
 

 

 University of Groningen

In het Nederlands Burgerlijk Wetboek is bezit feit én recht
Runia, Harry

Published in:
Pro Memorie, Bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2017

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Runia, H. (2017). In het Nederlands Burgerlijk Wetboek is bezit feit én recht: Enkele grepen uit de
geschiedenis van bescherming van bezit. Pro Memorie, Bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der
Nederlanden, 19(2), 286-303.

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 24-05-2023

https://research.rug.nl/en/publications/26e4ee58-e62c-4d1e-8253-cf81041c397c


286  Pro Memorie 19.2 (2017) Harry RuniaHarry Runia

In het Nederlands Burgerlijk Wetboek is bezit feit 
én recht
Enkele grepen uit de geschiedenis van bescherming van bezit

1 Inleiding

Wie schrijft over de bescherming van bezit ontkomt er niet aan de vraag te behandelen of 
bezit een recht of een feit is. Zo wijdde Van Oven in zijn in 1905 verschenen proefschrift 
De bezitsbescherming en hare functies een heel hoofdstuk aan de geschiedenis van deze oude 
vraag.1 Recenter stelde ook de Belg Hendrik Vuye de vraag nadrukkelijk aan de orde in 
zijn proefschrift Bezit en bezitsbescherming van onroerende goederen en onroerende rechten.2 Ook 
ik werd bij het schrijven van mijn proefschrift met deze vraag geconfronteerd, met name 
bij het behandelen van de totstandkoming van de regeling voor de bescherming van be-
zit in het huidige Nederlandse Burgerlijk Wetboek. Nu kan men de inhoud van het be-
zitsbegrip dat een wetboek hanteert op twee manieren vaststellen. Ten eerste kan men 
het afleiden uit de bezitsomschrijving. Het is echter ook mogelijk het bezitsbegrip vast te 
stellen aan de hand van het beschermde object van de bezitsbescherming. Idealiter komt 
men dan uit op hetzelfde begrip. Mij bleek echter dat het bezitsbegrip in de omschrijving 
voornamelijk feitelijk van aard was, terwijl bezit beschermd werd als een relatief zakelijk 
recht, zo men wil: goederenrechtelijk recht.3

In de tweede paragraaf behandel ik het uitgangspunt van de ontwerper van de bezits-
titel: Meijers achtte een afzonderlijk voorschrift voor bescherming van bezit overbodig. 
Door zijn gerichtheid op het feitelijke aspect van bezit, Van Ovens ‘politionele functie’, 
achtte hij de bestaande rechtsmiddelen afdoende waarborg tegen inbreuken. Vervolgens 
ga ik in op het gegeven dat in het wetboek niet bezit, maar houderschap het overkoe-
pelende begrip is. Ook een bezitter wordt aangemerkt als houder, zelfs een middellijke. 
Dit is een terminologische breuk met het verleden, waar de term ‘houder’ (nudus deten-
tor) niet gebruikt werd om de bezitter mee aan te duiden. Ik zal betogen dat de huidige 
omschrijving verwarrend is en draag een alternatief aan. Het is bekend dat Meijers zijn 

1  J.C. van Oven, De bezitsbescherming en hare functies, Amsterdam, diss. Amsterdam 1905, 47 e.v.
2  H. Vuye, Bezit en bezitsbescherming van onroerende goederen en onroerende rechten, diss. KU Leuven, Brugge, 1995, 82 e.v.
3  Deze bijdrage bevat materiaal uit mijn proefschrift: H.H. Runia, Bescherming van bezit, een rechtshistorische en leerstellige 
studie naar de wortels en de totstandkomingsgeschiedenis van de huidige regeling in art. 3:125 BW, diss. Groningen, Den Haag, 2016. 
Delen uit dit artikel zijn – in een andere samenhang – eerder verschenen als: Idem, ‘De ‘bezitterige’ koper/pandgever on-
der eigendomsvoorbehoud – Enige opmerkingen over de regeling van het eigendomsvoorbehoud, mede naar aanleiding 
van het arrest Rabobank/Reuser’, in: P.A.J. van den Berg en G. Molier (red.), In dienst van het recht (‘Brouwer-bundel’), Den 
Haag, 2017, 77-89 en Idem, ‘De ‘bezitterige’ koper na de levering, Enige opmerkingen over bezit en houderschap in het 
Ontwerp Meijers, mede bezien vanuit de regeling van de koop en het eigendomsvoorbehoud’, Groninger Opmerkingen en Me-
dedelingen, 2017, 59-78.
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uitgangspunt heeft verlaten en toch een specifiek voorschrift voor de bescherming van 
bezit opnam in zijn Ontwerp. In de vierde paragraaf zal ik deze ommezwaai verklaren 
vanuit Meijers’ keuze in 1948 voor het opnemen van een causaal stelsel van eigendoms-
overdracht. In de vijfde en afsluitende paragraaf ga ik nader in op het karakter van de 
bescherming. Haar grondslag is namelijk een relatieve rechthebbendheid van de bezit-
ter, met andere woorden Van Ovens ‘zakelijke functie’. Het gevolg is dat het bezitsbegrip 
van de bezitsomschrijving en het object van de bezitsbescherming uiteenlopen: in de om-
schrijving is bezit voornamelijk feitelijk van aard, terwijl het als recht beschermd wordt.

2 Uitgangspunt: ‘Geen noodzaak voor afzonderlijk voorschrift voor bescherming van 
bezit’

De bezitsvoorschriften van het Nederlands Burgerlijk Wetboek staan in de vijfde titel van 
Boek 3. Aan het eind van deze titel treft men één voorschrift aan voor de bescherming van 
bezit: artikel 3:125 BW.4 Dat voorschrift werd pas in een later stadium aan het Ontwerp 
Nieuw Burgerlijk Wetboek toegevoegd. Aanvankelijk zag Meijers geen noodzaak voor 
een afzonderlijk voorschrift voor bescherming van bezit. Dit blijkt uit zijn vroegste con-
cept voor de afdeling ‘Bezit’ en uit aantekeningen van Jan Drion van een bespreking met 
Meijers van deze afdeling in 1948.5 Drion vroeg hem daarin naar zijn beweegredenen om 
af te zien van het in het Pruisische wetboek gemaakte onderscheid. Dat wetboek kende 
namelijk niet minder dan drie bezitsvormen, te weten: perfect bezit,6 imperfect bezit7 en 
het Fremdbesitz.8 Meijers’ antwoord was veelzeggend. Hij achtte een apart voorschrift voor 
bezitsbescherming overbodig:9

4  Het Oud Burgerlijk Wetboek (OBW) bevatte meerdere voorschriften, maar hierover vermeldt de Belg Vuye in zijn proef-
schrift terecht ‘dat men het er in Nederland nooit echt is over eens geraakt of het B.W. [1838] nu één (art. 606), twee (art. 
606 en 618 of 606 en 619) dan wel drie bezitsvorderingen (art. 606, 618, 619) bevat’, Vuye, Bezit en bezitsbescherming, 154, nr. 
150. Zie over de achtergrond van deze verwarring Runia, Bescherming van bezit, 292 e.v.
5  Men kan zowel de uit tien voorschriften bestaande oerversie voor de afdeling ‘Bezit’ voor het Ontwerp Meijers, als 
Drions aantekeningen raadplegen in Den Haag, Nationaal Archief (NA), Ministerie van Justitie, Directie Wetgeving, Nieuw 
Burgerlijk Wetboek (Justitie-NBW), nummer toegang 2.09.75, inv.nr. 1725 (J. Drion, Onderhoud met Meijers over de Afdeling 
BEZIT op 26 April ’48 en later).
6  Het Allgemeines Landrecht für die Preussischen Staaten (hierna: ALR) gebruikt deze term voor bezit dat tot eigendom kan 
leiden.
7 Het ALR gebruikt deze term voor bezit van hem, die in eigenbelang de macht uitoefent, maar een hoger recht van een 
ander erkent.
8 Het ALR gebruikt deze term voor de ‘détention interessée’, de ‘Bezitzdiener’ oftewel de detentie: de heerschappij van hem die 
de macht ten behoeve van iemand anders uitoefent.
9 Inderdaad bevatte het door hem met Drion besproken ontwerp van afdeling ‘Bezit’ aanvankelijk nog geen afzonder-
lijk artikel over bezitsbescherming; dat artikel (16) is pas later toegevoegd. Zie ook zijn antwoord op de vraag van Drion: 
‘Waarom heeft u niets over mede-bezit opgenomen?’ Dat luidde: ‘Overbodig naast de bepalingen over deelgenootschap en 
bezit, vooral als de bezitsacties worden afgeschaft’, J. Drion, Onderhoud met EMM over de afdeling BEZIT op 26 April ’48 en later (NA, 
Justitie-NBW, 2.09.75, inv.nr. 1725).
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Omdat aan die onderscheiding geen rechtsgevolgen verbonden zijn: alle drie genieten dezelf-
de bezitsbescherming via het kort geding en 1401; het enige wat men moet onderscheiden is 
macht die wel (bezit) en die niet tot verjaring kan leiden (detentie). Ik acht het twijfelachtig of 
in RV [Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering] wel de bezitsacties moeten worden opge-
nomen (in ieder geval niet in het BW); de laatste 25 jaar is er nooit meer een bezitsactie inge-
steld en het speciale belang ex 616 en 622 is overbodig naast een bepaling die zegt, dat stui-
ting van de verjaring pas bij bezitsverlies van meer dan een jaar optreedt.10

Kort en goed: Meijers wenste in zijn Ontwerp geen overbodige franje. Begrippen dienden 
tot hun kern te worden teruggebracht en daarbij gaven hun rechtsgevolgen de doorslag. 
Meijers erkende hier als enig rechtsgevolg van bezit de verkrijgende verjaring. Separate 
bescherming van bezit achtte hij overbodig omdat hij bezit beschouwde als een deelver-
zameling van het ‘houderschap’: voor bescherming daarvan volstonden volgens hem de 
algemene regelingen van de actie uit onrechtmatige daad (artikel 1401 OBW) en het kort 
geding.

