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1. Aan vier gegevens kan men de ontwikkeling in de rechtspraak van
Nederlands hoogste rechtscollege aflezen indien men de weg wil
traceren, die van een gesloten verbintenissensysteem allengs heeft
gevoerd naar een meer open systeem. Deze vier gegevens kan men in
de volgende vragen formuleren :
1° Wat is de betekenis van het woord ,onrechtmatig" in artikel 1401
BW., luidende: elke onrechtmatige daad, waardoor aan een ander
schade wordt toegebracht, stelt degene door wiens schuld die schade
veroorzaakt is in de verplichting om dezelve te vergoeden;
2° Wat omvat het begrip ,natuurlijke verbintenis", voorkomende in
het tweede lid van artikel 1395 BW., waar de wet, na in het eerste lid
het beginsel voor de actie uit onverschuldigde betaling te hebben neergelegd, mededeelt, dat met betrekking tot de natuurlijke verbintenis,
waaraan vrijwillig is voldaan, geen terugvordering mogelijk is;
3° Wat is de reikwijdte van het begrip ,goede trouw" in artikel 1374
lid 3 BW., waar de wet inhoudt, dat de obligatoire overeenkomst te
goeder trouw ten uitvoer moet worden gelegd;
4° Is men aan het beginsel van de goede trouw gebonden ook in
rechtsbetrekkingen ten aanzien waarvan de wettekst dit niet met
zoveel woorden inhoudt ?
Eerst zal ik ten aanzien van ieder van deze vier punten het inzicht van
de Hoge Raad mededelen, zoals dit gold in de vorige eeuw en ook nog
in de aanvang van deze eeuw. Daarna zal ik ten aanzien van ieder van
deze vier punten de ontwikkeling in de rechtspraak belichten. Hieraan
zal men dus kunnen aflezen de evolutie met betrekking tot deze materie
van een legistische opvatting naar een genuanceerdere en dus vrijere
benadering van de tekst van de wet.

"Weergave van een voor het Interuniversitair Centrum voor Rechtsvergelijking te Brussel
op 25 april I972 gehouden voordracht.

Ad I.
2. Tot zijn arrest van 31 januari 1919, (1) heeft de Hoge Raad
het woord onrechtmatig in artikel 1401 B. W. ge1nterpreteerd als
onwetmatig. Aanvankelijk eiste de Hoge Raad, wilde er van onrechtmatige daad sprake zijn, schending van een wettelijke plicht. In
een arrest van 6 april 1883 (2) gaf de Hoge Raad weliswaar enige
verruiming aan het begrip door er mede onder te vatten de inbreuk
op eens anders recht, maar dit baatte minder dan men thans op het
eerste gezicht zou vermoeden.Want deze formule omvatte, behalve de
aantasting van leven en persoonlijke vrijheid, slechts de aantasting van
absolute rechten, doordat men in de toenmalige ongenuanceerdheid
van denken ervan uitging, dat een relatief recht niet voor schending
door een derde vatbaar was. Het gevolg was, dat men als men schade
had geleden in zijn vermogen door eens anders onmaatschappelijk
gedrag, lang niet altijd met een actie uit artikel 1401 B.W. vergoeding
vermocht te verkrijgen. Aan sommige hierdoor in de praktijk van het
rechtsleven scherp gevoelde onbillijkheden is de wetgever in incidentele gevallen tegemoet gekomen, in het bijzonder op het gebied van de
oneerlijke concurrentie. Met de actie uit 1401 B.W. kon men toentertijd geen vergoeding verkrijgen van een concurrent, die onfatsoenlijke concurrentie bedreef.Want \vaar stand in de wet het voorsch:rift,
dat men niet op onbehoorlijke wijze mocht concurreren, waar het
recht, dat de gelaedeerde had op het nalaten daarvan door de ander ?
Maar hoewel dus de wetgever hier en daar hiaten stopte, bleef de
discrepantie tussen onrechtmatig in maatschappelijk opzicht en onwetmatig een schrijnende plek.
Het standaardvoorbeeld van de absurditeit, waartoe een zo enge interpretatie kon voeren, is het geval van de Zutphense ]uffrouw, oak in de
summierste verhandeling over de onrechtmatige daad als afschrikwekkend voorbeeld van een ontoereikende rechtspraak vermeld.
Beneden in het pand bevond zich een winkel in lederwaren. Daarboven
woonde de juffrouw (en het speelde zich af in Zutphen). De winkelier
en de juffrouw leefden sinds lang in onmin met elkaar. De juffrouw
had een machtspositie in de strijd, want zij was het, die de hoofdkraan
van de waterleiding van het perceel beheerste. Van deze gunstige
strategische toestand maakte zij misbruik toen bij strenge vorst de
waterleiding bij de benedenburen sprang. De winkel veranderde snel
in een bassin, de ledervoorraad liep grate schade op. De winkelier
vroeg aan zijn bovenbuurvrouw de kraan af te sluiten, maar onver(I) H.R., 3 I jan. I9I9, N.J., 19I9, 161.
(2) H.R., 6 april I883, W. 4901,

murwbaar liet zij het water stromen. De winkelier sprak aan uit
onrechtmatige daad (onrechtmatig nalaten). De Hoge Raad stelde de
juffrouw in het gelijk, die naar voren bracht, dat nergens in de wet een
voorschrift is te vinden, dat men op verzoek van een benedenbuur een
kraan moet dichtdraaien (1).

Ad II.
3• In de aanvang van deze eeuw moest de candidaat op een juridisch

examen op de vraag : Welke natuurlijke verbintenissen, kent ons recht?
weten te antwoorden : vier gevallen, namelijk de vordering uit spel en
weddenschap, betaalde, hoewel niet bedongen interessen van een
geldlening, hetgeen overblijft na de bevrijdende verjaring en hetgeen
overblijft na akkoord in een faillissement. Alle gevallen, die voor de
praktijk van het rechtsleven door hun geringe frequentie van betrekkelijk ondergeschikt belang zijn. Daarnaast waren er nag een paar
twistpunten. Zo oordeelden sommigen, dat men oak de verbintenissen
door handelingsonbekwamen aangegaan tot de natuurlijke verbintenissen moest rekenen.
Een algemene bepaling ter aanduiding van wat de natuurlijke verbintenis is, zoekt men vergeefs in de wet. Het enige wetsartikel, waar deze
van haar actie ontdane vordering naar voren treedt, is ter aangeduider
plaatse, waar de wetgever haar heeft afgezet tegen de onverschuldigde
betaling door voor te schrijven, dat wie aan een natuurlijke verbintenis
voldoet, niet uit onverschuldigde betaling vermag terug te vorderen.
Over de uitleg van het begrip onrechtmatig in artikel 1401 BW. waren
sedert tientallen jaren de pennen in beweging alvorens het hierna te
bespreken arrest van 1919 viel. Daarentegen was er in de loop der
jaren nauwelijks enige discussie gevoerd over de vraag wat men onder
het begrip natuurlijke verbintenis moest verstaan. Men had vrede met
de gangbare, op een legistische denkwijze stoelende opvatting.

