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DRIEMAAL SCHATVINDING IN FRANKRIJK 
Jelle Jansen*

Rudolf von Jhering en het Europese privaatrecht
Met de komst van de privaatrechtelijke wetboeken 
in de negentiende eeuw kwam er een einde aan 
een tijdperk waarin het privaatrecht in Europa putte 
uit dezelfde bron: het door keizer Justinianus in de 
zesde eeuw gecodificeerde Romeinse privaatrecht. 
Eeuwenlang was dit de belangrijkste civielrechtelijke 
bron die iedere jurist in Europa bestudeerde. Het Ro-
meinse privaatrecht was de Europese common law: 
het ius commune. De rechtsgeleerdheid was een 
continentaal gesprek met gesprekspartners door de 
eeuwen heen.1 Daarvan bleef met de komst van de 
codificaties weinig over: de Fransen bestudeerden na 
1804 voortaan hun Code civil, de Oostenrijkers sinds 
1811 het ABGB, de Duitsers vanaf 1900 het BGB 
enzovoorts. De Duitse rechtsgeleerde Rudolf von 
Jhering (1818-1892) zag dit alles met lede ogen aan. 
De landsgrenzen dicteerden voortaan het civielrech-
telijke speelveld en dat noemde hij een onwaardige, 
vernederende vorm voor een wetenschap. Toch ging 
Jhering niet bij de pakken neerzitten. De komst van 
de codificaties stelde rechtswetenschappers voor 
de taak het Europese, Romeinse karakter van hun 
stiel te behouden door de blik over de landsgrenzen 
te werpen en aan rechtsvergelijking te doen. De 
methode van de rechtswetenschapper werd daarmee 
een andere; zijn blik werd wijder, zijn oordeel rijker, 
de behandeling van de stof vrijer.2 

De Europese civilist moet hierbij weliswaar wat 
extra moeite doen om de hem vreemde buitenlandse 
wettekst te doorgronden, maar hij heeft houvast 
aan het Romeinse recht dat het fundament leverde 
waarop de Europese wetboeken zijn gebouwd. Zo 
kent bijna ieder Europees wetboek de Romeinsrech-
telijke regel dat een schat een zaak van waarde is 
die zo lang verborgen is dat daardoor niet meer vast 
te stellen is wie de eigenaren zijn, en ook de regel 
dat de vinder de eigendom van zo’n zaak deelt met 
de eigenaar van de grond waarin hij lag (Instituten 
2,1,39, 5:13 BW, 716 Cc, §399 ABGB, 932 
CcIt, §984 BGB). Daarom kan de Nederlander die 

rechtspraak zoekt over schatvinding zijn hart ophalen 
in Frankrijk. De hoogste rechter daar boog zich in 
de afgelopen jaren maar liefst driemaal over de 
reikwijdte van het leerstuk van eigendomsverkrijging 
door schatvinding.
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Energiearmoede in de Auvergne 
We schrijven januari 1985. De pastoor van de dorps-
kerk in Vic-le-Comte kon de stookkosten niet meer 
betalen. Hij vroeg een brocanteur of die de inboedel 
wilde overnemen. Diens oog viel op de lijst van een 
middelmatig negentiende-eeuws schilderij. Hij kocht 
het schilderij, wat kandelaars en stoelen voor een 
paar honderd francs. De lijst verkocht de brocanteur 
snel door. Toen hij het schilderij-zonder-lijst aan een 
antiquair toonde, zag deze wat spoortjes gouden 
verf en suggereerde het eens te laten schoonma-
ken. Tijdens de restauratie bleek dat er onder de 
beschildering een kunstwerk schuilging. Het ging om 
een meesterwerk van de hofschilder van de herto-
gen van Bourgondië, de uit Nijmegen afkomstige 
Jan Maelwael, dit Jean Malouel (±1370-1415). Het 
Louvre kocht het paneel in 2012 voor maar liefst 7,8 
miljoen euro. De brocanteur was binnen.3 Hij deelde 
het geld klaarblijkelijk niet ruimhartig met de antiquair 
en de restaurateur. Zij spanden een procedure 
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tegen hem aan waarin zij stelden dat sprake was van 
schatvinding, en dat zij als vinder mede-eigenaar 
waren geworden. Het Franse hof wilde daar niet aan: 
een schat moet vatbaar zijn voor bezitsverkrijging 
en kan geen onderdeel uitmaken van een andere 
zaak.4 Vindt iemand bijvoorbeeld een goudader in 
de grond, dan is dat geen schat omdat de goudader 
bestanddeel is van de grond. De brocanteur had zijn 
financiële onafhankelijkheid weliswaar te danken aan 
de opmerkzaamheid van de antiquair en het werk van 
de restaurateur, maar hoefde hen niet te laten delen 
in zijn winst. Ondank is des werelds loon. 

Het betoog van de antiquair was betrekkelijk kans-
loos omdat de Code civil, net als ons wetboek, een 
schat omschrijft als een verborgen zaak waarvan niet 
meer na te gaan is wie er allemaal eigenaar van zijn. 
Het schilderij was geen afzonderlijke zaak. Toch is er 
wel iets te begrijpen van het betoog van de antiquair: 
het is aan zijn kennersblik te danken dat de mens-
heid Maelwaels meesterwerk weer kan zien. Juist als 
beloning voor een ontdekking verwerft de vinder de 
halve eigendom van een juridische schat. Waarom de 
regels van schatvinding niet toepassen op gevallen 
waarin iemand een kunstwerk redt uit een brandend 
huis,5 of een schilderij ontdekt onder een schilderij?