Meijers toonde zich hier een aanhanger van wat Van Oven aanduidde als de ‘politionele 
functie van bezitsbescherming’. Van Oven verwees met de uitdrukking naar de zienswijze 
die bezit niet beschouwt als recht, maar als feitelijke machtsverhouding. Ik geef zijn be-
toog weer met behulp van een zestal citaten uit zijn gezaghebbende proefschrift:

Het recht heeft (…) een strekking, namelijk het ‘alterum laedere’ onmogelijk te maken. Het 
recht moet (…) daarvoor waken, dat men rustig kan verblijven in een zekere gevestigde toe-
stand, daarin niet worde gestoord door eigenmachtig optreden der buitenwereld, maar 
slechts daaruit worde verdreven door middelen die de Staat aan de hand doet. Dat is van be-
lang, zowel voor het individu als voor de Staat zelf. ‘Dem Staate liegt nur daran dasz der Besitz ge-
wisz und sicher sei; ob man mit Recht besitze kann ihn wenig kümmern’, zegt Goethe, wel wat sterk, 
maar toch met veel juistheid.11 (…) Volgens dit principe geeft dus het recht géén bescherming 
aan een toestand omdat die aan een recht beantwoordt, maar omdat het het ingrijpen op een 
bepaalde wijze als een onrecht op zichzelf beschouwt. Dat daardoor voor de in de toestand 
verkerende persoon gevolgen ontstaan, alsof zij werkelijk recht had, kan een bijkomend 
voor- of nadeel zijn, het recht let er niet op.12 (…) Omdat nu de bezitsbescherming in [deze] 
gedachtegang fungeert als reactie tegen eigenmachtige stoornis der bezitsorde, omdat haar 
taak enigszins analoog is met die der politie, menen wij niet beter te kunnen doen als korte 
benaming voor haar te kiezen het woord ‘politionele functie’.13 (…) De procedure moet na-
melijk in de politionele functie zo ingericht zijn, dat de gestoorde bezitter onmiddellijk na 
bewijs van zijn bezit en van de daad van de gedaagde, in de toestand hersteld worde. Alle na-
vraag naar recht van bezit14 worde vermeden.15 (…) Immers door de politionele actie wil men 
de gevolgen van een formeel onrechtmatige daad annihileren, onverschillig of de dader een 

10 Ibidem.
11  Van Oven, Bezitsbescherming, 16.
12  Ibidem, 17-18.
13  Ibidem, 18.
14  Tenzij anders aangegeven zijn alle cursiveringen van mijn hand, HHR.
15  Ibidem, 196.
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materieel recht had de daad te plegen. Dat recht moet hij maar langs de wettelijke weg doen 
gelden; nu heeft hij de eenmaal gevestigde orde van zaken gestoord, en zo spoedig mogelijk 
moet die worden hersteld. Daarvoor kan geen proces worden gebruikt dat maanden, of zelfs 
dat weken duurt. De orde van zaken zou te zeer in gevaar gebracht zijn, wanneer door zulke 
een ‘prima facie’ onrechtmatige daad, de bezitter gedurende de loop van een normaal pro-
ces verhinderd zou zijn, van zijn bezit te genieten.16 (…) Voor de politionele functie is nu de 
aangewezen procedure, hetzij een kort geding voor de president van de rechtbank, hetzij een 
snel proces voor de kantonrechter.’17 

Meijers merkt bezit aan als een feitelijke situatie, namelijk het uitoefenen van macht. 
Voor het afweren van inbreuken daarop acht hij politionele middelen dan ook afdoende: 
het kort geding en de actie uit onrechtmatige daad. Er zou daarna geen noodzaak bestaan 
voor afzonderlijke bescherming van bezit.

16  Ibidem, 196.
17  Ibidem, 197.

Getekend portret van professor mr. 
E.M. Meijers, 1942. Auteur onbe-
kend. Den Haag, Nationaal Ar-
chief, Collectie Spaarnestad.
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3 Het Ontwerp Meijers: ‘bezit is houderschap’

‘Het woord ‘houder’ toch gebruike men bij voorkeur slechts voor degeen die voor een an-
der houdt.’18 Houderschap is het overkoepelende begrip in de bezitstitel van het Ontwerp 
Meijers. Dat was het al in een zeer vroeg stadium: in aantekeningen van Drion trof ik het 
hierboven al vermelde nog ongenummerde concept voor de bezitstitel aan met in het eer-
ste voorschrift bezit- en houderschapsdefinities:

Art. 1 Ontwerp (ongenummerd concept, aantekeningen van J. Drion)
Houder van een goed is degene, die feitelijk daarover de macht kan uitoefenen.
Bezitter van een goed is degene, die het goed voor zichzelf houdt (onmiddellijk bezitter) of voor wie 
een ander het goed houdt (middellijk bezitter).19

Dit concept toont Meijers’ gedachtegang: wie feitelijke macht over een goed kan uitoefenen 
is óf houder óf bezitter.20 Het is één van beide. Houder is hij die enkel feitelijke macht over het 
goed kan uitoefenen, Romeinsrechtelijk geduid: degene die het corpus heeft. Bezitter is dege-
ne die voor zichzelf de feitelijke macht uitoefent of laat uitoefenen. Een onmiddellijk bezitter 
is degene die niet alleen feitelijke macht heeft, maar ook de wil om de zaak voor zichzelf te 
houden. Vanuit het Romeinse recht geduid: degene die zowel het corpus als de animus heeft. 

Drion signaleerde echter een probleem met de omschrijving van het middellijk bezit. 
Een middellijk bloot-houder (nudus detentor), zoals de huurder die zijn kamer onderver-
huurt, wordt door het voorschrift namelijk tot middellijk bezitter verheven, omdat na de 
onderverhuur een ander het goed voor hem houdt. Dit was zeker niet de bedoeling, maar 
Drions verslag toont dat de heren geen oplossing voor dit probleem zagen. Meijers toon-
de zich in ieder geval afkerig van de oplossing waarin iedere bezitter tevens als houder be-
schouwd werd. Dan zou men teveel afwijken van de traditionele terminologie:

Ego [Drion], zou men niet in lid 1 de middellijk houder van Suyling kunnen invoeren, 
dan zou lid 2 kunnen volstaan met de stelling dat hij die voor zichzelf houdt bezitter is. 
EMM: het bezwaar daartegen is, dat men dan wel zeer afwijkt van de vanouds gebruikelijke terminologie: 
immers dan zou iedere bezitter perse houder zijn en zou houder meer zijn dan de nudus detentor.21 

Uiteindelijk slikte Meijers dit bezwaar in. Hij liet in zijn concept-bezitstitel Burgerlijk 
Wetboek 23 de traditionele scheiding los tussen de termen houder en bezitter.22 Sinds-
dien kent het Ontwerp het ‘houden’ zeer ruimhartig toe: de toelichting op dat concept 
(BW 24) laat er geen twijfel over bestaan dat het Ontwerp niet alleen middellijk houden 
mogelijk acht, maar dat het ook iedere bezitter, zelfs de middellijke (sic), als houder be-

18  Minister van Justitie C.H.F. Polak, Memorie van Antwoord (ingezonden 18 maart 1971), 141; Parlementaire Geschiedenis Boek 3, 
429 (MvA II).
19  Drion, Onderhoud met EMM, inv.nr. 1725.
20 Hierover uitgebreider: Runia, Bescherming van bezit, 323 e.v. 
21  Drion, Onderhoud met EMM, inv.nr. 1725.
22 B.W. 23, NA, Justitie-NBW, 2.09.75, inv.nr. 617.
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schouwt: ‘Uit de algemene omschrijving van het bezit in het eerste lid volgt, dat iedere be-
zitter van een goed als “houder” aan te merken is, zowel degeen, die onmiddellijk bezit, 
als degene, die door een ander bezit.’23

Ook in de Subcommissie Burgerlijk Recht van de Staatscommissie tot herziening van 
de Nederlandse Burgerlijke wetgeving (hierna: de Subcommissie) bevestigde Meijers dat 
hij afweek van de traditionele terminologie. Dit blijkt uit de notulen: ‘De heer Bregstein 
merkt op, dat het Ontwerp het woord “houden” in een veel ruimere betekenis gebruikt, 
dan men dit in het bestaande recht pleegt te doen. De Voorzitter [Meijers] beaamt dit.’24

De regeling van het Ontwerp is uiteindelijk zonder ingrijpende wijzigingen overgeno-
men in het BW.25 Het loslaten van de traditionele scheiding betekent dat ‘houderschap’ 
geen onderscheidend criterium meer is. ‘Houder’ is nu een amorf begrip: de bloot-hou-
der (nudus detentor) is ‘houder’, de onmiddellijk bezitter is ‘houder’ en zelfs de middellijk 
bezitter geldt als ‘houder’. 

De vraag dient zich aan of dit een wenselijke situatie is. Ik meen van niet en betoogde in 
mijn proefschrift dat het wel degelijk mogelijk is om een scherpe scheidslijn tussen bezit 
en houderschap aan te brengen, zodat het begrip ‘houderschap’ zijn dubbelzinnigheid 
verliest. Ik acht Meijers’ concessie overbodig: het is niet nodig om van een (middellijk) 
bezitter een ‘houder’ te maken. Meijers’ uitgangspunt dat een persoon die de feitelijke 
macht over een goed uitoefent óf bezitter óf houder is, zou met een andere formulering 
gehandhaafd kunnen worden. De oplossing bestaat uit het bij houderschap centraal stel-
len van de rechtsbetrekking met de bezitter, in plaats van het uitoefenen van feitelijke 
macht. Middellijk houderschap hoeft dus geen probleem op te leveren, zoals blijkt uit de 
volgende alternatieve formulering van het voorschrift:

‘Bezit
Als onmiddellijk bezitter geldt hij die voor zichzelf de feitelijke macht over een goed uitoefent 
of hij die krachtens de wet als bezitter wordt aangemerkt.26 Een bezitter kan ook middellijk 
bezitten door een houder. 

Houderschap
Als onmiddellijk houder geldt hij die op grond van een rechtsbetrekking met de bezitter de 
feitelijke macht over diens goed uitoefent. Een houder kan ook middellijk houden door een 
andere houder: dit brengt geen verandering teweeg in het bezit.’

