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Over de invlOed van het Zwitserse 
Zakenrecht Op het Ontwerp Meijers 
en BOek 5 Bw
een eerbetoon aan het honderdjarige 
Zwitserse Burgerlijk wetboek 

Jelle Jansen*

1 100 jaar ZGB 
Op 1 januari 1912 trad het Zivilgesetzbuch für die 
Schweiz (ZGB) in werking. Als een van de laatste 
landen op het Europese continent kreeg Zwitser
land op die dag een landelijke codificatie die het 
gehele privaatrecht beslaat. Tot die tijd hadden de 
soeve reine kantons, waaruit Zwitserland nog steeds 
bestaat, een landelijke codificatie tegengehouden. 
Als gevolg van allerlei kantonale codificaties was 
een ‘abscheulicher, grauenerregender Gesetzes
wirrwarr’1 ontstaan. Zwitserland kende aan het einde 
van de 19e eeuw ongeveer vijfentwintig codificaties.2 
Het ZGB maakte aan deze toestand een einde. Om 
het Zwitserse eeuwfeest luister bij te zetten, sta ik 
in deze bijdrage stil bij Zwitserse invloeden op het 
 zakenrecht in het Ontwerp Meijers en het Neder
landse Burgerlijk Wetboek van 1992.

Als een van de laatste landen op 
het Europese continent kreeg 
Zwitserland op 1 januari 1912 
een landelijke codificatie die het 
gehele privaatrecht beslaat

2 Meijers, het ZGB en het BW
De Leidse hoogleraar Eduard Maurits Meijers 
(18801954) kreeg op 25 april 1947 bij Koninklijk 
Besluit de opdracht een nieuw burgerlijk wetboek te 
ontwerpen.3 De keuze voor Meijers was een logische: 
Meijers had zich bij gelegenheid van het eeuwfeest 
van wat wij nu het Oud Burgerlijk Wetboek noemen 
vol overtuiging voor hercodificatie uitgesproken.4 
Bovendien stond hij bekend als een eminent civilist 
met een onbegrensde kennis van veel buitenlandse 
stelsels. Kort nadat Meijers de opdracht tot her
codificatie had gekregen, maakte hij een studiereis 

naar Zwitserland om zich ter plaatse op de hoogte te 
stellen van het zakenrechtelijke systeem.5 Die reis lijkt 
zijn vruchten te hebben afgeworpen. Meijers heeft 
verschillende Zwitserse zakenrechtelijke regelingen 
opgenomen in zijn ontwerp voor wat nu het vijfde 
boek van het Burgerlijk Wetboek is.6 Sommige 
daarvan heeft de wetgever geschrapt, andere zijn 
gehandhaafd. De vergelijking met het Zwitserse recht 
is uiteraard vooral dan nuttig wanneer de Zwitserse 
regeling in het wetboek is gehandhaafd. De regeling 
van eigendomsverkrijging door vinders is daarvan 
een voorbeeld (zie paragraaf 5). Daarnaast komen 
hieronder, als eerbetoon aan het honderdjarige ZGB, 
eerst twee door Meijers in zijn ontwerp opgenomen 
Zwitserse bepalingen aan bod die het wetboek niet 
hebben gehaald (paragrafen 3 en 4). Overigens heeft 
niet alleen het Zwitserse zakenrecht invloed gehad 
op het Ontwerp Meijers en het Burgerlijk Wetboek. 
Ook bepalingen uit het Zwitserse verbintenissenrecht 
hebben een plaats gekregen in het Nederlandse 
BW. Een voorbeeld van zo’n aan het Zwitserse recht 
ontleende verbintenisrechtelijke bepaling is het rech
terlijk matigingsrecht bij het bepalen van de hoogte 
van schadevergoeding (art. 6:109 BW).7

Kort nadat Meijers de opdracht 
tot hercodificatie had gekregen, 
maakte hij een studiereis naar 
Zwitserland om zich ter plaatse 
op de hoogte te stellen van 
het zakenrechtelijke systeem

3 Bloemen, vruchten en paddenstoelen 
Eén van de Zwitserse regelingen die het Ontwerp 
Meijers wel, maar het wetboek niet hebben gehaald, 
is de mogelijkheid om in het wild groeiende bloemen, 
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1 G. Wolf, Rechtswirrwarr 
und Rechtseinheit oder Das 
jetzige und das zukünf-
tige schweizerische Recht, 
Zürich: Selbstv. 1892, 
p. 1. Hij spreekt over de 
rechtsverscheidenheid als 
een ‘Kalamität die unser 
Landeskredit tief untergräbt 
und uns in den Augen des 
Auslandes lächerlich macht!’ 