Ad III.
4· Artikel 1375 B.W. houdt in, dat een overeenkomst niet slechts verplicht tot wat zij uitdrukkelijk inhoudt, maar oak tot al hetgeen, haar
aard, de wet, het gebruik en de billijkheid vorderen. Men heeft dus vijf
elementen die voor de inhoud van de contractuele band van belang zijn.
In afnemende mate van kracht zijn dit de dwingende wetsbepaling, het
door partijen uitdrukkelijk gestipuleerde, de aanvullende wetsbepaling,
het gebruik en de billijkheid. Dit was de bepaling, die in de vorige
(1) H.R., 10 juni 1910, W. 9038.

eeuw werd gehanteerd als partijen tegenover elkaar stonden in hun
uitleg van wat hun overeenkomst inhield.
Tegen het einde van vorige eeuw zien wij deze bepaling terrein verliezen. Het zwaartepunt wordt dan verplaatst naar het derde lid van
het voorgaande artikel, luidende, dat men zijn overeenkomst te goeder
trouw ten uitvoer behoort te leggen.
Goede trouw, billijkheid, betamelijkheid- het zijn, voor zoverre men ze
niet als synoniemen mag beschouwen, dan toch op zijn minst nauw
aan elkaar verwante begrippen. Het ,goede trouw" is in het juridisch
jargon de vaste term wanneer men spreekt over het overeenkomstenrecht. Het ontwerp voor een nieuw burgerlijk wetboek, dat op menige
plaats wijziging in de terminologie brengt laat ook hier de bestaande
terminologie niet ongemoeid en doet de term ,goede trouw" in de
ban, hem vervangende door het algemene begrip ,billijkheid".
Wat met goede trouw in artikel 1374, lid 3 B. W. is bedoeld, vindt zijn
maatstaf in een objectief begrip: wat zou in het gegeven geval een
fatsoenlijk mens er van menen. Als men uitgaat van het beginsel,
dat de goede trouw de verhouding tussen contractanten beheerst,
heeft men nog geen oplossing gegeven voor enig concreet geval, want
altijd zal de vraag rijzen wat in concreto de goede trouw meebrengt.
Maar dit neemt niet weg, dat het van het grootste belang is of men in
beginsel de goede trouw tot leidraad neemt en dat het derhalve ook
van het grootste belang is vast te stellen welke kracht men in beginsel
aan de goede trouw toekent : uitsluitend aanvullende kracht of ook aan
de letter van het contract derogerende kracht.
Derogerend of slechts aanvullend - dit is de controverse, die de
uitleg van het derde lid van artikel 1374 BW. lang heeft beheerst en
heden, zij het in mindere mate, nog steeds beheerst. Het behoeft daarbij geen betoog, dat de legistische periode meebracht, dat men aan de
goede trouw slechts aan de letter van het contract aanvullende kracht
toekende. Het legisme, zich houdende bij zijn interpretatie van de wet
aan wat de wettekst inhoudt, acht de inhoud van de overeenkomst
bepaald door wat partijen uitdrukkelijk in hun overeenkomst hebben
neergelegd. Ook in dit laatste is het woord naar zijn grammaticale zin
bepalend voor de inhoud der rechtsbetrekking, zo leert het legisme.
Elke rechtgeaarde jurist hoedt er zich voor in uitersten te vervallen.
Niemand zal wensen vol te houden, dat partijen aan een aperte verschrijving gebonden zijn, aan de andere zijde, zal niemand wensen
vol te houden, dat men met een beroep op de goede trouw een verbintenis uit contract tegen de letter in mag wijzigen of opheffen indien
die letter geen twijfellaat en er geen van buiten intredende wijziging
van omstandigheden heeft plaats gevonden. Als alles tussen partijen is
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gebleven zoals het was toen zij contracteerden en hun bedoeling met
klaarheid uit de door hen vastgestelde contractuele tekst valt af te lezen
mag men niet met een beroep op de goede trouw die letter terzij de
duwen. Wie dit wel doet, laat elke rechtszekerheid vallen.
Over de uitersten kan men het gemakkelijk eens worden. De strijdpunten liggen altijd op het middenterrein. Wat prevaleert als de omstandigheden, waaronder partijen thans leven, buiten hun toedoen om
(ingrijpend) verschillen van de omstandigheden, waaronder zij verkeerden toen zijn hun overeenkomst sloten ? Dit is - als voorbeeldeen vraag op dit middenterrein gelegen. Dan zal op het beroep, dat de
een doet op het oude adagium ,een man een man, een woord een
woord" de ander antwoorden met de opmerking, dat dit een geperverteerd beroep is, komende uit de geest van hem, die er in slaagt positieve waarden tot negatieve te verlagen.
Aan de ene zijde de rechtszekerheid, die de letter verschaft. Anderzijds de rechtszekerheid, die een billijke hantering van het recht verschaft. Het strijdpunt is te overbekend, dan dat het zinrijk zou zijn er
hier - gedwongen summier - op in te gaan.
Laat ik volstaan met de twee spectaculairste arresten van de Hoge
Raad in het kort weer te geven, in die reeks van uitspraken, op welke
de Hoge Raad van de kant van de doctrine vrijwel alle belangrijke
auteurs tegen zich heeft gevonden. Twee arresten, spectaculair door
het schromelijke onrecht dat zij te weeg brachten. In beide gevallen
betrof het de sterke geldontwaarding van het Duitse betaalmiddel na
de eerste wereldoorlog. Het eerste arrest staat bekend onder de naam
Sarong-arrest (1). Het tweede staat bekend onder de naam Mark=
Mark-arrest (2). Kort samengevat waren de casusposities in deze
arresten de volgende.
Een Nederlandse firma had in 1918 bij een Duitse industrie sarongs
besteld voor een bedrag van Ioo.ooo fl. Door tijdelijke overmacht was
de leverancier gedurende een bepaalde periode niet in de gelegenheid
te presteren. Toen de overmachtstoestand ten einde was, eiste de
Nederlandse afnemer nakoming. De omstandigheden waren evenwel
sinds het sluiten van de overeenkomst zozeer gewijzigd, dat de leverancier, zich bereid verklarende tot nakoming, een hogere prijs meende te mogen rekenen, aangezien hij als de tegenprestatie nominaal
dezelfde bleef een verlies zou leiden, dat naar goede trouw tussen
contractanten niet van hem te vergen was. Het beroep, dat hij hiervoor
deed op artikel 1374, lid 3 BW. heeft de Hoge Raad in vermeld arrest
(1) H.R., 8 januari 1926, N.J., 1926, 203;
(2) H.R., zjanuari 1931, N.J., 1931, 274.