23 B.W. 24, NA, Justitie-NBW, 2.09.75, inv.nr. 617. Deze bewoordingen zijn gelijkluidend aan die van de uiteindelijke 
Toelichting op het Ontwerp Meijers.
24 Notulen van de 88ste vergadering van de Subcommissie Burgerlijk Recht van de Staatscommissie tot herziening van de 
Nederlandse Burgerlijke Wetgeving. Bespreking van de titel BEZIT. De vergadering werd gehouden op woensdag 26 okto-
ber te 10 uur in het Ministerie van Justitie te ’s-Gravenhage. Aanwezig waren de voorzitter, Mr. Meijers, de leden Mrs. Van 
Brakel, Bregstein, Eggens, de Jong, Mevr. Schönfeld, Visser van IJzendoorn, de algemeen secretaris Mr Belinfante en Mr. 
Drion, adjunct-secretaris. 
25 Runia, Bescherming van bezit, 326, noot 1190.
26 Zo kent art 3:112 BW bijvoorbeeld bezit toe aan de erfgenaam, zie noot 58. Zie over het behoud van dit ‘saisine-bezit’: 
Ibidem, 332.
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Deze paragraaf begon met een citaat van minister van Justitie Polak. Hij verzocht het 
woord ‘houder’ toch bij voorkeur slechts te gebruiken voor degene die voor een ander 
houdt. Het alternatieve voorschrift voldoet hieraan: het ontkoppelt bezit van houder-
schap.

4 Toch opname voorschrift voor bescherming bezit: keuze causaal stelsel

‘Het onredelijke resultaat van de causale leer moet dus goed gemaakt worden met een 
zakelijk bezitsrecht op roerend goed, dat tegen iedere houder (hoelang?) kan worden 
ingeroepen.’27 Hoewel Meijers aanvankelijk geen noodzaak zag voor een afzonderlij-
ke bescherming van bezit, heeft hij die toch opgenomen in zijn Ontwerp. Binnen twee 
maanden na zijn gesprek met Drion nam hij een voorschrift op met zakelijke bescher-
ming, specifiek voor de bezitter. Dit blijkt uit aantekeningen van Drion over een onder-
houd met Meijers op 24 juni 1948: hierin bespraken ze het aan de bezitstitel toegevoegde 
ontwerpvoorschrift zestien.28

Om te begrijpen waarom Meijers ertoe overging zijn uitgangspunt te herzien is het 
van belang kennis te nemen van de uitleg van het ‘beruchte’ artikel 2014 OBW. Algemeen 
werd – overigens ten onrechte – aangenomen dat het OBW geen bezitsbescherming ken-
de voor roerende zaken.29 Hierdoor nam de betekenis toe van de zakelijke bescherming 
die artikel 2014 OBW bood. Het eerste lid van dit voorschrift luidde: ‘Met betrekking tot 
roerende goederen die noch in renten bestaan, noch in inschulden welke niet aan toon-
der betaalbaar zijn, geldt het bezit als volkomen titel.’

Deze zin ontlokte aan Van Oven eens de volgende verzuchting: 

Als de uitspraak van een sfynx klinken die woorden; zij zeggen niets en men kan eruit halen 
wat men verkiest. Ze staan op zichzelf, buiten verband met enige andere wettelijke bepaling, 
slaande uit het stelsel als een insluipsel van een vreemde wet, een overblijfsel uit een rechts-
stelsel dat eens met het onze saamgeweven was. En sinds tientallen jaren zwermen de Oe-
dipi van het Nederlandse juristendom om deze sfynx heen, trachtend de oplossing te vinden 
van het raadsel. Wat willen de woorden zeggen? In hoeverre trekken zij een streep door de 
andere bepalingen onzer wet? Welke maken ze overbodig? Wat laten ze in stand? Dat alles is 
keer op keer door onze beste juristen gevraagd zonder dat er algemene eenstemmigheid is 
verkregen.30

27 E.M. Meijers, ‘Het arrest van de Hoge Raad van 5 mei 1950 betreffende de eigendom van roerend goed’, Weekblad voor 
Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 1951, nr. 4187, 178; Verzamelde Privaatrechtelijke Opstellen (VPO), dl. II, Leiden, 1955, 
172.
28 Drion, Onderhoud met EMM, inv.nr. 1725.
29 Zie hierover nader Runia, Bescherming van bezit, 287.
30 J.C. Van Oven, ‘Artikel 2014 B.W. en de bezitsbescherming van roerend goed’, WPNR, 1908, nr. 2016, 418. Schut vat de 
meningen over dit artikel als volgt samen: ‘De materie van artikel 2014 heeft zich altijd in een bijzondere belangstelling 
mogen verheugen. De stof is wel ‘een wetsteen voor het juridische vernuft’ genoemd, ‘het exercitieterrein par excellence 
voor het hoge onderwijs’ en – nog fraaier – ‘een bijtbot voor studenten, een slaghout voor hoogleraren en een klimpaal voor 
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Ook Meijers wenste verduidelijking van dit voorschrift. Hij vroeg die in de eerste plaats 
aan de wetgever, in zijn in 1928 verschenen opstel Het feillooze deel van ons Burgerlijk Wet-
boek.31 Toen de wetgever hem het antwoord schuldig bleef, richtte Meijers zich tot het 
hoogste rechtscollege in zijn noot bij het arrest Woldijk-Nijman.32 Ook de Hoge Raad ver-
schafte hem echter niet de gewenste verduidelijking. Uiteindelijk kreeg Meijers als ont-
werper van het Nieuw Burgerlijk Wetboek zelf de kans om het voorschrift beter te ver-
woorden.

Meijers had zijn eigen mening gevormd over de inhoud van het voorschrift: hij meen-
de dat het inhield dat voor roerende zaken een abstract stelsel van eigendomsverkrijging 
gold en dat het dus niet de eis stelde van een geldige titel. Hierin toonde hij zich een vol-
ger van Diephuis. Diephuis leerde dat het bezit van roerende zaken identiek was aan de 
eigendom ervan, zolang er tenminste geen sprake was van de uitzondering die het twee-
de lid schiep voor verloren en gestolen zaken.33 Meijers stelde wel de aanvullende eis dat 
de bezitter die zich op het voorschrift wil beroepen te goeder trouw moet zijn:

De Hoge Raad heeft tot nu toe geleerd, dat art. 2014, 1e lid B.W. deze betekenis heeft, dat het 
bezit van roerende zaken recht van eigendom geeft. (…) Het is te hopen, dat de Hoge Raad bij 
zijn gevestigde leer mag blijven. Want stelt men voor het bezit van art. 2014 B.W., gelijk het 
arrest van 1855 doet, het vereiste dat het te goeder trouw zij, dan heeft men ook een eenvoudi-
ge en alleszins bevredigende regeling van de eigendomsverkrijging van roerend goed.34 

Meijers’ zienswijze kende dus een zeer ruime bescherming toe aan bezitters te goeder 
trouw: zij golden als eigenaar.

Er bestond nog een andere uitleg van de inhoud van het voorschrift. Hieraan is vooral 
de naam van Scholten verbonden, omdat hij haar uitdroeg in zijn bewerking van het As-
ser-deel over zakenrecht.35 De door Scholten gepropageerde leer wordt wel de ‘nieuwe 
leer’ genoemd: zij verschilt van de oude leer omdat hierin de positie van de bezitter van 

promovendi’. Praktijkjuristen kijken er tegenaan als tegen een religieus dogma, ‘misschien niet voor allen even begrijpe-
lijk, doch juist daarom zo verheven’, G.H.A. Schut, ‘Het nieuwe 2014’, WPNR, 1972, nr. 5176, 253. Zie ook A.F. Salomons, 
2014 tot 1950, De geschiedenis tot 1950 van de vertrouwensbescherming bij overdracht van roerende zaken door een beschikkingsonbevoegde, 
diss. Amsterdam, Deventer, 1997, xviii, die in het onvermogen van de juridische wereld om het voorschrift op een bevre-
digende wijze te duiden de aanleiding ziet tot het loslaten van de legistische interpretatiewijzen: ‘Daarbij moet worden 
benadrukt dat art. 2014 niet ‘zomaar een bepaling’ is. Het wetsartikel gaf aanleiding tot zeer uiteenlopende interpretaties, 
zowel in de literatuur als in de rechtspraak. Deze diversiteit droeg ertoe bij dat tussen 1870 en 1880 het inzicht terrein won 
dat met gebruikmaking van alleen de legistische interpretatiewijzen geen oplossing zou worden gevonden. Het loslaten 
van de legistische axioma’s rond 1870-1880 is dan ook juist voor een groot deel te danken aan bepalingen als art. 2014.’ Zie 
voor een beschrijving en verklaring van dit voorschrift: Runia, Bescherming van bezit, 222 e.v.
31  E.M. Meijers, ‘Het feillooze deel van ons Burgerlijk Wetboek’, WPNR, 1928, nr. 3031, 49 e.v.; VPO, dl. I, 93 e.v.
32 Hoge Raad 9 februari 1939, Nederlandse Jurisprudentie (NJ), nr. 865, 1318 e.v. noot E.M.M.
33 G. Diephuis, Het Nederlandsch Burgerlijk Regt, naar de volgorde van het Burgerlijk Wetboek, Groningen, 1886, 378-379.
34 Zie zijn onderschrift bij het arrest in WPNR, 1922, nr. 2739, 286. Overigens besliste de Hoge Raad in zijn arrest (Ketjen-
Köhler) van 28 juni 1929, NJ, 1929, 1619, noot P.S., dat onder het eerste lid van art. 2014 B.W. ‘onder “het bezit” niet ook dat 
te kwader trouw mag worden begrepen’.
35 Van Oven wijst in Artikel 2014 B.W., 419 de Amsterdamse advocaat J.G.A. Faber aan als degene die als eerste deze leer 
uitdroeg. Faber deed dit in Themis, Regtskundig Tijdschrift, 1871, nr. 32, 6 e.v.
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roerende zaken (te goeder trouw) niet principieel onaantastbaar is. De leer verbindt na-
melijk nadere voorwaarden en alleen een dergelijk gekwalificeerd bezit zou bescherming 
verdienen. Scholten heeft deze voorwaarden in de loop van de tijd uitgewerkt en uitge-
breid.36 In eerste instantie eiste Scholten dat het bezit was verkregen door overdracht op 
grond van een geldige titel.37 Aanvankelijk eiste hij nog geen goede trouw,38 maar hij nam ook 
deze eis op nadat Van Oven hem daartoe aanspoorde in een artikel uit 1908.39 Hierin wis-
selde Van Oven van kamp40 en sloot zich bij Scholten aan.41 De hierboven vermelde wij-
zigingen waren overigens niet de enige: Scholten bleef zijn leer verfijnen, met de eis van 
de bezwarende titel en de eis van ‘reëel’ ( feitelijk) bezit.42 De moderne jurist zal dan ook weinig 
moeite hebben met het leggen van het verband met de bescherming van het huidige arti-
kel 3:86 BW.43

