vererving, moeilijk ontzegd zal kunnen worden.
Wat kunnen we nu samenvattend zeggen omtrent de ver'
houding van Romeinsch tot Oud vaderlandsch recht in de
geschiedenis ?
Onder de analogieën, die we vaststelden, zijn er wier inhoud
naar het oordeel der rechtshistorici eenvoudig overgenomen is
uit het Romeinsch recht, al wordt van zoodanige overname in
de bronnen zelf niet met zooveel woorden gesproken. Dit
druppelsgewijs binnendringen van Romeinschrechtelijke denk'
beelden wordt door den term infiltratie 91) juist weergegeven.
Als voorbeelden hiervan herinneren we aan analogieën op het
gebied der bestuursinrichting, aan het verschijnsel der immuni'
teiten, aan de positie der „laeti”. Men neemt in den regel aan,
dat het z.g. „Vulgarrecht”, dat wonderlijk mengsel van
Romeinsch en Germaansch recht in de provincies, met name in
Zuid'Frankrijk, een belangrijke rol bij deze infiltratie speelde 92).
Er zijn andere analogieën, waarbij het gevaarlijk, om niet te
Zeggen: onjuist zou zijn te spreken van infiltratie. We hebben
hier bijv. op het oog de drie analogieën, waaraan in het vooraf'
gaande op ruimer schaal aandacht geschonken is. Waarom valt
hier aan infiltratie niet te denken? Omdat we hier staan voor
rechtsinstellingen en rechtsregelingen, die de Romeinen in de
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periode, waarin de aan de volksverhuizing deelnemende stammen
voor het eerst en duurzaam met Romeinsch recht in recht'
streeksche aanraking kwamen (dus na 406 n. Chr.) 93), al sinds
lang niet meer kenden94). Zoo zoekt men tevergeefs naar
bepalingen omtrent het genomen pand in de bronnen van het
byzantijnsch Romeinsch recht95). Zelfs voor het klassiek recht
is hetgeen Gaius ten deze zegt blijkbaar zonder actueele
beteekenis96). Men moet teruggaan tot de Leges XII
tabularum 9 7 ). Hier dringt zich derhalve het vermoeden op, dat
zoowel het Oud vaderlandsch als het Romeinsch recht ontleend
hebben aan een ouder gemeenschappelijk rechtsmassief. Hetzelfde
geldt voor de analogieën bij het opsporen van ontvreemd goed.
Tal van bijzonderheden ten deze zijn uit de byzantijnsche bronnen
als geldend recht geschrapt. Ook Gaius spreekt erover als over
regelingen, die uit den tijd raakten. Sommige voorschriften vindt
hij zelfs komisch98). Dat de huiszoeking in haar archaistischen
vorm van indogermaanschen huize is, staat overigens voldoende
vast99). Ook de affatomie kan bezwaarlijk afgekeken zijn van
de testamentsvormen te Rome in de byzantijnsche periode
gebruikelijk 10°). Het testamentum per aes et libram onderging
trouwens reeds ten tijde van Gaius101) zoodanige verande'
ringen, dat rechtstreeksche ontleening onaannemelijk is, zoodat
ook hier teruggegrepen dient te worden op verder terugliggende
bronnen.
Er is derhalve samenhang tusschen Romeinsch en Oud vader'
landsch recht: rechtstreeksche samenhang, waar onmiddellijke
ontleening plaats had, onrechtstreeksche, waar ontleening aan
oudere bronnen zeker of althans waarschijnlijk geacht moet
worden.
Is deze samenhang nu van dien aard, dat men zou kunnen
Zeggen, dat het eene recht in de historie ondergeschikt is aan het
andere? We hebben in de bronnen voor dergelijke opvatting
geen steun kunnen vinden. Men kan de bepalingen der leges
barbarorum en der capitularia in een drietal categorieën rang'
schikken : a. bepalingen bij de volksverhuizing van elders mede'
gebracht (indogermaansch en mogelijk ander recht102)),
b. bepalingen van na de volksverhuizing op eigen bodem ontstaan
recht (inheemsch recht) en c. bepalingen van aan de Romeinen
ontleend recht (geïnfiltreerd Romeinsch recht) 103). Nu moge
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men wijzen op de schier eindelooze reeks van analogieën, men
vergete niet: dat deze analogieën te verdeelen zijn over deze drie
categorieën. We vestigden de aandacht op analogieën, wier
herkomst gezocht moet worden in een ouder rechtsmassief
(categorie a). Zoo zijn er andere analogieën, die zóó voor de
hand liggen, dat men waarlijk niet aan bewuste ontleening
behoeft te denken (categorie b). Terecht zegt Daube104):
„there are a number of customs which must always arise
wherever and whenever a certain stage of development is
reached”. Tenslotte zijn er de analogieën, die te danken zijn aan
rechtstreeksche ontleening (categorie c). Bij deze categorie zou
het denkbeeld aan ondergeschiktheid kunnen opkomen. Numeriek
zijn deze analogieën echter zeer beperkt. Bovendien krijgt men
hier niet den indruk van slaafsche navolging105). Men
schroomde niet Romeinschrechtelijke gedachten op te nemen in
het Oud vaderlandsch recht, zoodra ze nuttig waren bij de
ordening van eigen rechtsleven tijdens de Frankische periode.