ter zijde geschoven. Volgens deze uitspraak is bet niet mogelijk, dat
een contractspartij op grond van wijziging in de omstandigheden van
welke aard deze ook mogen zijn, bet recht zou hebben zich met een
beroep op de goede trouw aan de duidelijke letter van zijn afspraak te
onttrekken. De Hoge Raad liet hierbij nog enige ruimte tot hoop over
door de formulering : de overeenkomst in haar wezen te wijzigen of
geheel ter zijde te stellen. Was dus een milder oordeel te verwachten
indien bet niet ging om een wezenswijziging of een integrale terzijdestelling ? Uit volgende arresten is dit nooit gebleken, eer bet tegendeel.
Het Mark = Mark-arrest was voor de verliezer nog veel schrijnender.
Een Duitser had voor de eerste wereldoorlog aan een Nederlander een
bedrag geleend. Op dit bedrag stond in 1924 nog 12$.000 mark open.
De crediteur vorderde dit restant op, maar aangezien door de na-oorlogse
geldontwaarding met dit bedrag in letterlijke zin zelfs niet een postzegel te betalen was, vroeg hij begrijpelijkerwijze een verhoging van
dit bedrag op basis van de ontwaarding. Artikel 1793, lid 2 BW. houdt
evenwel bet volgende in : ,Indien er, ook voor bet tijdstip der voldoening, vermeerdering of vermindering van de waarde der geldspecie, of verandering in de gangbaarheid plaats heeft, geschiedt de
teruggave der geleende geldsom in zodanige specie, als ten tijde der
voldoening gangbaar is, berekend naar derzelfder gangbarewaarde op
dat tijdstip". De Hoge Raad overwoog, dat niet bleek, dat partijen bij
bet sluiten van de overeenkomst de bedoeling hadden gehad deze regel
van aanvullend recht te ecarteren en besliste, dat de Nederlander
kon volstaan met de terugbetaling van een onnoembaar gering bedrag.
De rechter had volgens ons hoogste rechtscollege niet de bevoegdheid
op grond van de goede trouw of billijkheid deze ingreep in bet
aanvullende wettelijk recht te doen.

Ad IV.
5· De wet onderwerpt met zoveel woorden de inhoud van de obligatoire overeenkomst aan de vigueur van de goede trouw - daargelaten
nu wat de eliminerende kracht van die goede trouw is. Ook in een
aantal andere artikelen komt expressis verbis de goede trouw naar
voren. De vraag is of mede de talloze rechtsbetrekkingen, die niet in
een obligatoire overeenkomst hun oorsprong vinden en voor welke niet
in enig ander artikel de wetgever de goede trouw van toepassing heeft
verklaard - de verhouding tussen de eigenaar en de beperkt zakelijk
gerechtigde, tussen deelgenoten in een gemeenschap niet uit overeenkomst voortgekomen, tussen crediteuren onderling in een faillissement
tussen aandeelhouders in een naamloze vennootschap, tussen de
fideicommissair bezwaarde en de verwachter, tussen partijen in bet
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onderhandelingsstadium - aan de goede trouw zijn onderworpen.
Is de eis van de goede trouw een eis van ongeschreven recht, voor welke men verspreid door de wetgeving de symptomen ter adstruering
aanwezig vindt ? Mag men met andere woorden, op grand van de
incidentele regelingen concluderen tot het bestaan van een nietgeschreven hoofdregel ? Het behoeft geen betoog, dat zolang een enge
interpretatiemethode de heersende was, er geen ruimte voor bedoelde
analogie was te vinden. Deze opvatting heeft zich voortgezet tot een
groat eind in onze eeuw. Nog in een arrest van I I april 1940 hield de
Hoge Raad zich aan de gedachte, dat men de goede trouw slechts dan
aan het woord mag laten indien de wet dit met zoveel woorden
toestaat (1). In dit arrest oordeelde de Hoge Raad, dat de goede trouw
een functie heeft bij de interpretatie van een obligatoire overeenkomst,
daar de wet dit in artikel 1374, lid 3 BW. inhoudt, maar dat in de verhouding tussen de grondeigenaar en erfdienstbaarheidsgerechtigde
de goede trouw niet te hulp kan worden geroepen, aangezien hierover
naar de letter in de wet niets is te vinden. Dat een dergelijke opvatting
een taai leven heeft, moge blijken uit het feit, dat, nu de Hoge Raad zoals wij hieronder nader zullen uiteenzetten - van een andere, een
moderne zienswijze blijk geeft, de bewerker van een handboek met
kennelijk afgrijzen opmerkt, dat de goede trouw zich buiten het terrein
van de obligatoire overeenkomst uitbreidt ,als een olievlek" (2).
6. In de voorgaande beschouwing hebben wij belicht hoe op alle vier
punten door ons aangeroerd, de opvatting van de Hoge Raad voortvloeide uit de visie, dat ons recht een gesloten systeem van verbintenissen
kent. Onrechtmatig is slechts hetgeen onwetmatig is, dus geen verbintenissen uit onrechtmatige daad wanneer die onrechtmatigheid niet
in de wet ligt verankerd, maar ,slechts" het ongeschreven recht een
zodanige daad als onrechtmatig kwalificeert; geen natuurlijke verbintenis zonder wettelijke bepaling - en dus kan men als men op grand
van een morele gehoudenheid een prestatie heeft geleverd, deze terugvorderen als onverschuldigd, tenzij zij als een schenking moet worden
beschouwd; geen verbintenissen uit de goede trouw in de contractuele
verhouding als hiermede de letter van het contract ter zijde zou worden
gesteld, geen verbintenissen uit de goede trouw als niet de wettekst
dit inhoudt.
Thans gaan wij er toe over te belichten hoe onze hoogste rechter in de

(I) H.R., II april 1940,

N.J.,

(2) HOFMANN-VAN 0PSTALL,

1940, 449·

Het Nederlands verbintenissenrecht, achtste druk, p. 430.

loop van een halve eeuw menige bres in de oude opvatting heeft
geschoten en hiermede allengs is gekomen tot een opvatting, die aan
het ongeschreven recht als bron van verbintenis in zeer ruime mate
gezag toekent. Dit wil niet anders zeggen, dan dat wij ons hoogste
rechtscollege de weg, die leidt van een gesloten systeem van verbintenissen naar een open systeem, voor een groat deel hebben zien afschrijden.
Die weg is nag niet ten einde toe afgeschreden, maar groat is reeds
de winst. Trouwens : wat betekent hier het ten einde toe afschrijden ?
Evenmin als ooit iemand voorstander kan zijn geweest van een absoluut gesloten systeem, zal iemand ooit propageren een absoluut open
systeem. Met dergelijke uitersten kan men in de praktijk niet werken.
Het hangt er slechts van af waar men de eindstreep wenst te trekken.
Hierover zal ieder zijn eigen oordeel hebben. De schrijver van dit
opstel kan slechts verklaren, dat naar zijn mening de eindstreep nag
iets verder getrokken had kunnen worden.
Ad I.