Het valt op dat Meijers zich niet bijzonder krachtig heeft verzet tegen de nieuwe uitleg. 
In zijn opstel Het feillooze deel van ons Burgerlijk Wetboek steekt hij weliswaar zijn voorkeur 
niet onder stoelen of banken, maar tegelijkertijd geeft hij toe dat voor zowel zijn eigen 
uitleg als voor die van Scholten argumenten te vinden zijn.44 Hij wekt de indruk meer ge-

36 Vgl. voor het volgende Salomons, 2014 tot 1950, 238. 
37 Ook de actio publiciana van het Romeinse recht eiste voor zakelijke bescherming dat de zaak aan de (verjarings-)bezitter 
was geleverd. Ook diende er voor een beroep op bescherming sprake te zijn van een geldige titel en goede trouw. Salomons, 
2014 tot 1950, 238 vermeldt verder dat de zaak niet gestolen of verloren mag zijn. Deze eisen worden rechtstreeks door het 
wetsvoorschrift gesteld.
38 Naar eigen zeggen deed hij dit pas in de vijfde druk (1913) in zijn bewerking van het deel zakenrecht uit de Asser-serie: 
C. Asser en P. Scholten, Mr. C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van het Nederlandsch Burgerlijk Recht, Tweede deel – Zakenrecht, 
Zwolle, 1913, 77. Zie over deze eis: Salomons, 2014 tot 1950, 239 e.v. en 423; J.C. Van Oven, ‘Eigendom van roerende za-
ken’, Nederlands Juristenblad, 1951, nr. 11, 231.
39 Zie hieronder noot 41.
40 In zijn proefschrift Bezitsbescherming en hare functies uit 1905, 244, hing Van Oven nog de ‘oude leer’ aan.
41  Zie Van Oven, Artikel 2014 B.W., in het bijzonder de aansporing op 434 dat men nog eens een woordje over de goede 
trouw moest spreken omdat wie de moderne leer aanvaardt ‘ook gerust de goede trouw mee in den koop kan nemen, ja dat 
eigenlijk moet doen.’ Zie ook J.C. Van Oven, Praeadvies over Causa en Levering, Welk verband bestaat naar ons recht tusschen de eigen-
domsverkrijging door levering en de onderliggende rechtsverhouding? Is het wenschelijk te dien aanzien wijziging in ons recht aan te brengen?, 
’s-Gravenhage, 1924, 115 e.v.
42 Salomons, 2014 tot 1950, 238 e.v.
43 Art. 3:86 BW luidt: 
1. Ondanks onbevoegdheid van de vervreemder is een overdracht overeenkomstig artikel 90, 91 of 93 van een roerende 
zaak, niet-registergoed, of een recht aan toonder of order geldig, indien de overdracht anders dan om niet geschiedt en de 
verkrijger te goeder trouw is.
2. Rust op een in het vorige lid genoemd goed dat overeenkomstig artikel 90, 91 of 93 anders dan om niet wordt overgedra-
gen, een beperkt recht dat de verkrijger op dit tijdstip kent noch behoort te kennen, dan vervalt dit recht, in het geval van 
overdracht overeenkomstig artikel 91 onder dezelfde opschortende voorwaarde als waaronder geleverd is.
3. Niettemin kan de eigenaar van een roerende zaak, die het bezit daarvan door diefstal heeft verloren, deze gedurende drie 
jaren, te rekenen van de dag van de diefstal af, als zijn eigendom opeisen, tenzij:
a. de zaak door een natuurlijke persoon die niet in de uitoefening van een beroep of bedrijf handelde, is verkregen van een 
vervreemder die van het verhandelen aan het publiek van soortgelijke zaken anders dan als veilinghouder zijn bedrijf maakt 
in een daartoe bestemde bedrijfsruimte, zijnde een gebouwde onroerende zaak of een gedeelte daarvan met de bij het een 
en ander behorende grond, en in de normale uitoefening van dat bedrijf handelde; of
b. het geld dan wel toonder- of orderpapier betreft.
4. Op de in het vorige lid bedoelde termijn zijn de artikelen 316, 318 en 319 betreffende de stuiting van de verjaring van een 
rechtsvordering van overeenkomstige toepassing.
44 Salomons, 2014 tot 1950, 250-251 merkt eveneens op dat Meijers zich geen fanatiek voorstander van zijn eigen ‘bezits-
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interesseerd te zijn in het opheffen van de onduidelijkheid over de uitleg dan in het pro-
pageren van zijn eigen zienswijze.

Meijers wenste eenheid van stelsel bij de regeling van de overdracht van zowel roeren-
de als onroerende goederen. Het was hem niet ontgaan dat de aanhangers van de ‘nieuwe 
leer’ terrein wonnen. Zij slaagden er zelfs in de Hoge Raad voor hun zienswijze te win-
nen, althans voor wat betreft de cessie van schuldvorderingen. Dat gebeurde in de reeds 
aangehaalde zaak Woldijk-Nijman, die gepubliceerd werd met een noot van Meijers. In 
zijn noot stelt Meijers vast dat de Hoge Raad, anders dan in voorgaande arresten, zich nu 
positief uitspreekt over het causale stelsel van overdracht bij de cessie van een schuldvor-
dering. Vervolgens merkt hij op dat dezelfde Kamer van de Hoge Raad drie maanden na 
het wijzen van Woldijk-Nijman bij de overdracht van een octrooi het abstracte stelsel volgt. 
Meijers toont zich allerminst gecharmeerd van het gebrek aan eenheid van stelsel: ‘Daar-
naast zij er op gewezen, dat er geen enkele grond te bedenken valt, waarom de wetgever 
bij een recht van octrooi een ander stelsel zou volgen dan bij onroerend goed; slechts bij 
een duidelijke wettekst mag aangenomen dat de wetgever geheel willekeurig eenheid van 
stelsel zou hebben prijsgegeven’.

Meijers heeft in zijn Ontwerp gekozen voor het causale stelsel van eigendomsover-
dracht. Dit toont reeds het vroegste concept voor de afdeling Overdracht van goederen. Het 
eerste lid van het vierde voorschrift van deze afdeling luidde: ‘Art. 4 lid 1 (B.W. 12c). Voor 
een overdracht wordt vereist een levering krachtens geldige titel, verricht door hem, die be-
voegd is over het goed te beschikken’.45 In Meijers’ afweging, waarin hij ongetwijfeld de 
noodzaak van het verwerken van de laatste jurisprudentie heeft afgewogen tegen het co-
dificeren van zijn eigen zienswijze, zal het arrest Woldijk-Nijman de doorslag hebben ge-
geven. Dit arrest vormde in zijn concept van toelichting zelfs de enige motivering voor de 
keuze voor het causale stelsel.46

Meijers zag dus af van handhaving van het, naar zijn mening, abstracte stelsel van het 
OBW en voerde in zijn Ontwerp een causaal stelsel in. Dat deze invoering op brede steun 
kon rekenen, blijkt uit de notulen van de negentigste vergadering van de Subcommissie 
op zaterdag 3 december 1949: ‘Art. 4. Lid 1. Geen der aanwezigen voert bezwaren aan te-

leer’ toonde. Hij schrijft echter dat Meijers zich desalniettemin danig ontstemd toonde over de keuze van de Hoge Raad 
voor de opvatting van Scholten in het arrest Damhof-De Staat. Ik zie de oorzaak van Meijers’ ontstemdheid niet zozeer 
gelegen in een door de Hoge Raad gemaakte keuze voor de leer van Scholten, maar door het vooruitlopen door het college 
(dat kennis droeg van Meijers’ keuze voor deze leer in het Ontwerp), zonder gelijktijdige introductie van derdenbescher-
mende regels. Zie noot 49.
45 B.W. 12c (p. 1); NA, Justitie-NBW, 2.09.75, inv.nr. 182. Anders dan men uit de nummering zou opmaken is B.W. 12c het 
eerste totaalconcept voor titel II: Verkrijging en Verlies van Goederen van het Ontwerp. B.W. 12c vervangt ook het deelconcept 
B.W. 21: Van verkrijging door verjaring. B.W. 12b bevat het rapport van Bregstein over dit concept en B.W. 12a (= B.W. 24b) een 
verbetering voor art. 9 uit de bezitstitel (zie NA, Justitie-NBW, 2.09.75, inv.nr. 609). In het overeenkomstige voorschrift in 
het Ontwerp (3.4.2.2 lid 1) werden de woorden ‘een goed’ toegevoegd. Het is ongewijzigd overgenomen als 3:84 lid 1 BW: 
Voor overdracht van een goed wordt vereist een levering krachtens geldige titel, verricht door hem die bevoegd is over het 
goed te beschikken. 
46 B.W. 12d, art. 4, 2. NA, Justitie-NBW, 2.09.75, inv.nr. 609. Pas in latere concept-toelichtingen wordt deze vermelding 
voorafgegaan door het arrest Damhof-De Staat. 
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gen het causale stelsel’.47 De in de literatuur wel aangetroffen opvatting dat Meijers in zijn 
Ontwerp de causale leer pas omarmde nadat de Hoge Raad het arrest Damhof-De Staat 
had gewezen is dus pertinent onjuist.48 Eén van de in de negentigste vergadering aanwe-
zige leden was raadsheer De Jong, die zijn kennis van het concept Ontwerp in het arrest 
Damhof-De Staat zou gebruiken om hierop vooruit te lopen.49 Bregstein onthulde later in 
een voordracht voor de Gentse rechtenfaculteit dat Meijers allerminst gecharmeerd was 
van het gebruik van deze voorkennis:

Inmiddels oefenen de gepubliceerde teksten en toelichtingen als ‘restatement of the law’ 
reeds hun invloed uit. Al vóór de publicatie beïnvloedde de bij de Hoge Raad aanwezige we-
tenschap hoe Meijers de regel ‘bezit geldt als volkomen titel’ nader uitwerkte, haar invloed 
uit op het uiterst belangrijke arrest van 5 mei 1950 inz. art. 2014 (Code 2279) en het vraagstuk 
der causale levering. Grote gebeurtenissen werpen hun schaduw vooruit. Meijers was over 
deze voortijdige toepassing weinig te spreken. Voor hem was er een markant verschil tus-
sen jus constitutum en jus constituendum; dat verklaart ook waarom hij b.v. bij de regeling van 
het Zakenrecht in zijn ontwerp geheel het steeds door Prof. Scholten voor het geldende recht 

47 Notulen van de Negentigste vergadering van de Subcommissie Burgerlijk Recht van de Staatscommissie tot herziening 
van de Nederlandse Burgerlijke Wetgeving. De vergadering wordt gehouden op Zaterdag 3 December 1949 te 10 uur in het 
Ministerie van Justitie te ’s-Gravenhage. Aanwezig de Voorzitter Mr Meijers, de leden Mrs. van Brakel, Bregstein, Eggens, 
de Jong, Petit, Scholten, mevr. Schönfeld, Visser van IJzendoorn, de algemene Secretaris Mr. Belinfante en Mrs. van den 
Bergh en Drion, adjunct secretarissen. (Bespreking van de Titel Verkrijging en Verlies van Goederen, NA, Justitie-NBW, 2.09.75, 
inv.nr. 181 (p. 283).)
48 Zie bijvoorbeeld C. Asser, F.H.J. Mijnssen en P. De Haan, Mr. C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van het Nederlands bur-
gerlijk recht. 3. Goederenrecht, dl. 1. Algemeen goederenrecht, Deventer, 2006, nr. 238: ‘Na dit arrest heeft Meijers, die aanvankelijk 
de abstracte leer verdedigde, zich erbij neergelegd dat het nieuwe Burgerlijk Wetboek zou uitgaan van de causale leer’; H.J. 
Snijders en E.B. Rank-Berenschot, Goederenrecht, Deventer, 2007, nr. 366: ‘Meijers heeft de leer van de Hoge Raad in art. 
3:86 gerespecteerd en deze dus voor ons huidige wetboek overgenomen, zoals blijkt uit de parlementaire geschiedenis’. 
Zie ook A.F. Salomons, 2014 tot 1950, 279-280. Overigens meenden ook Meijers’ tijdgenoten dat de Hoge Raad in het ar-
rest (tegen Meijers in) koos voor de leer van Scholten, zie o.a. D.J. Veegens, ‘Een herwaardering van Meijers’, in: Lugdunum 
Batavorum Juri Sacrum, Rechtsgeleerde opstellen, vervaardigd door leden van het Leids Juridisch Dispuut ‘Juri Sacrum’ ter gelegenheid van het 
honderdjarig bestaan van het Dispuut, Deventer, 1982, 201: ‘Opvallender, zelfs intrigerend, was de uitval van Meijers naar ‘hen, 
die menen alles uit de wet te mogen halen wat hun redelijk en billijk voorkomt’, VPO, dl. II, 169. De verklaring lag voor de 
hand. Het artikel handelde over het Damhof-arrest van 1950 waarin de Hoge Raad voor art. 2014 BW niet de leer van Diep-
huis en Meijers, maar die van Scholten heeft gevolgd. Al in de eerste paragraaf van de toelichting op boeken 1-4 NBW wordt 
als nadeel van zulke rechtshervormingen door een vrije rechtspraak genoemd haar instabiliteit. De rechter grijpt soms fors 
in en deinst later terug voor de consequenties van zijn eigen uitspraak’, K.N. Korteweg in: WPNR, 1950 nr. 4156, 423; Van 
Oven, Eigendom van roerende zaken, 225; J. Wiarda, ‘Het arrest van 5 mei 1950, N.J. 1951, no. 1 inzake Damhof tegen den Staat 
der Nederlanden aangaande de artt. 639 en 2014 B.W. en eerherstel voor Diephuis en de negentiende eeuw’, WPNR, 1951, 
413; G. de Grooth, ‘Rondom het Damhof-arrest’, Rechtsgeleerd Magazijn Themis, Zwolle, 1952, 169 (naschrift) meent dat de 
Hoge Raad bij het Duitse wetboek (§892) te rade is gegaan, een paragraaf die overigens ook wordt beschouwd als de inspi-
ratiebron van Scholten.
49 In zijn dankwoord naar aanleiding van zijn erepromotie aan de Universiteit van Amsterdam in 1971 maakte raadsheer 
De Jong gewag van het feit dat de Hoge Raad, mede door zijn eigen werkzaamheden aan het nieuwe BW, rekening hield 
met het nieuwe BW. Het rechterlijk college liep hiermee dus vooruit op het Ontwerp. N.J.P. Giltay Veth, ‘Damhoff/De Staat: 
J.C. van Oven en F.J. de Jong’, Nederlands Juristenblad, 1976, 19 e.v.; E.O.H.P. Florijn, Ontstaan en ontwikkeling van het nieuwe 
Burgerlijk Wetboek, Maastricht, 1996, 166, noot 218. Omdat het arrest Damhof-De Staat nagenoeg ongemotiveerd is, zochten 
schrijvers destijds naar de inspiratiebron van de Hoge Raad. Zo veronderstelden Veegens, Wiarda en De Grooth ten on-
rechte dat het college op het kompas van Scheltema heeft gevaren. Die verklaarde in zijn geschriften (o.a. zijn bijdrage aan 
het Gedenkboek BW 1838-1938) de nieuwe leer de ‘meest rationele en billijke’.
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verdedigde systeem codificeerde, ofschoon hij dit voor het geldende recht steeds had bestre-
den.50

De invoering van het causale systeem kende echter een prijs en hiervan waren zowel 
voor- als tegenstanders zich bewust. Immers, bepaalde bezitters die in een abstract sys-
teem zouden gelden als eigenaar, verloren nu deze bescherming, bijvoorbeeld omdat ze 
geen geldige titel konden aantonen omdat deze van aanvang niet aanwezig was of later 
was vernietigd, of omdat ze niet om baat hadden verkregen. Meijers verwoordde het als 
volgt:

Van veel meer belang, dan de regel van bewijsrecht, die Scholten in art. 2014 B.W. leest, is dan 
ook de materieelrechtelijke beperking die hij in de uitlegging van art. 2014, ie lid aanbrengt. 
Scholten doet, gelijk verschillende Fransche auteurs, alleen hem, die te goeder trouw krach-
tens wettigen titel van een voorganger (cursivering Meijers) het bezit verkregen heeft, de bescher-
ming van het eerste lid ten deel vallen; geen eigendom dus voor hem, die hoewel te goeder 
trouw, door eenzijdige inbezitneming of door levering zonder geldige oorzaak eens anders 
zaak verkregen heeft.51

Ook Van Oven erkende het probleem. Hij was van mening dat in een causaal systeem 
een regeling voor bezitsbescherming nodig is. In zijn opstel uit 1908 verschafte hij een 
blauwdruk met de oplossing voor de verminderde bescherming van bepaalde bezitters in 
het causale systeem: bezitsbescherming in combinatie met een regeling voor verkrijgen-
de verjaring. Zo konden deze bezitters uiteindelijk toch nog eigenaar worden en werden 
ze tussentijds beschermd:

Men ziet, dat door een behoorlijke regeling van het instituut der bezitsbescherming, volko-
men wordt voorzien in de leemte die bestaat doordat de eigendom van roerend goed niet alle 
gevallen omstrengelt waarin zakelijke bescherming verleend dient te worden. Neemt men de 
moderne o.i. juiste uitlegging van art. 2014 aan, dan is de leemte nog groter dan bij de oude 
leer en doet de behoefte aan bezitsbescherming zich nog meer gevoelen. De jure constituendo 
zou er dan ook geen twijfel aan zijn of men zou de bezitsbescherming van roerend goed vol-
ledig in ere moeten herstellen en haar inrichten zoals wij hierboven omschreven. Op deze 
wijze vormt zij de logische en de noodzakelijke aanvulling van het eigendomsstelsel. Wanneer 
men art. 2014 slechts aanvult met een acquisitieve eigendomsverjaring voor roerend goed en men stelt er de 
bezitsbescherming naast, dan heeft men de meest volledige regeling van het roerende goederenrecht die men 
zich denken kan.52

In Meijers’ uitleg van artikel 2014 OBW was een dergelijke toevoeging niet nodig omdat 
elke bezitter te goeder trouw gold als eigenaar. Het is dan ook wel begrijpelijk dat hij zich 
niet echt gecharmeerd toonde van de toekenning van bescherming van een relatief zake-

50 M.H. Bregstein, ‘Meijers en de poging tot hercodificatie in Nederland’, Rechtskundig Weekblad, 1956, 182.
51  E.M. Meijers, ‘De rechtspraak van den Hoogen Raad omtrent “Bezit geldt als volkomen titel”’, WPNR, 1927, nr. 3027, 
918; VPO, dl. II, 148-149.
52 Van Oven, Artikel 2014 B.W., 462. Vgl. Van Oven, Praeadvies over Causa en Levering, 109.
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lijk bezitsrecht. Bovendien was hij van mening dat een dergelijke constructie niet zonder 
wetswijziging in het OBW kon worden ‘hineininterpretiert’:

Eigenaar van de vordering tegenover de een, niet-eigenaar tegenover een ander, het is altijd 
een gewrongen constructie, maar het minst wat men om deze te aanvaarden mag verlangen, is een 
wettelijke basis.53 De voorstanders van het causale stelsel komen in zodanige gevallen steeds 
tot een redelijk resultaat, mits men hen maar laat begaan en al hun uitzonderingen en toevoe-
gingen op hun regel wil aanvaarden.54 

Met het tussen 26 april en 24 juni 1948 geconcipieerde en aan zijn concept Ontwerp toe-
gevoegde voorschrift voor afzonderlijke bezitsbescherming probeerde Meijers deze con-
structie van een wettelijke basis te voorzien. Het ligt dan ook voor de hand om aan te ne-
men dat Meijers in deze periode besloten heeft om in zijn Ontwerp het causale systeem 
van eigendomsoverdracht in te voeren. 