Waar van anderen te leeren viel, aarzelde men niet vreemd
recht over te nemen106). Kort geleden is op deze plaats
nationaal genoemd wat bij een volk past107). Van dit breede
standpunt geven de bronnen der Frankische periode meer dan
eens duidelijk blijk. Deze ruimte van geest en hart is des te
opmerkelijker, omdat men temidden der volksrechten met hun
personeele werking zeer goed den zin van het eigene, van het
barbaarsche in de beteekenis van het niet'Romeinsche kende.
Men achtte het geen vernedering van overwonnenen te leeren.
We kunnen dan ook Romeinsch en Oud vaderlandsch recht
in de geschiedenis, met name voor het Frankisch tijdvak, alleen
zien als twee gelijkwaardige grootheden.
*

*

*

Tot besluit een enkel woord over de verhouding van
Romeinsch tot Oud vaderlandsch recht in de academische
opleiding.
Vasthoudend aan de in het begin gegeven nadere bepaling
der beide begrippen en rekening houdend met hetgeen de
geschiedenis leerde, beantwoorden we thans in het kort de vraag:
hoe staan de beide leeropdrachten tot elkaar?
Het Academisch Statuut108) noemt als vak, verplichtend
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voor het candidaatsexamen : de historische ontwikkeling van het
recht, bezien in het licht van rechtsstelsels, uit welke het Neder'
landsch recht zich heeft gevormd.
Het thans geldend recht is derhalve punt van uitgang. Hetgeen
Koschaker dezer dagen109) bepleitte als middel om uit de
crisis te geraken, waarin het Romeinsch recht verkeert, is ten
onzent duidelijk verankerd in het Academisch Statuut. Hij
breekt nl. een lans voor „Aktualisierung der römisch'rechtlichen
Vorlesung”. Den student in het Romeinsch recht moet het
besef worden gegeven, dat kennis van dit recht ook voor het
recht van heden van practische beteekenis is.
Maar nu de rechtsstelsels, waaruit het geldend recht zich
vormde. Stelt men zich op een strikt standpunt, dan komen hier
alleen in aanmerking : het Oud vaderlandsch recht en het Fransch
recht, dat van 1811—1838 hier te lande gold110).
Zóó beschouwd heeft het den schijn als zou aan het Oud
vaderlandsch recht in vergelijking tot het Romeinsch recht een
bevoorrechte plaats toekomen. Houdt men er voorts rekening
mede (en hiervoor bestaat inderdaad reden), dat het Oud
vaderlandsch recht uit nationale overwegingen de voorkeur
verdient111), dan schijnt het lot van het Romeinsch recht wel
beslist te zijn. Het zal zich met de tweede plaats hebben tevreden
te stellen.
Er zijn tijden geweest, waarin het Romeinsch recht in de
opleiding van den jurist een geheel overheerschende plaats
innam112). Het vormde voor den Nederlandschen jurist een
obsessie van de wieg tot het graf. Deze tijden zijn voorbij.
Niemand wenscht ze terug.
Dreigt thans het gevaar, dat de verhouding zich in tegenover'
gestelden zin gaat ontwikkelen? Persoonlijk zouden we het
betreuren, omdat een dergelijke ommekeer in de verhouding even
onjuist is als de overheerschende positie van het Romeinsch recht
in het verleden.
We achten de verhouding van Romeinsch tot Oud vader'
landsch recht in de academische opleiding slechts dan juist,
indien beide vakken van studie een volkomen gelijkwaardige
plaats innemen 113 ). Beide vakken hebben een eigen taak. Dank
zij de historie zijn ze evenwel zoodanig met elkaar vergroeid, dat
Ze elkaar aanvullend elkaar eigenlijk niet kunnen missen.
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Ze hebben een eigen taak.
Wat het Oud vaderlandsch recht betreft bestaat deze hierin,
dat dit recht den aanstaanden jurist vertrouwd maakt met het
recht, dat hier te lande vóór 1795 gold114). Hij leert er het
recht, dat tot uitgangspunt gekozen is bij de totstandkoming der
eigen nationale wetgeving, der eigen codificatie. De beteekenis
van het Oud vaderlandsch recht voor het heden is bij de eeuwfeestherdenkingen, waarmede dit academisch jaar allerwege in
den lande inzette, op voortreffelijke wijze beschreven en be'
sproken115). Het Oud vaderlandsch recht bereidt den jongen
jurist voor op hetgeen komen gaat. Het leidt hem binnen in een
omgeving, waarin hij bij het verlaten der universiteit behoorlijk
thuis moet zijn. In deze taak is het Oud vaderlandsch recht
uiteraard niet door een ander recht te vervangen, zeker niet door
het Romeinsch recht.
Het Romeinsch recht zijnerzijds heeft evenzeer een geheel eigen
taak in de academische vorming. Goed beschouwd bestaan er
tal van redenen, die aan de studie van het Romeinsch recht een
blijvende plaats verzekeren in het academisch studieplan. Het
heeft evenwel één taak, waarin het niet dan met verlies te ver'
vangen is: de historische scholing116). Men versta deze taak
niet verkeerd. Doel is niet uitsluitend : vast te stellen, hoe het
Romeinsch recht zich geleidehjkaan ontwikkelde, onder welke
invloeden en in welke jaren bepaalde rechtsinstellingen of
regelingen in het leven werden geroepen. Deze vragen mogen
historisch niet van belang ontbloot zijn, historische scholing
beteekent meer. Zij leert zien hoe het recht, in zijn historische
omgeving, dus in de werkelijkheid der feiten, werkte117).