7· Het arrest van de Hoge Raad van ]I januari I9I9 (1), luidde een
nieuwe aera in de rechtspraak in. Men heeft opgemerkt, dat dit arrest
voor het privaatrecht even belangrijk is, als het invoeren van een nieuw
-wetboek, anderen hebben het bestempeld als het belangrijkste arrest
voor Nederland van deze eeuw. Wat is de oorzaak van deze exclamaties in de superlatief ?
De oorzaak daarvan is, dat dit arrest het eerste was, waarbij ons hoogste
rechtscollege de maatschappelijke ethiek als bran van recht erkende,
anders geformuleerd : het eerste arrest waarbij de Hoge Raad een
sluisdeur opende, waardoor de ethiek het privaatrecht kon binnenstromen. Weliswaar nog slechts door een sluisdeur, door artikel 1401
BW., maar hier lag dus het begin, het keerpunt -en hiermede is ·
tegelijkertijd artikel 1401 BW. geworden tot de bepaling, die op het
record aantal uitspraken in het kaartsysteem van de Nederlandse
Jurisprudentie kan bogen. Hier werd voor het eerst, voor een uiterst
belangrijk gegeven, erkend, dat de ethiek bran van verbintenis kan
zijn, want van de gelijkstelling van onrechtmatig met onwetmatig
stapte men af. De formule door de Hoge Raad in de uitspraak van 1919
luidt, dat onrechtmatig is hetgeen strijdt met des daders eigen rechtsplicht of met eens anders subjectief recht, maar tevens hetgeen
indruist hetzij tegen de goede zeden, hetzij tegen de zorgvuldigheid,
welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van eens
anders persoon of goed. De Hoge Raad handhaafde dus de oude formu(1) H.R., 31 jan. 1919, N.j., 1919, 161.

170

lering, maar voegt daar de laatste hier weergegeven woorden aan toe.
De casus-positie, waarin de Hoge Raad tot de uitspraak van 1919 werd
geroepen, is de volgende. Het speelt zich af in de drukkerswereld.
Een drukker genaamd Cohen had een bediende van zijn concurrent
Lindebaum omgekocht ten einde gegevens te weten te komen met
betrekking tot de klantenkring van Lindenbaum en de door deze gedane offerten. Lindenbaum sprak Cohen aan uit onrechtmatige daad.
Het Hof te Amsterdam ontzegde in overeenstemming met de vaste
rechtspraak van de Hoge Raad de eis, want Cohen had geen wettelijke
rechtsplicht geschonden, noch een subjectief recht (in de hierboven
aangeduide beperkte zin van dit begrip) van een ander geschonden.
De Hoge Raad casseerde het arrest van het Amsterdamse Hof - tot
vreugde van welhaast eenieder.
De omschrijving door de Hoge Raad in het arrest van 1919 voor het
begrip onrechtmatig gegeven, was allerminst nieuw. De modernen
zaten er als het ware sinds 1887 op te wachten. In datjaar had Molengraaff in een artikel, getiteld ,De oneerlijke concurrentie voor het forum
van den Nederlandschen rechter" dezelfde omschrijving voorgesteld (1).
Zoals wij boven reeds hebben opgemerkt was de wetgever intussen
tegemoet gekomen aan de wensen van de praktijk door enkele incidentele wetswijzigingen, voornamelijk op het terrein van het handelsrecht,
o.a. in de Merkenwet en de Octrooiwet, maar dit stukwerk kon niet meer
betekenen dan het opvangen van de vaakst voorkomende gewoonten
van onfatsoen. Men heeft opgemerkt, dat hiaten in de rechtszekerheid
ontstaan door nieuwe constructies, behoeften of inzichten in Frankrijk
vaak hun dichting vinden in incidentele regelgeving op deelgebieden,
terwijl men in Duitsland de oplossing niet zoekt in incidentele regelgeving, maar in het richtsnoer, dat het opperste gerechtshof eens in
een uitspraak in concreto zal geven. Nederland heeft dan als het ware
de beide methoden successievelijk toegepast. Eerst heeft de wetgever
in de ernstige noden voorzien, daarna heeft de rechtspraak de laatste
gaten gedicht. Want dat er ondanks incidentele regelgeving nag
belangrijke gapingen waren overgebleven mage duidelijk blijken uit
het bovenvermelde geval van de Zutphense Juffrouw.
Het grate belang van het arrest schuilt evenwel niet in het aantal
gevallen, waarin het uitkomst heeft gebracht. Het grate belang ligt
hierin, dat de Hoge Raad hier voor het eerst in een principiele overweging, waarbij de Hoge Raad zich natuurlijk zeer wel bewust is
geweest een uiterst belangrijke ommekeer in de rechtspraak over een
veel omstreden zaak teweeg te brengen, voor het recht, de gelding van
(1)

MoLENGRAAFF,

o.c., Rechtsgeleerd Magazijn, 1887, 373 e.v.
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welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzten van eens
anders persoon of goed. De Hoge Raad handhaafde dus de oude formuethische normen van ongeschreven recht heeft erkend. Dit wil zeggen,
dat men in het rechtsverkeer rekening client te houden met de ongeschreven regelen van maatschappelijk fatsoen, van maatschappelijke
betamelijkheid, van maatschappelijk behoren. In de loop der jaren is dit
inzicht tot gemeengoed geworden. Hetgeen wij vandaag onbetwistbaar
achten, betekende in I9I9 een doorbraak. Weliswaar kon men tevoren
in de doctrine krachtige stemmen vernemen, die dezelfde mening
waren toegedaan, maar het arrest van I9I9 betekende de erkenning
door de rechtspraak van dit grate beginsel. Een nieuw geluid, in
harmonie met de leerstelling van Paul Scholten, Nederlands grate
jurist en strijder voor een aan de eisen der ethiek beantwoordend
recht : geen recht zonder rechtvaardigheid.