5 In het Nederlandse Burgerlijk Wetboek is het bezit feit én recht

Juristen die bezit in het Nederlands BW als feit wensen aan te merken vinden Meijers aan 
hun zijde. Nog in september 1953 ontkende Meijers dat hij in zijn Ontwerp van bezit een 
recht had gemaakt. Hij deed dit in de Subcommissie, naar aanleiding van een opmerking 
van het lid Eggens. Eggens had zich al in 1929 uitgesproken voor de zienswijze dat bezit 
(van onroerende zaken) als recht gezien diende te worden.55 Meijers reageerde stellig:

De heer Eggens meent dat het niet juist is naast ‘zakelijk recht’ te spreken van ‘bezit’, dat ook 
een zakelijk recht is, doch de Voorzitter [Meijers] antwoordt dat in zijn ontwerp het bezit een feite-
lijke toestand aanduidt, doch geen zakelijk recht is. Wel geeft de feitelijke toestand van ‘bezit’ rech-
ten (bezitsacties en, mits het bezit te goeder trouw is, recht op de vruchten) doch dat maakt 
het feit van bezit evenmin een recht als een uitvinding een recht zou worden doordat zij ze-
kere rechten geeft.56

53 Vgl. De Grooth, Rondom het Damhof-arrest, 144: ‘Wat deze “quasi-revindicatie”, aan de bezitter-niet-eigenaar toe te ken-
nen, betreft, het valt wel zeer te betwijfelen, of er één rechter te vinden zal zijn, die zodanige vordering zou toelaten, of die 
een op schending van quasi-eigendom steunende actie, bijv. die uit 1401 B.W., zou durven toewijzen. De H.R. heeft van die 
laatste actie al in het Damhof-arrest niets willen weten, ondanks de suggesties van zijn procureur-generaal in die richting.’
54 Meijers, Hoge Raad 5 mei 1950, 177-178; VPO, dl. II, 170. Van Oven sloot zich bij hem aan, in zijn opstel ‘B.W. 2014 en de 
Eigendom van Roerende Zaken’ in: NJB 1951, p. 287, benadrukte hij: ‘Ik herhaal: al wat we bedenken om art. 2014 goed te 
laten werken, blijft lapwerk. De zaak “loopt niet rond” zolang de wet niet gewijzigd wordt, ondanks al onze scherpzinnig-
heid’.
55 J. Eggens, ‘Het recht van bezit kan niet als zodanig overgedragen worden’, WPNR, 1929, nr. 3095-3096.
56 Notulen van de 144ste vergadering van de Subcommissie Burgerlijk Recht van de Staatscommissie tot herziening van 
de Nederlandse Burgerlijke Wetgeving, 829. De vergadering werd gehouden op zaterdag 26 september 1953 te 10 uur in 
het Ministerie van Justitie te ’s-Gravenhage. Aanwezig waren de voorzitter Mr. Meijers, de leden Mrs. Belinfante, tevens 
algemeen secretaris, Bregstein, Drion, Eggens en mevrouw Schönfeld-Polano, alsmede Mr Franken, secretaris van Prof. 
Meijers, NA, Justitie-NBW, 2.09.75, inv.nr. 184.
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Op deze stelligheid valt wel wat af te dingen. Het is onbetwist dat Meijers zijn bezits- en 
houderschapsomschrijving opstelde met in zijn achterhoofd de gedachte van het uitoefe-
nen van feitelijke macht. Op grond van de bezitsdefinitie is bezit inderdaad een feitelijke 
toestand. Maar op grond van de overige voorschriften in dezelfde titel kan men eveneens 
tot de conclusie komen dat bezit juist als recht beschouwd dient te worden.

In de eerste plaats verdient opmerking dat bezit bij wijze van uitzondering ook op 
grond van een wetsvoorschrift kan worden toegekend. Dit is bijvoorbeeld het geval bij 
de erfgenaam.57 Een erfgenaam hoeft volgens Meijers niet steeds de feitelijke macht over 
zijn bezit te hebben om als bezitter te gelden:

Bij de definitie van het bezit bepaalt het ontwerp zich ertoe te verklaren, dat een bezitter 
houdt voor zichzelf. In een nadere omschrijving, wat dit ‘houden’ in het algemeen aanduidt, 
wordt niet getreden. Gewoonlijk wordt dit houden als een feitelijke macht gekenschetst. Men 
miskent daarmede, dat zowel het ‘houden’ van een goed als het ‘voor zich houden’ mede door 
wetsvoorschriften wordt bepaald en daarmede ophoudt iets zuiver feitelijks te zijn. De wet kent aan de 
erfgenaam bezit toe, onverschillig of deze zijn erfgenaamschapsrecht bewijzen kan en in het 
verkeer als erfgenaam erkend wordt.58

Maar van groter belang acht ik de later toegevoegde regeling voor de bescherming van be-
zit. Meijers heeft ter opheffing van de nadelen van het causale stelsel in zijn Ontwerp de 
blauwdruk gebruikt die Van Oven hem had aangereikt.59 Hij verzachtte de negatieve ge-
volgen van de invoering van het causale stelsel voor bepaalde bezitters met een combina-
tie van wetsvoorschriften over verkrijgende verjaring en bezitsbescherming. Hij ging er 
zelfs toe over om bezitters te kwader trouw een beroep toe te staan op verkrijgende verja-
ring.

Naast de gewone verjaring van de bezitter te goeder trouw, staat een overeenkomstige wijze 
van verkrijging, die ook aan bezitters te kwader trouw ten goede komt. Het is de verkrijging 
door verloop van termijn, voldoende om de vordering van de rechthebbende tot afgifte van 
het goed te doen te niet gaan. Evenals in het Franse recht is dus in het ontwerp gebroken met 
de thans bestaande anomalie, dat de werkelijk rechthebbende de zaak niet kan opvorderen en 
anderzijds de bezitter in zijn bezit beschermd wordt, maar met niet meer dan de bezitsacties. 
Het recht dient zich op den duur bij de feiten aan te sluiten, vooral wanneer dit recht de nodi-
ge rechtsvorderingen om wijziging te brengen in de feitelijke verhoudingen aan de rechtheb-
bende onthoudt. Gevallen, waarin een rechthebbende niettegenstaande zijn revindicatie ver-
jaard was, nog iets aan zijn recht had, zijn in de rechtspraak niet voorgekomen.60 

57 Art. 3:112 BW: Bezit wordt verkregen door inbezitneming, door overdracht of door opvolging onder algemene titel.
58 Toelichting Meijers op art. 3.5.1 Ontwerp, 230. Zie voor een andere uitzondering op grond van een wetsvoorschrift (de 
koper van onroerend goed na de feitelijke levering, maar vóór de juridische levering): Runia, Bescherming van bezit, 333 e.v.
59 Zie het citaat hierboven bij noot 52. 
60 Toelichting Meijers op art. 3.4.3.8 Ontwerp, 228. Dit is het huidige art. 3:105 BW, zie hierover: J.E. Jansen, Bezit te kwa-
der trouw, verkrijgende en bevrijdende verjaring, Een leerstellig rechtsvergelijkende studie op historische grondslag, diss. Groningen, Den 
Haag, 2011.
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Het verdient opmerking dat Meijers van ieder bezit verjaringsbezit maakte: behalve bezit 
en het tijdsverloop stelt het Ontwerp (en het BW) geen verdere eisen. Hierdoor is ieder 
bezit verjaringsbezit geworden. Dit betekent, kort en goed, dat ook de bezitter te kwader 
trouw verkrijgt door verjaring. 

Nu richt de door Meijers ontworpen regeling van bezitsbescherming zich specifiek op 
de verjaringsbezitter. Anders gezegd: een bloot-houder (nudus detentor) kan hierop geen 
aanspraak maken: ‘Het artikel [artikel 3.5.17, het latere artikel 3:125 BW] beschermt al-
dus de lopende verjaring; het verwerpt het stelsel volgens hetwelk de bezitter op de dag 
der voltooiing der verjaring een volledig recht verkrijgt, doch de dag daarvoor nog iedere 
bevoegdheid mist.’61 Iedere bezitter, ook die te kwader trouw, staat dus gedurende zijn 
verjaringstermijn de bezitsbescherming ten dienste.62 Het voorschrift kent verder elke 
bezitter bevoegdheden toe op grond van zijn relatieve rechthebbendheid. In het Ontwerp 
zoekt men tevergeefs naar een opsomming. Meijers gaf die wel toen hij het conceptarti-
kel in de Subcommissie besprak: ‘Op vragen van diverse leden antwoordt de Voorzitter, 
dat de bezitter op grond van dit artikel in beginsel alle acties van de rechthebbende kan 
gebruiken: hij kan bijv. afpaling, scheiding en deling en schadevergoeding vorderen, hij 
kan reivindicatoir beslag leggen.’63

Het is duidelijk dat Meijers het voorschrift wilde gebruiken om de bezitter te plaatsen 
in de rechtspositie van relatief rechthebbende.64 Dit blijkt ook uit het vervolg van de dis-
cussie in de Subcommissie:

De heren Bregstein en De Jong zien een moeilijkheid bij schadevergoeding: wat als de recht-
hebbende later weer schadevergoeding vordert? De Voorzitter antwoordt, dat dezelfde kwes-
tie in het huidige recht ook kan rijzen bij art. 615 B.W. en bij het merkenrecht, waarbij de Ho-
ge Raad (HR 1 Febr. 1932.1425) immers dezelfde relatieve rechtspositie heeft erkend, welke dit 
artikel algemeen mogelijk maakt.