Historie en dogmatiek staan naast elkaar, waarbij de historie
licht verspreidt over de realiteit, waarin het Romeinsch recht
functioneerde. Al zou er in ons geldend recht geen spoor van
Romeinsch recht zijn aan te wijzen, dan nóg zou het ius romanum
voor de historische scholing een eigen plaats in de academische
vorming blijven opeischen. Het vormt een fraai afgerond geheel,
waarin menschelijkerwijs gesproken alle gebeurlijkheden, die een
volk op het punt van recht ten deel kunnen vallen, in bonte
afwisseling voorbijtrekken. Het vergankelijke en betrekkelijke van
stelligrechtelijke voorschriften spreekt er een duidelijke taal. Het
Romeinsch recht laat zien wat de Romein zelf met dit recht
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wist te bereiken. „Debet ergo quisque discere quod optat
implere”, zoo zegt het onderwijs'capitulare van Karei d. Gr.
Welnu straks moet de afgestudeerde weten, welke mogelijkheden
er besloten liggen in die oogenschijnlijke strakheid van eigen
Nederlandsch recht. De Romeinsche jurist, practicus en casuïst
van den bloede, meer dan constructief systematicus118), is in
dit opzicht de leermeester voor alle tijden.
Hebben beide rechten een eigen taak, de verwezenlijking dezer
taak kan slechts dan volledig tot haar recht komen, indien beide
rechten in de academische vorming een gelij\waardige plaats
innemen.
Doch er is nog een andere reden voor deze gelijkwaardigheid.
Zij houdt verband met het feit, dat beide rechten in de historie
zoodanig met elkaar vergroeid zijn, dat ze elkaar strikt genomen
niet kunnen missen.
Voor de eeuwen na de receptie moge even herinnerd worden
aan het voorbeeld van Everardus. Er dient zich in dit latere
Oud vaderlandsch recht Romeinsch recht aan, dat, gelijk we
zagen, in werkelijkheid dezen naam niet verdient. Welnu ook
voor de periode van het Frankisch recht heeft men zich, zij
het in mindere mate, de vraag te stellen : of men met Romeinsch
recht te doen heeft, ja dan neen, en in welk tijdperk der
Romeinsche rechtsgeschiedenis het thuis hoort.
Om te weten of en in welke mate Romeinsch recht voorkomt
in volksrechten en capitularia is het noodzakelijk, dat men een
scherp omlijnd beeld voor den geest heeft van het Romeinsch
recht van stadsstaat tot Justiniaansche codificatie. Eerst wanneer
dit recht als een gaaf, afgerond geheel vaste vormen heeft aan'
genomen, kan er sprake zijn van een zich met vrucht bezinnen
op de vraag naar de beteekenis van het Romeinsch recht in de
eigen vaderlandsche rechtsbronnen, rechtspractijk, rechtss
literatuur. Deze kennis moet de basis vormen van waaruit in
het Oud vaderlandsch recht het eigene van het vreemde te onder'
scheiden is. Aldus beschouwd krijgt het gedoceerd Romeinsch
recht nog weer een bijzondere, men mag zeggen: dienende
taak tegenover het Oud vaderlandsch recht erbij. Dienend
inzooverre: dat zijn bestudeering de vereischte parate kennis
verschaft teneinde Romeinschrechtelijke bestanddeelen in het
mozaiek van ons Oud vaderlandsch recht te herkennen en in hun
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waarde en beteekenis te peilen. Deze dienende taak beteekent
allerminst dienstbaarheid of tweederangsheid. Het tegendeel is
waar. Het Romeinsch recht mag zich, dank zij deze dienende
functie, de gelijke weten van het Oud vaderlandsch recht,
geruggesteund als het wordt door de historie der beide rechten.
Is het Romeinsch recht over de drie groote tijdvakken van
nationaal, van klassiek en van byzantijnsch recht scherp afgebakend, dan heeft men daarin een stevigen houvast bij de
beoordeeling waar analogieën uit het Oud vaderlandsch recht
haar spiegelbeeld vinden aan Romeinschrechtelijken kant. Maar
dan behoedt deze kennis van het Romeinsch recht den rechtshistoricus er ook voor: analogieën als aan het Romeinsch recht
ontleend te beschouwen, waarbij hoogstens gedacht mag worden
aan herkomst uit oudere gemeenschappelijke bronnen. Hier ligt
een dienende taak waar het Romeinsch recht enkel fier op
kan zijn.
We beperkten ons tot de Frankische periode. Voor de eeuwen
na de receptie is deze dienende taak van het Romeinsch recht
zeker niet minder belangrijk 119 ).
Zien we aldus de academische verhouding tegen den achter'
grond der geschiedenis, dan besluiten we met nog grooter
gerustheid tot de volkomen gelijkwaardigheid der beide leer
opdrachten 12 °).
Edelgrootachtbare Heeren Curatoren,
Dat Gij de voordracht der rechtsgeleerde faculteit tot de Uwe
hebt willen maken, beteekent voor mij een iudicium over mijn
ruim tienjarig lectoraat aan deze universiteit. Het zal mij zeer
ter harte gaan het aldus geuite vertrouwen niet te beschamen.
God zegene den nieuwen arbeid.
Hooggeleerde Heeren Professoren,
In de eerste zitting van den academischen senaat heeft Uw
tijdelijk voorzitter mij een hartelijk welkom toegeroepen. Laat
ik den zoon van Sint Frans de verzekering geven, dat ik zijn
woorden niet ten halve verstaan heb. Wij leefden en werkten
dus in de voorbije jaren niet geheel langs elkaar heen.