2 L. Carlen, Rechtsgeschichte 
der Schweiz, Bern: Francke 
1968, p. 9498, zie ook W.J. 
Zwalve, ‘De Zwitserse les’, in: 
C.J.H. Brunner (red.), Rechts-
vinding onder het NBW, 
Deventer: Kluwer 1992, 
p. 4155. De Zwitsers gingen 
voor hun codificaties te 
rade bij verschillende buren. 
Sommige codificaties waren 
gebaseerd op de Franse 
Code Civil, andere op het 
Oostenrijkse ABGB, weer 
andere op het Romeinse 
recht zoals de Duitse pan
dektisten dat in de 19e eeuw 
hadden gesystematiseerd. 

3 Zie hierover bijvoorbeeld 
J.H.A. Lokin en W.J. Zwalve, 
Hoofdstukken uit de Euro-
pese codificatiegeschiedenis, 
Deventer: Kluwer 2001, 
p. 306 e.v.

4 Meijers sloot zijn bijdrage aan 
de ter gelegenheid van het 
eeuwfeest verschenen bundel 
af met de bekende woorden: 
‘Laat het rechtsgeleerd Ne
derland een zodanig voorstel 
niet te vlug als onbereikbaar 
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vruchten en paddenstoelen door toeeigening in 
eigendom te verkrijgen. Artikel 5.2.2 van het Ontwerp 
Meijers luidt als volgt:

De toestemming van degene die een erf in gebruik heeft, om het erf te 
betreden, brengt mede de toestemming om binnen redelijke grenzen 
zich in het wild groeiende bloemen, vruchten, paddestoelen, en derge
lijke zaken toe te eigenen, tenzij wet of verordening anders bepaalt of 
uit een voor derden kenbare verklaring van de gebruiker anders blijkt. 

Meijers vond de inspiratie voor deze regeling in artikel 
699 ZGB,8 dat als volgt luidt: 

Das Betreten von Wald und Weide und die Aneignung wildwachsen
der Beeren, Pilze u. dgl. sind in ortsüblichem Umfange jedermann ge
stattet, soweit nicht im Interesse der Kulturen seitens der zuständigen 
Behörde einzelne bestimmt umgrenzte Verbote erlassen werden. 

Het is de vraag of de variant van Meijers te verkiezen 
is boven artikel 699 ZGB. De Zwitserse wetgever 
stelt dat het iedereen vrijstaat zich in het wild groei
ende bessen en zwammen toe te eigenen. Artikel 
699 ZGB stelt in het wild groeiende bessen en pad
denstoelen gelijk aan zaken zonder eigenaar, zoals 
vuilnis en wilde dieren. Meijers hanteert daarentegen 
een andere techniek. Wanneer A toestemming geeft 
aan B om door zijn (A’s) tuin te wandelen, geeft A 
daarmee B ook toestemming zich paddenstoelen en 
wilde bloemen toe te eigenen. De eigenaar wordt 
geacht toestemming te hebben verleend als hij zijn 
erf niet heeft afgesloten of op andere wijze kenbaar 
heeft gemaakt geen prijs te stellen op passanten.9 
Vanuit leerstellig oogpunt kan men de vraag stellen of 
het mogelijk is door toeeigening eigenaar te worden 
wanneer de eigenaar de occupant daartoe toestem
ming geeft. Een voorbeeld: 

A geeft aan B toestemming om A’s keuken uit diens huis te verwijde
ren en deze te houden. 

In dit geval lijkt eerder sprake te zijn van een atypisch 
geval van overdracht dan van een atypisch geval van 
toeeigening. De toestemming van A wijst in de rich
ting van een overdracht, een schenking. Het gegeven 
dat de keuken voor de afscheiding als bestanddeel 
van A’s huis aan A toebehoort, wijst eveneens in 
de richting van een overdracht. Voor bloemen en 
paddenstoelen geldt hetzelfde: ze zijn met de grond 
verenigd en komen daarom toe aan de grondeige
naar.10 Wanneer de grondeigenaar de wandelaar 
toestemming geeft te plukken, lijkt een overdracht 
plaats te vinden. Het bijzondere van deze overdracht 
is erin gelegen dat de bloem voorafgaande aan de 
overdracht niet als afzonderlijke zaak bestond, maar 
slechts als onderdeel van de eigendom van de grond. 
De verkrijging van het bezit resulteert tegelijkertijd in 
het ontstaan van de afzonderlijke zaak. 