61  Toelichting Meijers op art. 3.5.17 Ontwerp, 240. Deze zin is ongewijzigd overgenomen van de concept Toelichting 
(B.W. 24), 10. NA, Justitie-NBW, 2.09.75, inv.nr. 617.
62 Het komt mij dan ook voor dat Zwalve een onjuiste tegenstelling in het leven roept wanneer hij uitroept: ‘De romeinse 
publiciaanse bezitter was echter altijd een verjaringsbezitter, terwijl de regeling van 3.5.17 voor alle bezitters geldt!’, W.J. 
Zwalve, Enige opmerkingen over 3.5.17. van het Ontwerp Burgerlijk Wetboek, WPNR, 1978, nr. 5429, 218. In dezelfde zin: 
Vuye, Bezit en bezitsbescherming, 161. Juister komt mij voor de opvatting van Van Oven, WPNR, 1958, nr. 4538, 231, die op-
merkt wanneer hij de vordering van het Ontwerp met de Publiciana vergelijkt: ‘Zo is het ook in het ontwerp, al is er verschil, 
omdat de Romeinse actie slechts toekwam aan de bezitter te goeder trouw en op grond van een titel (ex iusta causa), Meijers’ 
actie daarentegen elke bezitter beschermt; maar niettemin is ook zijn actie er een tot bescherming van de verjarende bezitter, want zelfs 
de bezitter te kwader trouw verkrijgt op den duur de eigendom dank zij art. 3.4.3.8 lid 1.’
63 Notulen van de bespreking van de titel Bezit in de 89ste vergadering van de Subcommissie Burgerlijk Recht van de Staats-
commissie tot herziening van de Nederlandse Burgerlijke Wetgeving. De vergadering werd gehouden op 5 november 1949 
te 10 uur in het Ministerie van Justitie te ’s-Gravenhage. Aanwezig waren de voorzitter Mr. Meijers, de leden Mrs. Beekhuis, 
van Brakel, Bregstein, Eggens, De Jong, Petit, Scholten, Mevr. Schönfeld, Visser van IJzendoorn, van Vrijberghe de Co-
ningh, de algemeen secretaris Mr Belinfante en Mrs. v.d. Bergh en Drion, adjunct-secretarissen. Voortzetting der bespre-
king van de Titel Bezit, NA, Justitie-NBW, 2.09.75, inv.nr. 181.
64 Vergelijk hieronder de aanhalingen uit het werk van Van Oven bij noot 70 e.v.
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Zo verschaft de regeling van de bezitsbescherming de sleutel tot het begrip ‘verjaringsbe-
zit’. Het citaat maakt duidelijk dat Meijers aan dat verjaringsbezit een – weliswaar twee-
derangs – recht verbindt.65 Het volledige recht verkrijgt men pas op de dag van de voltooiing 
van de verjaring, maar reeds daarvoor wenst Meijers de bezitter te voorzien van de uit dat 
recht voortvloeiende bevoegdheden. Het voorschrift kent de bezitter een relatief zakelijk 
of goederenrechtelijk rechtsmiddel toe. Het is relatief omdat het wijken moet voor het 
recht van de absoluut rechthebbende en voor daarvan afgeleide beperkte rechten. Meijers 
vatte deze hoofdregel in zijn toelichting als volgt samen: ‘De vordering kan echter vol-
gens het tweede lid niet worden ingesteld tegen de werkelijk rechthebbende.’66 Het be-
zit fundeert de vordering: door het enkele feit dat hij bezit is de bezitter meer tot het goed 
gerechtigd dan buitenstaanders, quod possessor est, plus iuris habet quam ille qui non possidet:67 
‘Slechts tegen buitenstaanders, die nog minder recht hebben dan de eisende bezitter, kan 
de vordering van dit artikel worden ingesteld.’68 Het voorschrift biedt deze bescherming 
zelfs aan een bezitter te kwader trouw: ‘Daar ook voor een bezitter te kwader trouw een 
verjaring lopende is, verleent het artikel ook aan deze bezitter bescherming, (…)’.69

Meijers’ uitwerking is onmiskenbaar gebaseerd op wat Drucker ‘relatief eigendom’ 
noemde en wat na Van Ovens proefschrift bekendstaat als de zakelijke functie van bezitsbe-
scherming. Een vergelijking met Van Ovens omschrijving van deze functie sluit elke twij-
fel hierover uit:

Het is het relatieve eigendom, dat hier [in de hierboven aangehaalde tekst van de jurist Pau-
lus: quod possessor est, plus iuris habet quam ille qui non possidet] wordt erkend: door zijn bezit 
heeft de bezitter enig recht op de zaak gekregen, niet het volle, doch slechts ‘adversus ceteros’, 
d.w.z. tegen allen die niet bezitten, behalve tegen de eigenaar.70 (…) omdat de bezitter een 
deel der rechtsfeiten voor het absolute recht van toebehoren voor zich kan inroepen, heeft hij 
een zwakker recht dan eigendom of Publiciaans recht. Doch hij heeft een recht nl. tegenover 
alle anderen; een recht dat naar zijn aard weder geheel met eigendom op een lijn staat, maar 
dat relatief minder is in kracht, omdat het verbonden is aan slechts een deel der feiten, welke 
voor het absolute recht worden geëist.71 (…) Men ziet dus duidelijk en helder weergegeven de 
redenering van de zakelijke functie. De bezitter is door de daad van de simpele bezitsverkrij-
ging geworden gerechtigde op de zaak; weliswaar niet hoogstgerechtigde, niet tegenover de 
eigenaar n.l., maar ‘adversus ceteros’. De reden daarvan is eenvoudig, dat het billijk is, omdat ie-
mand een zaak onder zijn heerschappij gebracht heeft, al was dat nog zo onrechtmatig, daar 

65 Zie de duidelijke formulering van de hoofdregel van het tweede lid van art. 3.5.17 Ontwerp: ‘De vordering [van de bezit-
ter] wordt afgewezen, indien de gedaagde een beter recht dan de eiser tot het houden van het goed of het verrichten van de 
storende handeling heeft (…)’.
66 Toelichting Meijers op art. 3.5.17 Ontwerp, 239. Deze zin is ongewijzigd overgenomen van de concept-toelichting 
(B.W. 24), 10, NA, Justitie-NBW, 2.09.75, inv.nr. 617.
67 Vgl. D.43.17.2: dit fragment van Paulus heeft overigens betrekking op interdictenbezit (interdictum uti possidetis) en ziet 
niet specifiek op het verjaringsbezit. 
68 Toelichting Meijers op artikel 3.5.17 Ontwerp, 240.
69 Ibidem.
70 Van Oven, Bezitsbescherming, 8-9.
71  Ibidem, 14-15.
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toch enige moeite voor heeft gedaan, en daardoor meer recht heeft gekregen dan hij die niets 
deed.72 Het [recht] staat ook dáárin gelijk met eigendom, dat de bezitter ook de bevoegdheid 
heeft, de zaak te gebruiken, te verbruiken, te vernietigen, de vruchten te trekken, haar te ver-
kopen, krachtens zijn bezitrecht. Maar hij heeft deze bevoegdheden slechts tegen derden, te-
genover hen is het uitoefenen van een recht, tegenover de hoger rechthebbende echter schen-
ding van diens recht. Daarom moeten alle gevolgen der genoemde handelingen wijken zodra 
dat hoger recht in spel komt.73 (…) Wij willen deze functie der bezitsbescherming kortweg 
noemen: de zakelijke. Drucker, zoals gezegd, noemde het bezit in dit systeem een relatief ei-
gendom. Wij volgen zijn voorbeeld niet, hoewel de benaming zeer juist is, daar wij vrezen dat 
juist dat woord ‘relatief ’ aanleiding zal geven tot verwarring. Men zal daarbij allicht aan een 
relatief recht denken, terwijl het duidelijk is, dat het in deze functie tot de absolute rechten 
behoort, al bestaat er dan ook een recht dat nog hoger staat.74 (…) in de zakelijke functie (.) is 
geen daad, op grond waarvan men onmiddellijke herstelling in de toestand kan eisen. Hier 
moet de eiser een zakelijk recht bewijzen, kan de gedaagde wellicht het bewijs bijbrengen, dat 
eiser het reeds verloren heeft, bijv. door traditie. Dan zal de eiser er zich weder op beroepen, 
dat die traditie vitieus was. Kortom, er kunnen zich ingewikkelde rechts-vragen voordoen, 
over erfrecht, dwaling enz., evenals in een gewoon proces.75 (…) Wat in de politionele functie 
onmiddellijke afdoening van het proces mogelijk en noodzakelijk maakt, de apert onrecht-
matige daad van gedaagde, zij ontbreekt hier wellicht geheel. De gedaagde kan op rechtmati-
ge wijze in het bezit der zaak zijn gekomen; hem die zonder degelijk proces te ontnemen, zou 
wellicht een grievende onrechtvaardigheid zijn.76 

In het ontwerpvoorschrift voor de bescherming van bezit zijn door de regering en parle-
ment geen fundamentele wijzigingen aangebracht.77 

Wanneer we nu de balans opmaken, dan zien we dat het Nederlands Burgerlijk Wet-
boek in zijn omschrijving bezit aanmerkt als feitelijke toestand. Maar de vaststelling van 
de inhoud van het begrip ‘bezit’ in een wetboek dient niet alleen te geschieden aan de 
hand van de definitie, maar ook aan de hand van de wijze waarop dat bezit beschermd 
wordt. En hetzelfde bezit geldt in de regeling voor bescherming van bezit als een rela-
tief zakelijk, of zo men wil ‘goederenrechtelijk’, recht. Met name de wens om de harde 
gevolgen van de invoering van het causale systeem van eigendomsoverdracht te verzach-
ten voor bezitters die in de ‘nieuwe leer’ de bescherming van art. 2014 BW ontberen heeft 
Meijers in de weg gestaan bij het uitwerken van een eenduidig bezitsbegrip. 

72 Ibidem, 25-26.
73 Ibidem, 15.
74 Ibidem.
75 Ibidem, 196.
76 Ibidem, 197.
77 Zie Runia, Bescherming van bezit, 431 e.v.
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Summary

Is possession to be regarded as a right, as a factual relationship, or as both? Admittedly, 
in the current Dutch Civil Code, possession can be considered as both a right and a fac-
tual relationship. It is proposed that the content of the concept of ‘possession’ can be 
established in two ways: by checking its definition and by identifying the object of pro-
tection. Ideally, the outcomes should coincide. Arguably, the drafter of the title on pos-
session, prof. E.M. Meijers, regarded possession primarily as a factual relationship (Van 
Oven’s ‘police function’ of possession) and defined it as such. Meijers initially believed 
that no separate action needed to be drafted for the protection of possession. He changed 
his mind when he introduced in his draft the causal system of title transfer. Presumably, 
a causal system offered a lower level of protection of possession than the abstract sys-
tem of title transfer (‘possession is as good as the title’, possession vaut titre). The addition-
al protection he included later changed the nature of his original concept of possession, 
in such a way that the object of the protection is a right (Van Oven’s ‘property function’). 
The content of the concept of ‘possession’ thus depends on whether one checks the defi-
nition (fact) or the object of protection (right). 