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Hooggeleerde Heeren Professoren der Rechtsgeleerde Faculteit,
Van U heb ik in bijzondere mate welwillendheid ondervonden.
Alhoewel buiten mijn schuld heb ik in het verleden maar al te
vaak Uw plannen door afwezigheid buitenslands moeten dwarsboomen. Dat desondanks alles harmonisch in elkaar bleef grijpen,
is alleen Uw verdienste. De rustverstoorder van weleer dankt U
allerhartelijkst voor de meegaandheid, die Gij allen op zoo
bewonderenswaardige wijze aan den dag legdet. De beurt is
thans aan mij. Ik hoop een dienende schakel te zijn in Uw
gemeenschap.
De benoeming vanwege de Sint Radboudstichting beteekende
voor mij het eind van een werkkring, waarmede ik — nu het
professoraat te Leuven tot de historie behoort — hechter ver
groeid blijk te zijn dan ik zelf dacht. Zeker: Leuven stelde aan
mij (en waarlijk niet aan mij alleen) zware eischen. Teneinde
zeven jaargangen van aanstaande juristen in te leiden in de
„iuris principia”, was het noodig een traject van bijna honderd
duizend kilometers af te leggen. Ik was op mijn derde reis rond
de wereld halverwege, toen het benoemingsbesluit mij bereikte.
Aldus vrijgekomen tijd en energie stel ik gaarne ter beschikking
van U, die mij in de afgeloopen jaren steeds en op zoo onbaat
zuchtige wijze met raad en daad terzijde hebt gestaan.
Hooggeleerde van der Heyden,
In de jaren, die achter ons liggen, heb ik U als geleerde (en,
heusch, niet alléén als geleerde) hoogelijk leeren waardeeren. Ik
ben er Gode dankbaar voor, dat mijn levensweg den Uwen aan
de Carolina mocht kruisen. De omgang met U beteekende voor
mij verrijking.
Dat Gij voortaan de rechtsgeschiedenis met hen, voor wie het
jurist worden nog in een ver verschiet ligt, niet meer zult
behandelen, is voor U, dat weet ik, een gevoelig verlies
èn om de rechtshistorie èn om de studenten, voor wie Uw
belangstelling voor die van niemand onderdoet. Het Oud vaderlandsch recht doceerend in Uw geest heb ik de overtuiging op
het goede spoor te zijn. Moge het tevens een spoor zijn, dat leidt
naar geest en hart der studenten. En de toekomst ? Dat ik ook
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dan op Uw steun kan rekenen, daarvan ben ik ten volle
overtuigd.
Hooggeleerde Heeren Professoren der Rechtsgeleerde
Faculteit te Leuven,
Uw aanwezigheid bij deze plechtigheid stel ik bijzonder hoog
op prijs. Een verruimd arbeidsveld aan deze universiteit moge
de aangename herinneringen aan Uw Alma Mater dreigen te
verdringen, ik vergeet het oude Leuven met zijn tradities, met
zijn hartelijke vrienden geenszins. Met volle belangstelling blijf
ik ook in de toekomst Lovaniensia volgen. Mijn plicht van
dankbaarheid tegenover Leuven is niet gering.
Dames en Heeren Studenten,
We hebben dus na te gaan de historische ontwikkeling van
het recht. In het betoog van zooeven trachtte ik de verhouding
van Romeinsch tot Oud vaderlandsch recht zoo stellig mogelijk
te formuleeren. Moge hetgeen ik zeide een duidelijke richtlijn
vormen bij Uw studie.
Wilt van mij de verzekering aanvaarden, dat ik ook buiten
de colleges ter Uwer beschikking sta, zoodra Gij meent op mij
beslag te mogen leggen. Moge het mij gegeven zijn bij U belang'
stelling te wekken voor het recht in zijn historische ontwikkeling.
Il{ heb gezegd.
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AANTEEKENINGEN
(Bij de leges barbarorum is verwezen naar de Nijmeegsche studieteksten II
en de daarin opgenomen edities der volksrechten. Bij de capitularia is verwezen
naar de uitgave van Boretius en Krause.)

1. Beide leeropdrachten zijn eveneens samengevoegd aan de Rijks
universiteit te Groningen.
2. Over de crisis, veroorzaakt door de „Historisierung” van het Rom.
recht, d.w.z. door de eenzijdige overschatting van de historische boven
de dogmatische beteekenis van het Rom. recht, zie : P. K o s c h a k e r,
Die Krise des röm. Rechts und die romanistische Rechtswissenschaft
(1938). Te voren: Mr. J. C. van Oven in Gedenkboek Burgerlijk
Wetboek 1838—1938, 344.
3. Mr. E. J. J. van der Heyden, Aanteekeningen b. d. geschiedenis
v. h. oude vaderlandsche recht 21, 8 ; Mr. A. S. d e B1 é c o u r t, Kort
Begrip v. h. oud-vaderlandsch burgerl. recht (5 1939) 8.
4. Mr. B. H. D. H e r m e s d o r f, Schets der uitw. geschied, v. h. Rom.
recht (1936) 41—44.
5. van der Heyden, Aanteekeningen I, 8; de Blécourt, Kort
Begrip 31 vlg., 33 vlg.; Mr. J. van Kan in Gedenkboek, 243 vlg.
6. de Blécourt, Kort begrip 31 vlg.