Het was er verre van, dat allen zich voor gewonnen verklaarden.
In de jaren na I 9 I 9 zijn er nog lang schrijvers geweest, die onaanvaardbare onzekerheid vreesden van een recht, dan aan normen van maatschappelijke betamelijkheid plaats inruimde. Nog vele jaren kon men
de stemmen vernemen van hen, die het ,onrechtmatig = onwetmatig"
een_veiligerankerachttendan_debetamelijkheid.Hetis_de.strijd,_die
nimmer uitgestreden zal raken tussen hen, die hun houvast in het
recht zoeken in een wettekst en hen, die de moraal een krachtig woord
mede willen laten spreken. De slinger van de klok gaat heen en weer,
hij beweegt zich telkenmale door het midden heen. Op de periode van
rechts naar links volgt de gang van links naar rechts. Van gebondenheid naar vrijheid en dan terug van de vrijheid naar een sterker
gebondenheid. In beide perioden hebben beide zienswijzen, in ongelijk
aantal, hun aanhangers. Tel est du monde en tier l' eternel bulletin.
Deze wet van stroming en tegenstroming heeft ten gevolge gehad,
dat de Hoge Raad zelf in de loop der volgende jaren aan zijn uitspraak
enige retouches heeft aangebracht. Dergelijke nadere uitwerkingen
komen onvermijdelijkerwijze aan de eenvoud en gaafheid niet ten
goede. Het is een verschijnsel, dat wij in de rechtspraak vaker kunnen
signaleren. Na lange tijd van strijd komt er een rechtlijnige uitspraak
van principiele betekenis. Deze brengt een zucht van verlichting teweeg. Men meent nu te weten waar men aan toe is. Echter, als men er
op door werkt, komt men tot de ontdekking, dat het maatschappelijk
leven te genuanceerd is dan dat men in een eenvoudige samenvatting
zijn oordeel voor aile concrete gevallen zou kunnen vastleggen. Bijzondere omstandigheden vragen in het concrete geval om een verfijning
van de samenvattende regel, men komt tot het inzicht dat verfijning
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onontbeerlijk en onontkoombaar is, men voelt zich genoopt uitzonderingen te maken. Hiermede gaat iets van de vreugde, die de eenvoudige
beslissing heeft gebracht, teloor. De eenvoud is altijd een illusie. Met
de neus gedrukt op de rijke geschakeerdheid van het rechtgebem:en,
komt men tot de erkenning, dat men wederom onrecht zou begaan
indien men rigoureus de nieuwe verworvenheid zou doorduwen.
Tot dit inzicht komt oak de Hoge Raad zelf en in een reeks volgende
arresten zien wij hoe de rechter de deur, die in het arrest, waarin de
rechtspraak omging, wijd open was gezet, weer enigszins dicht trekt,
nu met meer kennis van zaken, enigszins gedesillusioneerd en voorzichtiger geworden. Dit proces heeft zich oak na I9I9 in de interpretatie van artikel I 40 I voltrokken. Zo veel facetten vertoont het gegeven,
dat afzonderlijke lijvige studiewerken aan de leer van de onrechtmatige
daad worden gewijd. Wanneer zal men de eerste leerstoel, in de vorm
van een lectoraat, voor de onrechtmatige daad oprichten ?
Maar Iaten wij niet behoren tot hen, die door de bomen het bas niet
meer zien. De kern van de beslissing, die in I9I9 viel, is gebleven :
de instroming van de ethiek in het privaatrecht.

Ad II.
8. Het arrest, dat in de materie van de natuurlijke verbintenis de
grate wending heeft gebracht, was het arrest van de Hoge Raad van
I2 maart I926, bekend onder de naam arrest van de Goudse bouwmeester (I).
De directeur van Gemeente Bouwwerken (toen nag in een eenvoudiger
titulatuur ,bouwmeester" genaamd) te Gouda had 35.000 fl. aan
steekpenningen ontvangen voor de vergunning van de bouw van een
nieuwe stadswijk. Bij een boekencontrole bij de aannemersmaatschappij kwam deze zaak aan het Iicht. De bouwmeester werd in een vergadering van Burgemeester en Wethouders ter verantwoording geroepen. Daar deelde men hem mede, dat ontslag zonder het epitheton
,eervol" zijn deel zou zijn. Teneinde oneervol ontslag te voorkomen
stortte de bouwmeester de 35.000 fl. in de gemeentekas. Nochtans
ontsloeg de raad van de gemeente hem oneervol. Hierop eiste de bouwmeester, die nu op oneervolle wijze zijn betrekking had verloren en
bovendien zijn geld was kwijtgeraakt, wegens onverschuldigde betaling
het bedrag terug. Voor wat hoort wat- en volgens zijn beweren hadden Burgemeester en Wethouders hem in het vooruitzicht gesteld hem
niet oneervol te zullen ontslaan indien hij de steekpenningen aan de
gemeentekas zou afdragen.
(1) H.R. 12 maart 1926, N.J., 1926, 777·
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De gemeente beantwoordde de eis uit onverschuldigde betaling met
de stelling, dat bier geen sprake was van een onverschuldigde betaling,
maar dat er voldoening had plaats gehad aan een natuurlijke verbintenis. Het was uit moraal of fatsoen, aldus de gemeente, dat deze onfatsoenlijke gemeente-ambtenaar de som in de gemeentekas had gestort
derhalve had hij voldaan aan een natuurlijke verbintenis. Met deze
visie verklaarde de Hoge Raad zich akkoord. De overweging, waar het
op aan komt luidt naar de letter : ,dat daarbij (d.i. bij het begrip
natuurlijke verbintenis) niet aileen gedacht is aan gevallen, waarin ...
maar mede aan gevallen, waarin de betrokkene voldoet aan een verplichting jegens een ander, welke slechts berust op de voorschriften
van de moraal of het fatsoen''.
Een tweede arrest van het hoogste belang. Ook hier erkent de rechtspraak de moraal als bron van rechtsbetrekking. Zo nauw is dit tweede
arrest in zijn benadering van de vragen, die rijzen uit de problematiek
van recht tegenover de wet, verwant aan het eerste, het arrest van 1919,
dat men het volgende mag opmerken. Als de Hoge Raad in het arrest
van de Goudse bouwmeester anders had beslist en dus aan de bouwmeester een actie uit onverschuldigde betaling had toegekend, zou de
Hoge Raad daarmee hebben aangetoond de betekenis van zijn eigen
uitspraak van 1919 over het begrip onrechtmatige daad, niet te hebben
doorgrond.Want zeker zijn de gevallen niet identiek en ondenkbaar is
het niet, dat men de leer van het arrest van 1919 over artikel 1401 BW.
aanvaardt, terwijl men het aantal natuurlijke verbintenissen beperkt
wil houden tot die gevallen, waarin de wettekst dit inhoudt - maar
consequent zou men dit niet vermogen te noemen. In 1919 heeft de
Hoge Raad erkend, dat de maatschappelijke betamelijkheid verplichtingen meebrengt, op welker schending het recht een sanctie stelt.
In 1926 heeft de Hoge Raad erkend, dat geen terugvordering wegens
onverschuldigde betaling mogelijk is, indien men aan een moraals- of
fatsoensverplichting heeft voldaan. In beide gevallen is de uitspraak
gebaseerd op de erkenning van buitenwettelijk recht, gelegen in hetgeen men als behoorlijk mens client te doen of te Iaten. Dit wil zeggen,
dat men, in tegenstelling tot de vroegere opvatting, die een verbintenis
slechts aanwezig achtte als er een overeenkomst als bron kon worden
aangewezen of als een wettekst het inhield, het systeem van het verbintenissenrecht - althans wat de materie van onrechtmatige daad en
natuurlijke verbintenis betreft - als een open systeem beschouwt.
Er is meer recht dan de wet naar de letter inhoudt. Er is het recht
achter de wet, het ongeschreven recht, dat bron van verbintenis kanzijn.
Niet zonder reden heeft men opgemerkt, dat het arrest van 1926 een
der drie belangrijkste arresten van deze eeuw is. Het arrest van 1919
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is chronologisch het eerste van dit drietal. Het derde zullen wij later in
dit opstel bespreken.
Oak hier dus een vrijere wetshantering. Te vrij ? Hetzelfde verschijnsel als in de ontwikkeling na 1919 van de rechtspraak over artikel 1401
BW. heeft zich in de op 1926 volgende jaren voorgedaan. Oak hier
bleek achteraf, dat de deur te wijd was opengeworpen. AI spoedig
kwam men tot bezinning op de vraag : als wij elke verplichting uit
moraal en fatsoen als een natuurlijke verbintenis beschouwen, wat is
dan het gebied dat overblijft voor het schenkingsbegrip. Vrijwel
nimmer schenkt men zonder dat men zich hiertoe genoopt gevoelt.
De een schenkt omdat hij het zijn plicht acht uit zijn overvloed aan
minder bedeelden mee te geven, een ander omdat hij er naar zijn
gevoelen op grand van maatschappelijke fatsoensoverwegingen niet
buiten kan, een derde uit een kwaad geweten, een vierde doordat hij
zich op laat winden door een inzamelingsactie bij klokgelui - maar
schenken om te schenken doet er geen. Dit elementaire psychologische
inzicht heeft ertoe gebracht het begrip natuurlijke verbintenis, zoals
dit was omschreven in het Bouwmeester-arrest, in te dammen. In volgende uitspraken heeft de Hoge Raad geweigerd elke verplichting uit
moraal of fatsoen als natuurlijke verbintenis te erkennen, maar rekent
hij bedoelde verplichting aileen dan tot de natuurlijke verbintenissen
indien deze verplichtingen van dringende aard zijn. Hiermede is voor
het concrete geval nag geen beslissing gegeven, want de een zal van een
dringende verplichting spreken onder omstandigheden, waarin de
ander wei een verplichting uit fatsoen aanwezig acht, maar geen dringende. En zelfs heeft de Hoge Raad in latere rechtspraak de actieve
zijde van de verplichting naar voren geschoven, door de klemtoon niet
te leggen op het dringende van de verplichting, maar op de mate,
waarin de aanspraak van hem, die zich crediteur noemt, gerechtvaardigd is. Het toont aan, dat - daargelaten of het realiter enig verschil
uitmaakt of men het antwoord in concreto van de passieve zijd of dan
wei van de actieve tracht te vinden - op het randgebied de worsteling
om de juiste formule voortduurt.
Maar hetgeen ik in dit verband voor het arrest van 1919 heb opgemerkt geldt oak hier. Met de uitspraak van 1926 is een nieuw beginsel
in de rechtspraak verder uitgebouwd. Dat is de grate winst, aan welke
de onzekerheid op het randgebied geen afbreuk vermag te doen.

