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Mein KaMpf en de condictio 
ob turpeM causaM
Jelle Jansen

Op 26 augustus vond een regiezitting plaats in de strafzaak die het OM aanspande tegen de Amster-
damse galeriehouder Van Eyk. Het OM vervolgt hem wegens overtreding van artikel 137e 2 WvSr. Hij 
had in zijn winkel een voorwerp ter niet-zakelijke (d.w.z. wetenschappelijke) verspreiding in voorraad 
dat naar hij wist beledigend was voor een groep mensen: Mein Kampf. Ik richt mij hier niet op de straf-
rechtelijke kant van deze zaak, maar op de vermogensrechtelijke afwikkeling van de koopovereenkomst 
van het boek.

De koopovereenkomst verplicht de verkoper ertoe het boek in eigendom over te dragen aan de 
koper. Als de verkoper enigszins op de hoogte is van de inhoud van het boek en de koper geen 
wetenschappelijke doeleinden voor ogen staan, is de prestatie van de verkoper een strafbaar feit. Of 
de koopovereenkomst daarmee naar haar inhoud in strijd is met de openbare orde en daarom nietig, 
is niet gemakkelijk te zeggen (vgl. art. 3:40 lid 1 en HR 1 juni 2012, RvdW 2012/765). Ik ga er hier 
voor het gemak vanuit. Daarmee ontbreekt de voor eigendomsoverdracht vereiste geldige titel. De 
verkoper blijft dus eigenaar, de koper lijkt mij bezitter te kwader trouw. De koper wordt eigenaar als hij 
het boek nog bezit als de revindicatie na twintig jaar verjaart (art. 3:105 en 3:314). De koper betaalde 
onverschuldigd. Hij kan de koopprijs nog vijf jaar als onverschuldigd van de verkoper terugvragen 
(art. 3:309). Betekent dit dat de galeriehouder die na betaling vijf jaar wacht met revindiceren, het 
boek terugkrijgt zonder dat hij ertoe gedwongen kan worden daarbij de koopprijs terug te geven?

Dat zou merkwaardig zijn, vooral omdat het verrichten van de prestatie van de verkoper strafbaar is, 
maar het ontvangen ervan niet (direct). Het Romeinse recht leert dat een prestatie teruggevorderd kan 
worden als de ontvanger van die prestatie onzedelijk handelde, maar degene die haar verrichtte niet. 
Zoiets speelt bijvoorbeeld bij afpersing. Degene die afpersgeld had betaald, kon dat dan ook terug-
vorderen van de afperser. Hij stelde daartoe de condictio ob turpem causam, de condictio vanwege 
een onzedelijke oorzaak in. Dit rechtsmiddel mislukte als niet alleen de ontvanger van de prestatie 
onzedelijk had gehandeld, maar ook degene die haar verrichtte. Niemand vindt gehoor die zich op zijn 
eigen schandelijkheid beroept. Als A een ring aan B beloofde te geven als B C zou ombrengen, kon A 
B’s aan de belofte ontleende rechtsvordering ontkrachten met een verweermiddel. Omgekeerd kon A 
de door hem aan B geleverde ring niet als eigenaar opeisen onder B, stellende dat de voor overdracht 
vereiste geldige titel ontbrak vanwege de onzedelijkheid van de overeenkomst. In zo’n geval was de 
positie van bezitter sterker dan die van eigenaar (D. 12,5,8). Bezitter B kon A’s revindicatie afweren.

De Nederlandse wetgever nam een soortgelijke regel op in artikel 6:211. Als een prestatie die op 
grond van een nietige overeenkomst is verricht naar haar aard niet ongedaan kan worden gemaakt 
en niet op geld gewaardeerd behoort te worden, dan is de vordering tot ongedaanmaking van de 
tegenprestatie eveneens uitgesloten. Een voorbeeld: A schenkt een gouden horloge aan B opdat 
B C mishandelt. Aldus geschiedt. Vervolgens eist A het horloge terug: de schenkingsovereenkomst 
is immers nietig. Artikel 6:211 lid 1 sluit A’s vordering tot ongedaanmaking uit. De nietigheid van de 
schenkingsovereenkomst brengt volgens lid 2 niet de nietigheid van de overdracht mede. De wetgever 
zal daarmee bedoelen dat de nietigheid van de overeenkomst niet leidt tot ongeldigheid van de over-
dracht. A kan het horloge dus niet revindiceren: B is immers eigenaar. 

Hoe nu als de verboden prestatie wel ongedaan gemaakt kan worden zoals in het geval van de 
koopovereenkomst van Mein Kampf? Het is misschien het gemakkelijkst om aan te nemen dat de 
koopovereenkomst in zo’n geval wel geldig is. De koper is dan eigenaar en betaalde verschuldigd. 
Neemt men aan dat de koopovereenkomst nietig is, dan zou de actie uit onverschuldigde betaling hier 
niet moeten gelden en artikel 6:211 lid 2 naar analogie wel. De koper kan de betaling voor het ver-
boden boek niet terugvragen, de galeriehouder kan zijn verboden prestatie niet terugkrijgen.