7. N. Ever ar dus, Consilia sive Responsa (ed. 1577), cons. 144, n. 1.
8. Cod., 4. 44 : de rescindenda venditione.
9. F. C. vonSavigny.Geschichte d. röm. Rechts im Mittelalter 2 VI
238—240.
10. Jörs-Kunkel, Röm. Recht (2 1935) 283.
11. Ook in de oorkonden en formulieren vindt men Romeinschrechtelijke
bestanddeelen. Zoo zijn de Formulae van Lindenbrogius
interessant in verband met de regeling der vrijlating, met de regeling
van het erfrecht en van stichtingen. Wegens gebrek aan tijd zien we
af van deze bronnen.
12. „Romeinsch recht in het Oud vaderlandsch recht” beteekent voor ons
doel alleen, dat men in het laatste regelingen aantreft, die ook in het
Kom. recht bekend zijn. Er wordt hiermede niet geprejudicieerd op
de vraag, of deze regelingen aan het Rom. recht ontleend zijn. Voor
literatuur worde verwezen naar :vonSavigny, Geschichte d. r. R.
2II 83 vlg.; M. C on rat, Geschichte d. Quellen u. Literatur d. röm.
Rechts i. frühen Mittelalter I (1891) 2 (leges), 293 vlg. (capitularia);
dezelfde in SZ RA 34 (1913) 13 vlg. (leges), 20 vlg. (capitularia);
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R. Sohm, Frankisches Recht u. Römisches Recht, in SZ GA 1
(1880) 1 vlg.; A. von Halban, Das röm. Recht in den germ.
Volksstaaten (3 dln.: 1899, 1901, 1907);P. Vinogradoff, Roman
Law in medieval Europe (2 1929); C. Calisse, Influsso del dir.
romano e canonico nella evoluzione delle leggi barbariche, in Acta
Congressus iuridici intemationalis II (1935) 259 vlg.
13. Men zie bijv. bij von Savigny, Geschichte d. r. R. II. Zeer
afwijtend is over het algemeen von Halban. Zie verder noot 92.
14. SohminSZGAl (1880) 70 vlg.; H. Brunner, Deutsche Rechtsgeschichte 2I 379 vlg.; Conrat, Gesch. d. Quellen I 265 vlg.
(beïnvloeding over en weer); von Halban III 91 vlg. (Frankisch
recht dringt binnen in de Breviarium-literatuur).
15. In hetgeen volgt wordt herhaaldelijk gewezen op mogelijke herkomst
uit oudere gemeenschappelijke bronnen.
16. A. Dopsch in T. v. Rg. XI (1932) 379 en 392 ; von Halban
III 204 en 292 ; E. Stein, Gesch. d. spatröm. Reiches I (1928) 570.
17. Brunner, D. R. G. 2II 383 ; R. Schröder, Lehrb. d. deutsch.
Rechtsgesch. (7 1932) 214 ; von Halban III 135 en 136 vlg.;
Dopsch in T. v. Rg. XI (1932) 384 ; Kroell, L’immunité
franque (1910).
18. Dopsch in T. v. Rg. XI (1932) 368; J. Thonissen, Lorgan,
judic. de la loi Salique (2 1882) 142 vlg.
19. E. May er in T. v. Rg. VIII (1928) 1 vlg. en 35 vlg.
20. F. L. Gans hof in T. v. Rg. VIII (1928) 69 vlg.
21. Lex ad Amorem 38, 39. Brunner, D. R. G. II 307 vlg., 309 vlg.,
311—312.
22. Stein, Geschichte 565 vlg.; von Halban II 260 vlg. en III 242.
Men zie voorts : M. C o n r a t, Ein Traktat über romanisch-frank.
Aemterwesen, in SZ GA 29 (1908) 239 vlg. (speciaal 247 vlg.).
23. Lex Salica 4012 Nov. 90. cl.; Brunner, D. R. G. II 554 ;
von Halban III 298.
24. Capit. legi Rib. add. (803) 3. Brunner, D. R. G. II 487—488,
624 vlg. Over de wijze van „Selbstverknechtung” dezelfde: 2I 353.
Grimm, Deutsche Rechtsaltertümer (ed. 1922) I 202, 453 ;Mayer
in T. v. Rg. VIII (1928) 38 (wadiatio = stipulatio); Varro,
de lingua latina VII 105.
25. Lex Salica 45. Dopsch in T. v. Rg. XI (1932) 379.
26. Aansprakelijkheid voor slaven: Lex Salica 35 1 en5, 40 2, cap. VII 5
(ed. Geffcken 79), VII 12 (ed. Geffcken 81); Lex Ribuaria 172
182, 19 3s- 201, 22, 30, 31 enz.; Chilperid Edictum, cap. 6 en 8
(Boretius I 8 en 9; cf. Geffcken, Lex Salica 84—85 [cap. VIII
5 en 7]); Childeberti secundi Decretio, cap. 10 (Boretius I 17);
Cap. legi Rib. add. (803) c. 5 (Boretius I 117); Lex Frisionum I 13,
14, 15, III 5, 6, 7, XII; Lex ad Amorem 44 (aanspr. voor „lidus”, a
fortiori voor slaaf). Brunner, D. R. G. II 371 vlg., 723 vlg.;
Schröder, Lehrb. 379 vlg.; G. Meyer in SZ GA 2 (1881) 89
vlg. Leg. XII tab., 12. 2 ; G. 4. 75 vlg.; D. 9. 3. 1. (Ulp); 9. 4.