Ad III.
9· Met het Sarong-arrest en het daarop aansluitende Mark = Markarrest waren onder de schrijvers slechts weinigen ingenomen. Aan de
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druk van de doctrine geeft, hetzij na korte, hetzij na lange tijd, de
rechtspraak toe. In het onderhavige geval heeft het tientallen jaren
geduurd. De rechtspraak bleef huiverig voor het erkennen van de
goede trouw als factor, die de letter van de overeenkomst terzijde zou
kunnen schuiven. Uit de onvermijdelijkerwijze subjectieve oordeelvelling van de rechter met betrekking tot de vraag wat in een gegeven
geval de goede trouw meebrengt, dreigt onmiskenbaar een mate van
onzekerheid. Anderzijds is er de onzekerheid, die het star zich vastklampen aan de letter van de overeenkomst met zich mede brengt,
aangezien de letter nimmer volledig doordacht kan zijn en derhalve
evenzeer een toevalselement in zich draagt.
Men kan in de rechtspraak van de Hoge Raad in de jaren, die op de
arresten van 1926 en 1931 volgden, kieine zwenkingen constateren.
Zo gering evenwel waren drie zwenkingen, dat een auteur, die een
samenvatting over deze materie gaf, kon spreken over de ,rotsvaste"
jurisprudentie van de Hoge Raad inzake het derde lid van artikel 1374
BW. - waarop prompt een ander antwoordde met een artikei, waarin
hij een twaaiftal arresten onder de Ioupe nam en constateerde, dat zij
aile net iets van eikaar verschilden. De woorden van het hoogste rechtscollege worden vaak op het goudschaaltje gelegd - misschien wei eens
met een te fijn weeginstrument gewogen. Er _zijn schilders - eerlijke
Iieden - , die, ais zij de kunstbeschouwingen over hun ceuvre lezen,
het hoofd vol ontzag over zichzeif schudden en zeggen : ik heb nooit
geweten, dat ik zo ingewikkeld was, ik heb nooit anders geweten dan
dat ik mijn best deed zo goed mogeiijk te schilderen. Zo zai het een
raadsheer in de Hoge Raad ook wei eens vergaan als hij de annotaties
op het door hem ontworpen arrest Ieest. Hij is in een ongunstiger positie dan de schilder. Want de laatste kan zich verweren en zeggen: kom,
heren recensenten, overdrijf nu niet zo en zoek het wat minder diep, z6
belangrijk is nu toch ook niet iedere penseeistreek, die ik zet. Maar de
raadsheer uit de Hoge Raad kan een dergeiijke opmerking aan het
adres van te vlijtige annotatoren niet wereidkundig maken.
Er ontstond ter overbrugging tussen de beide opvattingen in de
doctrine een bemiddeiingstheorie, de zogenaamde leemtetheorie.
Deze theorie, het eerst door de Utrechtse hoogleraar Suijling naar
voren gebracht, spaarde de kool en de geit. Zij ging van de volgende
werkmethode uit.
Indien partijen een bepaaide kwestie in hun overeenkomst hebben
voorzien en in onmiskenbaar duidelijke bewoordingen hebben geregeld
en er is geen sprake van een verandering van de omstandigheden, dan
is er geen plaats voor een beroep op de goede trouw. Hierover zijn allen
het eens. In een zodanig geval zou terzijdeschuiving van de 'woorden