Artikel 699 ZGB stelt in het 
wild groeiende bessen en 
paddenstoelen gelijk aan zaken 
zonder eigenaar, zoals vuilnis en 
wilde dieren. Meijers hanteert 
daarentegen een andere techniek

De wetgever heeft deze leerstellige discussie van zijn 
belang beroofd door artikel 5.2.2. van het Ontwerp 
Meijers niet in het wetboek op te nemen. Hij heeft het 
plukrecht geschrapt omdat hij vreesde dat de bepa
ling opgevat zou worden als een ‘vrijbrief om op an
dermans land bloemen te gaan plukken’. Bovendien 
zou het lastig te bepalen zijn wanneer iemand binnen 
redelijke grenzen plukt. Blijven duizend bezoekers van 
een terrein binnen de redelijke grenzen als zij allen 
op een dag één of twee wilde bloemen plukken? De 

ter zijde stellen, laten wij 
om een Koninklijk woord te 
gebruiken er een eerezaak 
van maken om datgene aan 
te vatten, waarin ook een 
klein volk groot kan zijn.’ Zie 
P. Scholten en E.M. Meijers 
(red.), Gedenkboek Burger-
lijk Wetboek 1838-1938, 
Zwolle: Tjeenk Willink 1938, 
p. 63. Over deze woorden 
bijvoorbeeld J.H.A. Lokin, 
‘Waarin ook een klein volk 
groot kan zijn’ in: Tekst en 
uitleg, Groningen: Chimaira 
1994, p. 111142.

5 V.J.A. Sütő, Nieuw ver-
mogensrecht en rechts-
vergelijking – reconstructie 
van een wetgevingsproces 
(1947-1961) (diss. Leiden), 
Den Haag: Boom Juridische 
uitgevers 2004, p. 3738. 
Volgens Florijn (E.O.H.P. Flo
rijn, Ontstaan en ontwikkeling 
van het nieuwe Burgerlijk 
Wetboek, Maastricht: Uni
versitaire Pers 1994, p. 106) 
heeft Meijers in juli 1947 zijn 
Zwitserse studiereis gemaakt.

6 Zie Sütő 2004, p. 109 e.v. 
7 Zie J.M.M. Maeijer, Matiging 

van schadevergoeding, 
Breda: Dekker & Van de Vegt 
1962, p. 15.

8 Toelichting Meijers bij 
art. 5.2.2, Parlementaire ge-
schiedenis Boek 5, Deventer: 
Kluwer 1981, p. 75. 

9 Zie art. 5.3.3 OM = art. 5:22 
BW. 

10 Vgl. art. 5:20 sub f BW.
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‘vrijpostigheid’ van het publiek zou landeigenaren er
toe dwingen door middel van borden een plukverbod 
uit te vaardigen, terwijl het streven van de wetgever 
daarmee tegenstrijdig is. De wetgever wil juist zo min 
mogelijk verbodsborden ‘in de overtuiging dat deze 
psychologisch gezien de bezoeker prikkelen, zijn 
gevoel van vrijheid wegnemen en daardoor de agres
siviteit opwekken.’11

In het Ontwerp Meijers was 
bepaald dat de eigenaar van 
een ontsnapt bijenvolk nog 
gedurende acht dagen de 
mogelijkheid had het volk als 
zijn eigendom op te eisen

4 Bijenzwermen 
Een andere mede aan het Zwitserse recht ontleende 
regeling die Meijers in zijn ontwerp opnam, maar die 
de wetgever schrapte, gaat over bijenzwermen. In 
het Ontwerp Meijers was bepaald dat de eigenaar 
van een ontsnapt bijenvolk nog gedurende acht da
gen de mogelijkheid had het volk als zijn eigendom 
op te eisen, alhoewel de eigendom van een tam dier, 
waartoe Meijers de bijen rekent, in beginsel verloren 
gaat wanneer het dier uit de macht van de eigenaar 
raakt en verwildert.12 Op de revindicatietermijn van 
acht dagen gold een uitzondering wanneer het 
ontsnapte bijenvolk zich neerzette in een vreemde 
reeds bewoonde korf. De eigenaar van de reeds 
bewoonde korf verkreeg krachtens artikel 5.2.13 OM 
door vermenging de eigendom van het binnendrin
gende volk:

Een bijenzwerm die zich neerzet in een vreemde reeds bewoonde 
korf, wordt eigendom van de eigenaar van de korf. 