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Girard, Manuel élémentaire d. droit rom. (8 1929) 104 vlg., 720
vlg.; Jörs-Kunkel, Röm. Recht 269 vlg.
Aansprakelijkheid voor dier: Lex Salica 36 ; Lex Ribuaria 46; Lex
Frisionum, Add. III 68, VIII 1. Brunner, D. R. G. II 701—702,
723 vlg.; Schröder, Lehrb. 378—380. Lex XII tab., 8. 6; Justin.
Inst. 4. 9. pr; D. 9. 1. Girard, Manuel 424 noot 2, 720 vlg.;
Jörs-Kunkel, Röm. Recht 270.
Geweien zou nog kunnen worden op de huwelijksvormen, op de
vredelooslegging (exsecratio), op het Beispruchsrecht, op de gevolgen
van huwelijk met onvrije, op vrijlating van slaven, enz.
27. Lex Salica 50 3, cap. VIII 7 (ed. Geffcken 85); Lex Ribuaria 32 3,
822 ; Lex Frisionum, Add. VIII 2. Brunner, D. R. G. II 584 vlg.,
594 vlg.; Schröder, Lehrb. 402; de Blécourt, Kort Begrip
382 vlg.; von Halban III 278, noot 1, 329—330 (erkent geen
Rom. r. invloed); Geffcken, Lex Salica (1898) 196 vlg., 245 vlg.
28. Lex Frisionum, Add. VIII 2.
29. Lex Salica 502-3-, cap. III 2 (ed. Geffcken 67); Lex Ribuaria 323-4-,
51 (iniuste tollere), 84.
30. Brunner, D. R. G. II 586, is van oordeel, dat deze machtiging
aanvankelijk niet vereischt was. Rechtshistorisch is dit wel aannemelijk
Overheidsinmenging toch wijst op later recht.
31. Lex Salica cap. III 2 (ed. Geffcken 67). Brunner, D. R. G. II
589, noot 25.
32. Lex Salica 95“11; Lex Ribuaria 82 2 (verzet tegen schutten van vee).
Brunner, D. R. G. II 698 vlg.; Geffcken, Lex Salica 114 vlg.;
de Blécourt, Kort Begrip 384.
33. G. 4. 26 vlg. Girard, Manuel 1040 vlg.; Jörs-Kunkel, Röm.
Recht 379 ; L. Wenger, Instit. d. röm. Ziv. pr. r. (1925) 218.
34. Welken functionaris Gaius hier op het oog heeft, is uit den tekst
niet te zeggen. We spreken gemakshalve van den betaalmeester.
35. G. 4. 27.
36. G. 4. 28 ; Leg. XII tab., 12. 1.
37. G. 4. 29.
38. Zie noot 30.
39. G. 4. 29.
40. Girard, Manuel 1041.
41. Lex Salica 50.
42. Brunner, D. R. G. II 587 vlg.
43. Lex Salica 502.
44. Lex Salica 503. Men leest hier voorts: „quod si audire noluerit
praesens”, wil de schuldenaar niet luisteren, dan moge het recht zijn
loop hebben.
45. Lex Salica 9 2 (innotescerit); Lex Visigothorum 8. 3. 15 ; Lex Burgundionum 49. Brunner, D. R. G. II 701; Geffcken, Lex
Salica 115.
46. Voor Frankisch recht: Brunner, D. R. G. II 701.
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47. Dat de schuldeischer door het feit der pignoris capio zelf tot eigenaar
zou worden, is niet aannemelijk. Hiervoor zou noodig zijn toepassing
van een der wijzen van eigendomsverkrijging of eigendomsoverdracht.
Hierbij is als regel de medewerking van den eigenaar (schuldenaar)
noodig. Ook voor een verkrijging „lege” bestaan geen termen.
Girard, Manuel 338—339.
48. Lex Salica 37; Lex Ribuaria 47; Lex Frisionum, Add. VII.
Brunner, D. R. G. II 645 vlg.; Schröder, Lehrb. 406 vlg.;
van der Heyden, Aanteekeningen I 38; de Blécourt, Kort
Begrip 204 vlg.; K. R a u c h, Spurfolge und Anefang in ihren Wechseh
beziehungen (1908 ; hierover: A. Schultze in SZ GA 29 (1908)
428 vlg.); Mr. S. J. Fockema Andreae in Bijdragen tot de
Nederl. Rechtsgesch. V (1914) 306 vlg.; Grimm, RA II 199 vlg.
49. G. 3. 183 vlg. Girard, Manuel 435 vlg.; Jörs-Kunkel, Röm.
Recht 252 vlg.; F. de Visscher in T. v. Rg. VI (1925) 249 vlg.;
C. von Schwerin, Die Formen der Haussuchung in indogerm.
Rechten (1924; hierover; E. Goldmann in SZ GA 45 (1925)
457 vlg.); R. vonjhering, Vorgesch. der Indoeuropaer (1894)
14 vlg.
50. Brunner, D. R. G. II 647; Schröder, Lehrb. 408; JorsKunkel, Röm. Recht 253.
51. Lex Salica 37; Lex Ribuaria 47; de Visscher in T. v. Rg. VI
(1925) 262. M. Krammer (SZ GA 36 (1915) 399 vlg., 403,
404 vlg.) ziet in „3 noctes” een latere toevoeging uit de 1. Ribuaria.
Dit maakt, al mocht het juist zijn, voor ons doel practisch geen verschil.
T _f>Y
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53. ’ G. 3. 184. de Visscher in T. v. Rg. VI (1925) 269.