Het Franse recht kent geen 
regeling voor de vondst van 
een onbeheerde zaak. Vindt 
iemand naar Nederlands recht 
een kostbare zaak die gezien 
haar bescheiden ouderdom 
nog wel traceerbare eigenaren 
zal hebben, en doet hij netjes 
aangifte van de vondst, dan 
is hij een jaar later eigenaar

Goudstaven in de tuin 
Nog geen jaar later boog de Franse hoogste rechter 
zich nogmaals over een geval van vermeende schat-
vinding. Het ging om een echtpaar dat in de tuin van 
hun in 2002 aangeschafte woning in 2009 en 2013 
bij werkzaamheden 28 goudstaven (lingots d’or) 
vond. Zij lichtten netjes de autoriteiten in. Niemand 
meldde zich, en het echtpaar verkocht in enkele etap-
pes drieëntwintig staven voor een slordige 640.000 
euro. Toen hoorden de erfgenamen van de man die 
het huis aan het echtpaar verkocht had van de vond-
sten. Zij maakten aannemelijk dat hun grootouders 
de goudstaven hadden aangeschaft. Tot de bij hun 
overlijden verdeelde erfenis behoorden namelijk aller-
lei goudstaven met hogere en lagere serienummers 
dan de gevonden exemplaren. Het echtpaar wilde het 
geld en de overgebleven staven niet afgeven aan de 
erfgenamen. Het beriep zich op de in artikel 2276 Cc 
neergelegde regel dat het bezit te goeder trouw als 

volkomen titel geldt, en dat de eigenaar na diefstal 
of verlies nog maximaal drie jaar de revindicatie kan 
instellen (= art. 3:86 lid 3). De Cour de cassation 
volgde dat betoog niet. Degene die toevallig een 
verborgen of bedolven zaak vindt die geen schat is 
– omdat de eigenaren nog wel zijn vast te stellen – 
weet op het ogenblik van de ontdekking dat hij geen 
eigenaar is en is geen bezitter te goeder trouw. Hij 
moet het gevondene afstaan aan de eigenaar.6 

De vergelijking met het Nederlandse recht gaat 
hier niet helemaal op, omdat het Franse recht geen 
regeling kent voor de vondst van een onbeheerde 
zaak. Vindt iemand naar Nederlands recht een kost-
bare zaak die gezien haar bescheiden ouderdom nog 
wel traceerbare eigenaren zal hebben, en doet hij 
netjes aangifte van de vondst, dan is hij een jaar later 
eigenaar. Dit neemt niet weg dat het Franse arrest 
de vraag oproept of degene die ten onrechte denkt 
een schat gevonden te hebben, waar het in werkelijk-
heid gaat om een onbeheerde zaak, nooit bezitter te 
goeder trouw is. Dat lijkt mij onjuist. Vindt iemand in 
eigen grond een oud beeldje dat hij redelijkerwijze 
voor een schat hield en mocht houden, dan is hij 
bona fide bezitter. Na drie jaar is hij dan eigenaar 
door verkrijgende verjaring, daarvoor is immers geen 
titel vereist zodat vermeende schatvinding volstaat: 
usucapio pro thesauro. 

Goudstaven in het bouwpuin 
In 2021, ten slotte, oordeelde de hoogste Franse 
rechter weer over goudstaven. Dit keer waren het 
er 34, en ze waren zo lang geleden verborgen dat 
de eigenaren niet meer vast te stellen waren en het 
dus schatvinding was. Twee bouwvakkers vonden 
de staven. De ene stuitte bij graafwerk op een blok 
beton en vroeg de andere dat met een drilboor te 
verpulveren. In het blok zaten de goudstaven. De 
opbrengst bedroeg ruim een miljoen euro. De grond-
eigenaar, enkele medewerkers van het bouwbedrijf 
en de bouwvakkers sloten een overeenkomst waarin 
zij afspraken hoe het geld te verdelen. De grondeige-
naar kreeg de opbrengst van 19 van de 34 baren, de 
twee bouwvakkers en hun opziener ontvingen ieder 
ruim 30 procent van de opbrengst van de overige 15 
exemplaren. De werkgever, de technisch directeur 
en de ploeg-chef deelden de rest. De bouwvakkers 
werden, kortom, belazerd en zij vochten de geldig-
heid van de overeenkomst dan ook aan. Het hof gaf 
ze gelijk. Het vond in artikel 2044 van de Code civil 
grond voor nietigheid: een dergelijke vaststellings-
overeenkomst is alleen geldig als de contractanten 
water bij de wijn doen (‘concessions réciproques’), 
en dat is niet het geval als partijen die nergens recht 
op hebben andermans aandeel verkleinen, en de 
grondeigenaar zijn aandeel vergroot. Het college oor-
deelde verder dat beide bouwvakkers vinder waren 
en introduceerde zo de notie van meervoudig vinder-
schap in het Franse recht.7 Het is misschien wat te 
flauw af te sluiten met te zeggen dat het Europese 
privaatrecht een onuitputtelijke rijke bron is, een mer 
à boire, een Fundgrube of een schatkamer, maar ik 
doe het lekker toch. 
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