Meijers ontleende deze regeling aan artikel 725 lid 
2 van het ZGB en paragraaf 964 van het BGB.13 
De wetgever heeft de bijen hun bijzondere positie in 
het recht ontnomen. De revindicatietermijn van acht 
dagen voor een ontsnapt bijenvolk is geschrapt. Ook 
de bijzondere regeling van vermenging is geschrapt. 
De wetgever is daarbij niet over één nacht ijs gegaan. 
Verschillende gremia hebben zich gebogen over een 
ontsnapt zwermend bijenvolk dat een bewoonde korf 
betrekt. De Raad van State vindt het merkwaardig 
dat een afzonderlijke bepaling aan deze zeldzame 
gebeurtenis is gewijd:

‘Van zeer deskundige zijde heeft de Raad de inlichting ontvangen, dat 
hetgeen artikel 5.2.13 op het oog heeft, namelijk, dat een bijenzwerm 
op een reeds bevolkte korf aanzwermt, zich praktisch alleen voordoet, 
wanneer de reeds bezette korf moederloos is of wel in het bezit van 
een zeer oude koningin, die anders van nature vervangen zou worden 
door een jonge.’14

De vaste commissie voor Justitie had de minister 
naar aanleiding van twee artikelen in het NJB15 
aangeraden overleg te voeren met experts over dit 
onderwerp. Dat overleg leidde het einde in van artikel 
5.2.13 OM:

‘Dit overleg heeft de ondergetekende tot de overtuiging gebracht dat 
het in het onderhavige artikel geregelde geval zich in de praktijk niet 
voordoet. De bijen die een korf bevolken plegen geen bijen van een 
ander volk toe te laten. Derhalve is het artikel geschrapt.’16

Net als het lot van Meijers’ voorgestelde rege
ling over het plukken van bloemen, vruchten en 
paddenstoelen toont deze gang van zaken aan dat 
de invloed van het Zwitserse wetboek op Meijers 
groter is geweest dan de invloed op de wetgever. 
Meijers toont zich een codificator met een wat 
romantische inborst die niet huiverig is Zwitserse 
nieuwigheden in zijn ontwerp op te nemen. De 
wetgever gaat ontnuchterend te werk: degene die 
op andermans land een veldboeket plukt, verkrijgt 
daarvan niet de eigendom. Hij is een dief. Ook de 
regel over het zwermende bijenvolk sneuvelt. De 
wetgever schrapt deze aan het Zwitserse recht ont
leende bepalingen omdat zij onvoldoende praktisch 
nut hebben.17 

Meijers toont zich een codificator 
met een wat romantische 
inborst die niet huiverig is 
Zwitserse nieuwigheden in 
zijn ontwerp op te nemen

5 Gevonden zaken 
Dat geldt niet voor de gedetailleerde regeling over 
eigendomsverkrijging door vinders die Meijers 
aan het Zwitserse recht ontleende. Meijers had 
in zijn Leidse rectorale rede in 1927 gewezen 
op het gemis van een dergelijke regeling in het 
wetboek. Uit zijn rede blijkt ook Meijers’ voorliefde 
voor empirie. Een onderzoek had hem geleerd dat 
politiebureaus gevonden voorwerpen doorgaans 
verkopen na een bepaald tijdsverloop, variërend van 
drie maanden tot vijf jaar. Meijers’ onderzoek strekte 
zich ook uit over het volk. Zijn onderzoek onder het 
volk, waarbij Meijers’ vijfentwintigjarige ervaring als 
adviseur van Volkshuizen hem goed van pas kwam, 
leerde hem dat het volk dacht dat de vinder na een 
bepaald, doorgaans wat korter, tijdsverloop eigenaar 
werd van de gevonden zaak.18 De opdracht tot 
hercodificatie bood Meijers de gelegenheid de kloof 
te dichten tussen wat hij noemt ‘het volksrecht’ en 
het ‘juristenrecht’. 