54. Jörs'Kunkel, Röm. Recht 253 ; Girard, Manuel 435 ; E. C u q,
Manuel (1928) 565.
55. Lex Salica cap. VII 17 (ed. Geffcken 83). Brunner, D. R. G. II
647; Grimm, RA II 517 vlg.
56. Lex Salica 37 ; Lex Ribuaria 47 ; Lex Frisionum, Add. VII; voorts:
Lex Salica cap. I 1 (ed. Geffcken 63), VII 16 (eod. 82).
57. Alhoewel niet met zooveel woorden gesproken wordt van het volgen
der „vestigia” ingeval van furtum, vindt men toch wel aanduidingen,
dat men de zaak kent. de Visscher, T. v. Rg. VI (1925) 268,
haalt voorbeeld aan bij Propertius. Zie verder Plautus'tekst in
noot 60 (investigare).
58. Leg. XII tab., 8. 13 ; Festus, vo. plorare. Jörs'Kunkel, Röm.
Recht 253 noot 7. Volgens Rabel (SZ RA 52 (1932) 474) moeten
gedragingen volkomen „offenkundig” blijven.
59. D. 9. 2. 4. 1 (Gaius). Een parallel zou men wellicht mogen zien in
het „arma damare” der Lex ad Amorem 37.
60. Plautus, Aulularia 713 vlg. (IV. 9.).
61. B r u n n e r, D. R. G. II 648, noot 14;vonSchwerin, Die Formen
6 vlg. von Schwerin komt t.a.p. 18—19 tot de gevolgtrekking,
dat het geheel naakt binnentreden als oorspronkelijk bij de indo-
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germaansche volken beschouwd moet worden. Na verloop van tijd is
de huiszoeker geheel of ten deele gekleed. Volgens J. H. Lipsius,
Das Attische Recht u. Rechtsverfahren (1908) 440, treedt de huiszoeker naar Grieksch recht „im Unterkleide” binnen.
62. G. 3. 192 vlg.; Leg. XII tab. 8. 15 b. von Schwerin, Die Formen
11 vlg.
63. Men zie de literatuur in noot 49.
64. Brunner, D. R. G. II 648, noot 15 en 16. Lipsius, Das Attische
Recht 440, wijst erop, dat de scholieën op Aristophanes’ Wolken (498
vlg.) als reden aangeven: het voorkomen van binnensmokkelen.
65. Het ongekleed, dus ongewapend, binnentreden wekt veeleer de
gedachte aan een godsoordeel, waarbij de beslissing aan een hooger
wezen wordt overgelaten. Anderen brengen het verschijnsel in verband
met magie.
66. Lex Salica 34 4 ; Lex Ribuaria 45.
67. G. 3. 193.
68. von Schwerin brengt de „lanx” ook met magie in verband
(evenals het „licium”).
69. G. 3. 186.
70. von Schwerin, Die Formen 44 vlg., is van oordeel, dat het erbij
halen van getuigen van recenteren datum is.
71. Tacitus, Germania 20.
72. Schröder, Lehrb. 356; van der Heyden, Aanteekeningen I
24 en 39.
73. Lex Salica 46; Lex Ribuaria 48. E. Chénon, Hist. gén. d. droit
francais I (1926) 458 vlg.
74. G. 2. 102 vlg R. E., art. Testament van B. Kübler (kol. 996 vlg.
over vorm).
75. Lex Salica 46; G. 2. 102—103.
76. Lex Salica 46.
77. G. 2. 102—103.
78. G. 2. 102.
79. G. 2. 104.
80. Girard, Manuel 859 ; Jörs-Kunkel, Röm. Recht 318, noot 8.
80a. Volgens sommigen begint in de Lex Salica genoemde termijn van
12 maanden te loopen op den dag der gerechtszitting, waarin de
vertrouwensman gekozen wordt. Chénon, Hist. gén. d. droit
francais I 459.
81. Lex Salica 46; Lex Ribuaria 48.
82. G. 2. 105 vlg.
83. G. 2. 103.
84. Girard, Manuel 856 vlg.
85. Jörs'Kunkel, Röm. Recht 309, 318 (noot 6), 317. De woorden
„ita lego” in de formule zijn wel typeerend. Dat hier bovendien een
mancipatio wordt toegepast, wijst erop, dat het over afzonderlijke
vermogensbestanddeelen gegaan zal zijn.
86. Volgens Gaius is de familiae emptor niet „heres”, doch „heredis
loco” (2. 103).
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87. Over het „testamentum” als „Zeugengeschaft” zie : Jörs-Kunkel,
Röm. Recht 318, noot 6. Tacitus beoordeelt o.i. de Germanen te
zeer van Romeinschrechtelijk standpunt uit en komt dientengevolge
begrijpelijkerwijs tot de meening, dat ze het testament (in den
technischen zin) niet kenden. Hetgeen Tacitus zegt beslist niets
omtrent de vraag, of de Germanen een „Zeugengeschaft” gekend
hebben, zooals de latere affatomie der Franken, waarbij dus iemand
over afzonderlijke vermogensbestanddeelen beschikte.
88. De formuleering der affatomie verzet zich niet tegen het denkbeeld
eener beschikking over legaten.
89. D. 50. 17. 7 (Pomp.).
90. Rabel (SZ RA 50 (1930) 306 vlg.) schrijft den inhoud van het
adagium toe aan juristen uit den tijd der republiek. Zie ook : JörsKunkel, Röm. Recht 312.