met een beroep op de goede trouw de rechtszekerheid ondermijnen.
Aan het andere uiterste ligt het geval, dat een controverse rijst op een
gebied, dat partijen blanco hebben gelaten, Ook dan is geen twijfel
mogelijk. De goede trouw heeft dan haar aanvullende werking. Dit is
het minimum aan betekenis, dat men aan artikel 1374, lid 3 B.W.
kan toekennen.
Tussen deze twee uitersten in ligt het omstreden gebied. Het vraagpunt, dat de contractanten verdeeld houdt, wordt weliswaar naar de
letter door een contractuele clausule bestreken, maar partijen hebben
bij het sluiten van hun contract aan de onderhavige mogelijkheid niet
gedacht, dan wel de omstandigheden zijn sindsdien op een door hen
niet voorziene wijze zodanig veranderd, dat men zich kan afvragen of
zij, deze wijziging voorzien hebbende, dezelfde regeling zouden hebben
getroffen. Komt nu aan de goede trouw de suprematie over de letter toe?
Voor de beantwoording nu van de vragen, die op dit tussenterrein omhoog komen, moet men - aldus de leemte-theorie - nagaan of partijen- hoewel het dus niet uit de woorden met voldoende duidelijkheid blijkt - in hun regeling de zich thans voordoende kwestie hebben
verdisconteerd. Er rijst een geschil. De ene partij zegt : de beslissing
voor dit geschil vindt men in onze overeenkomst in clausule x; daar
staat dit met zoveel woorden. lntegendeel, zegt de wederpartij, toen
wij clausule x vaststelden, hebben wij aan de vraag, die zich thans aan
ons voordoet, in de verste verte niet gedacht; hadden wij aan deze
mogelijkheid gedacht, wij zouden er zonder twijfel een van clausule x
afwijkende nuance-regeling voor hebben getroffen.
De leemtetheorie nu zoekt, zoals gezegd, de oplossing hierin, dat men
client na te gaan of partijen het indertijd onvoorzienbare nochtans
geacht moeten worden in hun overeenkomst te hebben verdisconteerd.
De een zegt dus : in onze formulering van het contract hebben wij de
thans aan de orde gekomen conflict-situatie verdisconteerd. De ander
zegt, dat er van een dergelijke verdiscontering geen sprake is.
Volgens de leemtetheorie is nu dit de taak van hem, die over het geschil
te oordelen krijgt, dat hij nagaat wie hierin gelijk heeft. Is er verdisconteerd, dan helpt geen beroep op de goede trouw, want de goede
trouw vermag de letter van de overeenkomst niet terzijde te schuiven.
Is er niet verdisconteerd, dan blijkt, dat partijen een vraagpunt ongeregeld hebben gelaten, dat er dus een leemte in hun afspraak moet
worden geconstateerd; nu is de weg open voor een beroep op de goede
trouw, want nu heeft de goede trouw slechts de functie van aanvullende rechtsbron tussen partijen te vervullen.
Naar mijn mening is men met deze vondst geen stap verder, het is
slechts een andere formulering voor hetzelfde strijdpunt. Men stelt
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de vraag: mag men aan de goede trouw derogerende werking toekennen ? Daarop antwoordt de leemtetheorie met : dat hangt er vanaf of
partijen de kwestie voorzien en dus impliciet geregeld hebben. Maar
6f zij dit al dan niet hebben gedaan, staat ter beoordeling van hem, die
in de andere formulering moet oordelen of hij in dit geval gerechtigd
is de woorden terzijde te schuiven. Wie in concreto de woorden zo zeer
in strijd met de billijkheid acht, dat hij de goede trouw aan het woord
wenst te laten, zal geneigd zijn op de vraag of partijen hebben verdisconteerd een ontkennend antwoord te geven. Wie de woorden niet
opzij wil schuiven, daar hij de onbillijkheid waartoe deze woorden in
concreto aanleiding geven niet zo flagrant acht, dat hij wil overgaan tot
de krasse ingreep met een beroep op de goede trouw, de woorden terzijde te stellen, zal er licht toe overhellen op te merken, dat naar zijn
oordeel partijen het geval in hun afspraak hebben voorzien. Nemen
wij als voorbeeld het Mark = Mark-arrest. De een zegt : geen beroep
op de goede trouw mogelijk tegen een zo duidelijke tekst. De ander
zegt : dit is zo zeer in strijd met de billijkheid, dat ik hier de letter
laat wijken voor het beroep op de goede trouw. In de leemtetheorie
zou de eerste hebben geoordeeld dat partjen de inflatie hebben
verdisconteerd, terwijl de ander zich op het standpunt zal stellen, dat
hier van verdiscontering geen sprake is.
Het enige, dat de aanhangers van de leemtetheorie bereiken - en daar
is het hun dan oak om te doen - is, dat zij als zij de goede trouw aan
het woord willen laten, het verwijt willen ontgaan, dat zij aan de goede
trouw derogerende werking toekennen. De resultaten zijn gelijk. De
weg is een andere. De directe weg is, dat men onder bepaalde omstandigheden erkent, dat de goede trouw de letter terzijde drukt; de goede
trouw heeft derogerende werking. De indirecte weg is, dat men in
gevallen waarin men de goede trouw wenst te laten prevaleren, zegt,
dat er geen letter is. Zo bereiken heiden hetzelfde doel. De aanhanger
van de leemtetheorie loopt dus formeel in de pas met de Hoge Raad in
diens periode van de mark = mark-gedachte, maar bereikt materieel
het resultaat van de tegengestelde opvatting.
Laten wij er Suijling en zijn epigonen echter niet een te hard verwijt
van maken. Het werken met ficties en onwaarachtigheden - met een
lelijk woord gezegd : lapmiddelen - betekent dat wij ons in een
overgangsfase bevinden. Alvorens men de algemene mening van het
ene standpunt naar het andere ziet overgaan, is er de periode van
aarzeling, waarin men het nieuwe reeds wel ziet en waardeert, maar
waarin men nag te zeer gebonden is aan de oude opvatting, dan dat
men deze naar de vorm reeds zou kunnen prijsgeven. Naar de inhoud
heeft men haar reeds toegegeven, maar voor de erkenning daarvan
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deinst men nog terug. Men wijzigt de substantie van hetgeen in de
fles aan vloeistof aanwezig is, maar men durft het etiket op de fles nog
niet te verwijderen en door een nieuw, met de nieuwe inhoud in
overeenstemming zijnd etiket te vervangen. Het is wat alle dictatoren
weten : men wijzigt de inhoud van het staatsbestel, maar laat naar de
vorm het oude bestaan. Dit maakt het voor de massa aannemelijk.
De algemene verkiezingen voor de volksvertegenwoordiging achter
het ijzeren gordijn - daaraan heeft de leemtetheorie mij altijd doen
denken. Met dit verschil - alle vergelijkingen gaan mank - dat de
eerste schijnvertoning bewuste taktiek is, terwijl de tweede onwaarachtigheid ... te goeder trouw is. De onwaarachtigheid van de tussenperiode op wetenschappelijk terrein is voorzeker te goeder trouw. Men
houdt zich aan de onwaarachtige oplossing tot het inzicht, dat het
onwaarachtigheid is, doordringt. Dan veegt men het bedenksel weg.
Dan zeggen wij : er is een einde gekomen aan dit onzindelijk denken.
De ontwikkeling van het rechtskundig denken is met dergelijke tijdelijke onwaarachtigheden bezaaid. Zij zijn onvermijdelijk. Een definitie
van het genie is : de man, die langs kortere wegen denkt. Daar er niet
altijd genieen voorradig zijn, is vaak het toeven aan het tussenstation
langdurig. Men heeft wei opgemerkt, dat de jurist met ontroerende
trouw pleegt vast te houden aan de hem overgeleverde vormen.
Onmacht is hier een juister woord.
Bij zijn uitspraak van 29 juni 1962 heeft ons hoogste rechtscollege
geopteerd voor de leemtetheorie (1). Het betrof een geval, waarin een
werkgever, het bedrijfsschap Horeca, met een werknemer, Staalman,
bij diens ontslag een wachtgeldregeling had getroffen, onder de bepaling, dat indien de werknemer later in overheids- of partikuliere dienst
een inkomen zou verwerven, de wachtgelduitkering zou eindigen of
tot een deel zou worden teruggebracht. Niemand had voorzien, dat
deze werknemer ooit enig vermogen zou verwerven, waardoor hij niet
uit nieuwe arbeid, maar uit kapitaal een inkomen zou verkrijgen.
Toen nu het feit zich voordeed, dat Staalman een erfenis toucheerde,
rees de vraag of hiermede zijn recht op het wachtgeld was geeindigd.
De rechter kreeg dus de kwestie te beantwoorden of de goede trouw en
billijkheid de letter van de overeenkomst onder bepaalde door partijen
niet voorziene omstandigheden kunnen uitschakelen. De Hoge Raad
achtte deze mogelijkheid aanwezig daar partijen voor deze omstandigheden geen regeling hadden getroffen. Zij hadden gestipuleerd, dat de
aanspraak op het wachtgeld zou vervallen bij arbeidsinkomen. Dus
niet bij kapitaalsinkomen ? Er was een leemte in de regeling. Dus
(1) H.R., 29 juni 1962, N.j., 1962, 285.
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mocht de goede trouw beslissen. Deze brengt mede, dat i.e. oak bij het
verwerven van inkomen uit kapitaal de aanspraak op het wachtgeld
verloren gaat.
Men had hier evengoed de directe weg kunnen kiezen. Dan zou de
redenering als volgt hebben geluid. Staalman heeft zijn recht op wachtgeld, behoudens wanneer hij inkomen uit arbeid zal verwerven. De
letter van de overeenkomst brengt mee, dat hij zijn recht op wachtgeld
behoudt als hij een inkomen uit een andere bran zal verwerven. De
goede trouw evenwel schuift onder deze onvoorziene omstandigheden
de letter terzijde.
Bij zijn arrest van 19 mei 1967 heeft de Hoge Raad evenwel de mogelijkheid de directe weg te kiezen geopend (1). Het is evident dat de
donkere dagen van Sarong en Mark= Mark voorbij zijn.
De Hollandse Bank Unie had aan een harer clienten een advies verstrekt voor de aankoop van effecten. Daarbij had de bank een exoneratieclausule gestipuleerd. De client volgde het advies op. Het resultaat
voor hem was desastreus. De client sprak de H.B.U. aan op grand
van slecht advies. De H. B. U. beriep zich op de exoneratieclausule.
Het resultaat van het proces was voor de gedupeerde client ongunstig,
want de rechter overwoog, dat de H. B. U. bij het geven van haar advies
te_goeder irOJJW'_had_gehiD-!_clt~ld en de omstandigheden ni~t z6 waren,
dat de bank zich niet met vrucht op de exoneratieclausule zou mogen
beroepen.Het grate belang van dit arrest ligt in een overweging, die
weliswaar voor de gedupeerde koper geen verlichting van pijn bracht,
l)laar die in de rechtspraak een doorbraak van de goede trouw als
derogerend element betekent. Kunnen er omstandigheden zijn waarononder een contractspartij, die zich voor eigen onrechtmatige handelingen heeft vrijgeschreven, zich op grand van de goede trouw niet op de
exoneratieclausule kan beroepen ? Zeker, zo oordeelde de Hoge Raad,
maar dat moet men dan o.a. afmeten aan ,de zwaarte van de schuld,
mede in verband met de aard en de ernst van de bij enige gedraging
betrokken belangen, de aard en de verdere overeenkomst waarin het
beding voorkomt, de maatschappelijke positie en de onderlinge verhouding van partijen, de wijze waarop het beding is tot stand gekomen,
de mate waarin de wederpartij zich de strekking van het beding bewust
is geweest''.
Zo somt de Hoge Raad een aantal criteria op, aan welke men kan
toetsen of het geval met zich mee mag brengen, dat de letter moet
wijken voor de goede trouw. Hiermede is de mogelijkheid aan de
goede trouw derogerende kracht toe te kennen geopend. Dat zich dit
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in casu manifesteerde aan de vraag in hoeverre dit het geval kan zijn
bij een exoneratieclausule, betekend uiteraard niet, dat men deze handleiding door de Hoge Raad gegeven niet oak op andere contractsbedingen zou mogen toepassen. Tot een dergelijke transponering is alle
aanleiding aanwezig.