De opdracht tot hercodificatie 
bood Meijers de gelegenheid 
de kloof te dichten tussen 
wat hij noemt ‘het volksrecht’ 
en het ‘juristenrecht’

De regeling waarmee Meijers de kloof tussen het 
volksrecht en het juristenrecht dichtte, ontleende hij 
aan het Zwitserse (en het Duitse) recht.19 Artikel 720 
ZGB luidt als volgt:

11 Memorie van Toelichting bij 
art. 5.2.2, Parlementaire ge-
schiedenis Boek 5, Deventer: 
Kluwer 1981, p. 76.

12 Vgl. art. 5.2.17 OM = 5:19 
BW. In het OM gaf het derde 
lid van deze bepaling de 
eigenaar van een ontsnapt 
bijenvolk een revindicatie
termijn van acht dagen.

13 Toelichting Meijers bij 
art. 5.2.13, Parlementaire 
geschiedenis Boek 5, De
venter: Kluwer 1981, p. 111 
(noot 1).

14 Advies Raad van State bij 
art. 5.2.13, Parlementaire ge-
schiedenis Boek 5, Deventer: 
Kluwer 1981, p. 111112.

15 L.E.H. Rutten, ‘De bijenzwerm 
in het ontwerpBW’, NJB 
1956, p. 521524 en 
P.  Stoffels ‘De bijenzwerm 
in het ontwerp B.W.’, NJB 
1956, p. 717718. Rutten 
vraagt zich af of in het 
wetsontwerp wel rekening is 
gehouden met ‘het wondere 
leven der bijen en met het 
in de loop der eeuwen 
gevestigde gewoonterecht’. 
Stoffels raadt de van de 
bijenwereld onwetende het 
boek  Schnurrdiburr oder 
die Bienen van de Duitse 
tekenaar Wilhelm Busch aan. 

16 Memorie van Antwoord II bij 
art. 5.2.13, Parlementaire ge-
schiedenis Boek 5, Deventer: 
Kluwer 1981, p. 112. 

17 Vgl. over het zwermende 
bijenvolk hierboven. De 
wetgever schrapt de bepaling 
over het plukrecht naast de 
hierboven genoemde rede
nen omdat ‘het nut trouwens 
gering is, daar rechtsgeschil
len over de eigendom van in 
het wild groeiende bloemen, 
vruchten en dergelijke 
zich slechts zelden zullen 
voordoen (...)’ Memorie van 
Toelichting bij art. 5.2.2, 
Parlementaire geschiedenis 
Boek 5, Deventer: Kluwer 
1981, p. 76.

18 E.M. Meijers, ‘De beteeke
nis der burgerlijke wet in 
de huidige samenleving’ 
afgedrukt in: Verzamelde 
Privaatrechtelijke Opstellen 
I, Leiden: Universitaire Pers 
1954, p. 2644, p. 3133. 
Over Meijers als empiricus 
vergelijk bijvoorbeeld C.J.H. 
Jansen, ‘De idealen van E.M. 
Meijers (18801954) ten 
aanzien van de herziening van 
het burgerlijk wetboek’, in: On-
derneming en 10 jaar Nieuw 
Burgerlijk Recht, Deventer: 
Kluwer 2002, p. 326, p. 9.

19 Toelichting Meijers bij 
art. 5.2.3, Parlementaire ge-
schiedenis Boek 5, Deventer: 
Kluwer 1981, p. 77.
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Wer eine verlorene Sache findet, hat den Eigentümer davon zu be
nachrichtigen, und wenn er ihn nicht kennt, entweder der Polizei den 
Fund anzuzeigen oder selbst für eine den Umständen angemessene 
Bekanntmachung und Nachfrage zu sorgen. 

De vinder die zich van deze verplichting kwijt, verkrijgt 
vijf jaar later de eigendom van de gevonden zaak 
langs de weg van artikel 722 ZGB. De termijn van 
vijf jaar is dezelfde die geldt voor de verkrijgende ver
jaring, die in artikel 728 ZGB geregeld is. De eerlijke 
vinder wordt in artikel 722 ZGB gelijkgesteld aan 
een verjaringsbezitter. 