91. de Blécourt, Kort Begrip 26.
92. Brunner, D. R. G. I 375 ; C. von Schwerin, Grundzüge
d. deutsch. Rechtsgesch. (1934) 46—47; M. Krammer in SZ
GA 36 (1915) 378 vlg. (Codex Euricianus), 404 (Lex Visig.), 412
(schade door dieren); C hé non, Hist. gén. d. droit frangais I
131 vlg.; von Halban III 44 vlg. (1. Salica).
93. Er is ongetwijfeld ouder contact geweest (bijv. in 2e eeuw n. Chr.)
met de Romeinen, maar dit droeg een zoo voorbijgaand en alles
behalve vreedzaam karakter, dat Romeinschrechtelijke beïnvloeding
hier niet waarschijnlijk is. Bovendien mist men voor dit oudere
contact eigen bronnenmateriaal. Hetgeen Caesar en Tacitus
omtrent nog weer vroeger contact zeggen, wordt te zeer vanuit een
Romeinschrechtelijke begrippenwereld bekeken. Bovendien zijn daarbij
de door ons aangeraakte onderwerpen nauwelijks of in het geheel
niet betrokken.
94. Over het contact tusschen Romeinen en Germanen in het algemeen :
von Halban I 1—55.
95. Sporadisch komt het genomen pand, onder zeer bijzondere omstandig
heden, nog voor in de 2e eeuw n. Chr. Men zie de lex metalli
Vipascensis (Girard, Textes de droit rom. (6 1937) 119 vlg.):
hierover Girard, Manuel 1041; Schönbauer in SZ RA 46
(1926) 205. In de Lex romana Visigoth. II 30: de pignoribus (ed.
Haenel) komt pand slechts voor in verband met belastingschuld
(zie ook de Interpretatio).
96. G. 4. 30—31. Gaius noemt nog twee gevallen uit zijn tijd.
Girard, Manuel 1059, noot 4.
97. Leg. XII tab., 12. 1; D. 9. 1. 1. pr (Ulp : schade door dieren).
98. G. 3. 193.
99. von Jhering, Vorgeschichte, passim ; von Schwerin, Die
Formen, passim.
100. Dan toch zijn o.m. gebruikelijk het testamentum nuncupativum, het
testamentum tripartitum, het testamentum principi oblatum, enz.
Jörs-Kunkel, Röm. Recht 319 vlg.; Girard, Manuel 862 vlg.

30

101. G. 2. 103. Anders dan in het Frankisch recht is de familiae emptor
bij G a i u s puur figurant!
102. We denken aan de mogelijkheid van prae-Romeinsche beïnvloeding
door Oostersch (bijv. Mozaisch) recht. W. Felgentraeger,
Antikes Lösungsrecht (1933 ; hierover : Dr. M. David in T. v. Rg.
XVI (1938) 372 vlg.).
103. Wat de categorieën b en c betreft zou men in het Rom. recht kunnen
wijzen op het ius civile (ius proprium dvium Romanorum) en op
het tus gentium.
104. D. Daube in T. v. Rg. XV (1937) 48.
105. von Halban III 386 vlg.
106. von Halban III 385 vlg.
107. van der Heyden, Het nationaal karakter van ons Burgerl.
Wetboek (1938) 4 en 15.
108. Academisch Statuut, art. 4 § 4 (sub 2).
109. Koschaker, Die Krise 75 vlg.
110. van der Heyden, Aanteekeningen I 8.
111. van der Heyden, Aanteekeningen I 8.
112. Voor de periode na 1838 zie: van Oven in Gedenkboek 341.
113. van Oven in Gedenkboek 328.
114. Dat het Oud vaderlandsch recht ook nog zeer actueele beteekenis
heeft, kan men zien uit de Rechtshistorische Jurisprudentie uit de
jaren 1913—1935, zie: T. v. Rg. XV (1937) 191—235, 388—465,
XVI (1938) 68—113.
115. We verwijzen naar verschillende bijdragen in Geden\boe\ Burgerlijk
Wetboe\ 1838—1938. Voorts naar: van der Heyden, Het
nationaal karakter.
116. Hermesdorf, Schets 3 vlg.
117. Over de rechtsdogmatische methode, die uit het Rom. recht te leeren
valt, zie: E. Betti in T. v. Rg. XV (1937) 137 vlg.
118. F. Schulz, Prinzipien d. röm. Rechts (1934) 27 vlg.
119. Tijdens een belangrijk gedeelte der leenheerlijke periode,
nl. van 843 tot het binnendringen in de Nederlanden van den invloed
der verschillende rechtsscholen (Bologna, Orléans, enz.), blijft het
verschijnsel: Romeinsch recht in de oude vaderlandsche rechtsbronnen
stationnair. Men zou eigenlijk in de landrechten, costumen en stedelijke rechten meer Romeinschrechtelijke bestanddeelen mogen ver
wachten dan in werkelijkheid het geval is.
120. De latere lotgevallen van het Rom. recht, na de Justiniaansche
codificatie, behooren thuis in de colleges over Oud vader
landsch recht. Hiervoor pleiten historische en didactische
redenen. Behandeling bij het Rom. recht zou de scherpte in de
onderlinge begrenzing vervagen. Bovendien : Oud vaderlandsch recht
zou geen Oud vaderlandsch recht meer zijn, zoodra het gerecipieerde
of ander Rom. recht (van na de byzantijnsche periode) elders
behandeld zou worden.
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