Keywords 

Dutch Civil Code, Ownership, Possession, Detention, Causal System



Pro Memorie. Bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden
 
De Stichting Oud-Vaderlands Recht geeft sinds 1999 Pro Memorie. Bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden 
uit als opvolger van de in de jaren 1879-1999 gepubliceerde Verslagen en Mededelingen. 

Pro Memorie is een peer reviewed tijdschrift. Een bijdrage wordt opgenomen na beoordeling volgens de principes 
van double blind peer review. 

Pro Memorie bevat naast artikelen over de rechtsgeschiedenis van de oude Nederlanden en de voormalige 
overzeese vestigingen van Nederland en België ook recensies (van dissertaties, oraties en specifiek rechtshis-
torische monografieën), interviews, necrologieën en beknopte biografieën van belangrijke rechtshistorici uit 
het Nederlandse taalgebied. Het werkterrein van Pro Memorie sluit aan bij dat van de Stichting Oud-Vaderlands 
Recht, maar doordat het tijdschrift zich nadrukkelijk ook op de Zuidelijke Nederlanden richt, beslaat het een 
ruimer gebied. Het staat wel open voor studies op het terrein van het gerecipieerde geleerde recht, maar zal 
geen bijdragen bevatten betreffende het Romeinse en het canonieke recht, behalve als deze direct betrekking 
hebben op de Nederlanden. Pro Memorie richt zich dus ook niet op dezelfde doelgroep als het Tijdschrift voor 
Rechtsgeschiedenis.

Pro Memorie wordt uitgegeven onder auspiciën van de Stichting tot Uitgaaf der bronnen van het Oud-Vader-
landse Recht door Uitgeverij Verloren te Hilversum. Het tijdschrift wordt toegezonden aan alle contribuanten 
van de Stichting OVR.

De onafhankelijkheid van de redactie wordt gewaarborgd door het Redactiestatuut.

Contribuant van OVR wordt men door zich te abonneren op Pro Memorie. U kunt dat doen door te bellen, schrijven 
of mailen naar:
 Uitgeverij Verloren, Torenlaan 25, 1211 JA Hilversum
 tel.: 035-6859856 e-mail: bestel@verloren.nl www.verloren.nl

Redactie
  Prof.dr. T.J. Veen †, initiator en eerste hoofdredacteur; prof.dr. A.M.J.A. Berkvens (Universiteit Maastricht), 

hoofdredacteur Nederland; prof.dr. G. Martyn (Universiteit Gent), hoofdredacteur België; dr. P. Brood (Na-
tionaal Archief Den Haag), redactiesecretaris; prof.dr. C.M. Cappon (Universiteit van Amsterdam); prof.
dr. D. De ruyscher (Vrije Universiteit Brussel); prof.dr. D. Heirbaut (Universiteit Gent); dr. mr. J.M. Milo 
(Universiteit Utrecht); prof.em.mr. P.L. Nève (Universiteit Tilburg en Radboud Universiteit), erelid; prof.dr. 
E. Put (Katholieke Universiteit Leuven en Rijksarchief Leuven); prof.dr. C.H. van Rhee (Universiteit Maas-
tricht); prof.dr. J.S.L.A.W.B. Roes (Radboud Universiteit); prof.dr. L.H.J. Sicking (Vrije Universiteit Amster-
dam/Universiteit Leiden); dr. Bram Van Hofstraeten (Universiteit Maastricht).

Uitgever
 Uitgeverij Verloren, Torenlaan 25, 1211 JA Hilversum
 www.verloren.nl
 e-mail: info@verloren.nl
 Stichting OVR – website: promemorie.verloren.nl

Foto omslag: afbeelding van Anastasia, patroonheilige van de perscensuur.

Jaarcontributie gewone leden in Nederland €39,–

Losse nummers: de prijs wordt per aflevering vastgesteld. De prijs van dit nummer is €20,–
ISSN 1566-7146

Aanleveren kopij
Kopij kan in digitale vorm (tekst en illustraties) worden toegezonden aan:
– dr. P. Brood (Nationaal Archief Den Haag), redactiesecretaris: p.brood@planet.nl
–  prof.dr. A.M.J.A. Berkvens (Universiteit Maastricht), hoofdredacteur Nederland: louis.berkvens@maastricht-

university.nl
– prof.dr. G. Martyn (Universiteit Gent), hoofdredacteur België: Georges.Martyn@UGent.be

Auteursinstructies
Algemeen 
Om te voorkomen dat het persklaar maken van de kopij al te ingewikkeld en tijdrovend wordt, verzoeken we 
de auteurs zich te houden aan het volgende: 
–  Hou de tekst zo ‘plat’ mogelijk. Vermijd extra’s zoals kopteksten, verschillende lettertypes en -groottes of 

auteursnamen met uitsluitend hoofdletters. Enkel voetnootnummers staan in superscript. 
–  Gelieve citaten te voorzien van enkele aanhalingstekens en niet te cursiveren. De aanhalingstekens sluiten 

in de regel direct na het geciteerde. 
–  Plaats voetnootnummers: in de regel na een leesteken. 
De werkelijkheid is altijd ingewikkelder. De redactie zorgt voor resterende uniformeringskwesties. 

Samenvatting 
Artikelen dienen vergezeld te zijn van een korte samenvatting (5 à 10 regels), met maximaal 8 trefwoorden, in 
het Engels. 

Voetnoten 
Vanaf jaargang 12 gebruikt de redactie een eenvoudiger systeem dan voorheen. Haakjes hoeven niet meer. De 
delen van de verwijzing worden gescheiden door een komma. 

Er wordt qua citeerwijze geen onderscheid gemaakt tussen verwijzingen naar een volledige publicatie dan 
wel naar een bepaalde passage in een publicatie. Er wordt wel een onderscheid gemaakt tussen de eerste en de 
verdere verwijzingen naar een zelfde publicatie. De eerste keer is de verwijzing volledig, de tweede keer wordt 
ze verkort. 

A boeken (monografieën) 
*  zelfstandige uitgave (verwijzing naar het werk als dusdanig): R. Lesaffer, Inleiding tot de Europese rechtsgeschie-

denis, Leuven, 2004. 
*  zelfstandige uitgave (verwijzing naar een passage uit het werk): R. Lesaffer, Inleiding tot de Europese rechtsge-

schiedenis, Leuven, 2004, 23-25. 
*  boek uit een reeks P.L. Nève, Schets van een geschiedenis van het notarisambt in het huidige België tot aan de Franse 

wetgeving. Rechtshistorische reeks van het Gerard Noodt Instituut, dl. 34, Nijmegen, 1995. Verkorte citeer-
wijze: Nève, Notarisambt België, 120-121. 

B bijdragen in boeken (bundels) 
J.H.A. Lokin, ‘De Code civil: een rechtsdogmatische evaluatie’, in: D. Heirbaut en G. Martyn (red.), Napoleons 

nalatenschap. Tweehonderd jaar Burgerlijk Wetboek in België, Mechelen, 2005, 63-75. 

C tijdschriftartikelen 
*  als de verschillende afleveringen van een bepaalde jaargang een doorlopende nummering hebben: A.H. 

Huussen, ‘De rechtspraak in strafzaken voor het Hof van Holland in het eerste kwart van de achttiende 
eeuw’, Holland. Regionaal-historisch tijdschrift, 1976, 117-119. 

*  als de paginering elke aflevering herbegint, dan is het noodzakelijk na de jaargang het nummer of de af-
levering te vermelden in arabische cijfers, na de afkorting ‘afl.’. M. Berendse, ‘Geen standbeelden, maar 
archieven’, Nationaal Archief Magazine, 2010, afl. 2, 28. 

D archief 
De aanbevolen volgorde is: Stad, archiefinstelling, archieffonds, inventarisnummer. Bij de eerste vermelding 
staat alles voluit, met tussen haakjes de afkortingen die verder zullen gebruikt worden voor de aanduiding 
van de archiefinstelling en het archieffonds. Den Haag, Nationaal Archief (NA), Ministerie van Buitenlandse 
zaken: Consulaat-Generaal te Antwerpen (CGA), 1842-1956, inv.nr. 510. 
Tussen de verschillende verwijzingen staat een kommapunt. 
Een uitgebreide auteursinstructie is te lezen op de website van OVR promemorie.verloren.nl.



PM Pro Memorie

Bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden

jaargang 19 (2017)
aflevering 2

Stichting tot uitgaaf der bronnen van het Oud-Vaderlandse Recht (OVR)
Uitgeverij Verloren BV te Hilversum

PR
O

 M
EM

O
R

IE  
19 .2 (2017)

Inhoud Pro Memorie 19 (2017), aflevering 2

Redactioneel 137

Wouter Druwé De aflosbaarheid van renten in Nederlandse consilia en decisiones (ca. 1500-1670) 139
Michael Milo en Echte mannen, woorden en daden. Eer en schuld voor het Hof van Utrecht 160
Emanuel van Dongen in de achttiende eeuw
Marc Ronvaux De gerechtelijke activiteit van de Grote Raad van Mechelen in de achttiende eeuw. 176
 Het voorbeeld van de beroepsprocedures uit Namen
Ronnie Bloemberg De ontwikkeling van het strafrechtelijke bewijsrecht in Nederland tussen 199
 1750 en 1870
Johan Van de Voorde ‘Zijn de Belgen Napoleons trouwste onderdanen?’ Een onderzoek naar de 233
 mogelijke opheffing van de Code Napoléon in België en zijn vervanging door 
 het Burgerlijk Wetboek van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden
Katrin Vanheule La Libre Belgique vraagt gerechtigheid. De repressie van contraspionage voor de 267
 Duitse bezetter na de Eerste Wereldoorlog door de Belgische militaire 
 rechtbanken (1918-1919)
Harry Runia In het Burgerlijk Wetboek is bezit feit én recht. Enkele grepen uit de 287
 geschiedenis van bescherming van bezit

Over de auteurs 305