In het Ontwerp Meijers is eigendomsverkrijging 
van een gevonden zaak eveneens mogelijk wanneer 
de verjaringstermijn verstreken is. Meijers stelt de 
verjaringstermijn in navolging van keizer Justinianus 
op drie en niet op vijf jaar.20 Net als in het Zwitserse 
recht dient de vinder aan bepaalde verplichtingen 
te voldoen om in aanmerking te komen voor eigen
domsverkrijging. In het Ontwerp Meijers luiden deze 
verplichtingen als volgt: 

Hij die een zaak vindt, is verplicht ten spoedigste aangifte te doen bij 
de bevoegde ambtenaar van de politie in de gemeente waarbinnen de 
zaak is gevonden, tenzij hij terstond na de vondst de eigenaar of de 
verliezer daarvan op de hoogte heeft gesteld.

Het uiteindelijke artikel 5:5 BW geeft een soortgelijke 
opsomming van de verplichtingen van de vinder. Hij 
verkrijgt volgens artikel 5:6 BW de eigendom niet 
drie jaar nadat hij aan deze verplichtingen voldeed, 
maar één jaar later. Wanneer we het Ontwerp 
Meijers, artikel 5:5 BW en artikel 720 ZGB met 
elkaar vergelijken, valt op dat de Nederlandse 
bepalingen de verplichtingen van de vinder anders 
weergeven. Artikel 720 ZGB verplicht de vinder zijn 
vondst aan te geven bij de eigenaar van de gevonden 
zaak. Alleen wanneer de vinder de eigenaar niet kent, 
kan hij ermee volstaan de vondst bij de politie aan te 
geven of zelf ruchtbaarheid aan de vondst te geven. 
De Nederlandse bepalingen verplichten de vinder 
de vondst bij de politie aan te geven, tenzij de vinder 

20 Toelichting Meijers bij 
art. 3.4.3.1, Parlementaire 
geschiedenis Boek 3, Deven
ter: Kluwer 1981, p. 409.

21 H.J. Snijders en E.B. Rank
Berenschot, Goederenrecht, 
4e druk, Deventer: Kluwer 
2007, nr. 265 en Asser/
Mijnssen, Van Velten & Bar
tels, Algemeen Goederen-
recht 5*, Deventer: Kluwer 
2008, nr. 63.

22 Snijders en RankBerenschot 
2007, nr. 265.

de eigenaar al van de vondst heeft verteld. Strikt 
genomen kan de vinder die weet van wie de gevon
den zaak is, maar slechts aangifte doet bij de politie, 
eigenaar worden. H.J. Snijders en Mijnssen vinden 
dit onwenselijk.21 Een vergelijking van de huidige 
regeling met het Ontwerp Meijers en het Zwitserse 
recht is hier leerzaam, omdat zij aannemelijk maakt 
dat Meijers de regeling omtrent eigendomsverkrijging 
door vinders als een bijzondere vorm van verkrijgende 
verjaring beschouwde. 

Zou het geen waardig eerbetoon 
aan het Zwitsers wetboek zijn 
om de tekst van het twintig jaar 
oude artikel 5:5 BW aan te 
passen aan de bewoordingen 
van zijn honderdjarige 
inspirator artikel 720 ZGB?

De wijze waarop de wetgever de verplichtingen van de 
vinder (in navolging van Meijers) opsomt, is zo bezien 
onzorgvuldig. De opsomming maakt het mogelijk dat 
een vinder die ‘te kwader trouw’ is profiteert van de 
regeling. Dat strookt niet met de Zwitserse rege
ling die Meijers tot voorbeeld nam. In het ZGB is 
eigendomsverkrijging door de vinder een bijzondere 
vorm van verkrijgende verjaring. Zij is daarom slechts 
voorbehouden aan de vinder die niet weet van wie de 
gevonden zaak is. Om te voorkomen dat de mala fide 
vinder eigenaar wordt, stelt H.J. Snijders dat de vinder 
die weet van wie de zaak is, maar slechts aangifte doet 
bij de politie, misbruik van recht maakt (art. 3:13 BW). 
Hem komt daarom geen beroep op artikel 5:6 BW 
toe.22 Zou het geen waardig eerbetoon aan het Zwit
sers wetboek zijn om de tekst van het twintig jaar oude 
artikel 5:5 BW aan te passen aan de bewoordingen 
van zijn honderdjarige inspirator artikel 720 ZGB?