Ad IV.
10. Slechts in een beperkt aantal artikelen verwijst de wet met zoveel
woorden naar de ethische beginselen, door billijkheid en goede trou\Y
het woord te geven. In een legistische peri ode waagt de jurist het niet de
ethische beginselen in het recht mee te Iaten spreken als niet een verwijzing expressis verbis naar deze beginselen aanwezig is. Maar zozeer
eist de samenleving de toepassing van fatsoen, behoorlijkheid, betamelijkheid, goede trouw en billijkheid, dat de rechter zich oak in die
legistische periode meer dan eens genoopt gevoelt aan de ethiek
kracht in het recht toe te kennen. De rechter kiest dan, aangezien de
moed de directe weg te bewandelen hem nag ontbreekt, de indirecte
weg, de gewrongen redenering. Op dit verschijnsel hebben wij hierboven reeds gewezen. Hier wil die gang langs de indirecte weg zeggen,
dat de rechter zoveel mogelijk de hem voorgelegde casus tracht te
wringen onder enig wetsartikel, dat met zoveel woorden naar de goede
trouw verwijst.
Een voorbeeld hiervan is de toepassing van de goede trouw in de verhouding tussen de aandeelhouders in een naamloze vennootschap.
Kan - zo luidt de vraag - een groep aandeelhouders, die zich gedupeerd gevoelt, zich op de goede trouw beroepen wanneer zij stelt, dat
de anderen zich wel naar de letter van de statuten gedragen, maar de
goede trouw bij de uitvoering der statuten iets anders zou meebrengen?
De wet spreekt in dit verband niet over de besluiten van een aandeelhoudersvergadering. Vroeger bouwde de rechter wel, teneinde aan de
gedupeerden tegemoet te komen, de volgende gekunstelde redenering
op. De oprichting van een rechtspersoon als de naamloze vennootschap
is een overeenkomst; overeenkomsten moeten volgens artikel 1374,
lid 3 BW. te goeder trouw worden ten uitvoer gelegd; welnu, de besluitvorming en een vergadering van een naamloze vennootschap is een
uitvloeisel van de overeenkomst, die de oprichtingshandeling is. Het
besluit is uitvoeringshandeling en dit besluit is dus aan de regel van de
goede trouw onderworpen; dat oak later toegetreden aandeelhouders
hieraan zijn gebonden - hoewel zij dus niet tot de oorspronkelijke
contractanten behoren -is geen bezwaar tegen deze toepassing op
grand van artikel 1374, lid 3 BW., aangezien deze later toegetreden
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aandeelhouders door aandelen in de reeds bestaande vennootschap te
nemen, zich stilzwijgend akkoord hebben verklaard met de grondovereenkomst en deze nu mede tot uitvoering brengen.
Het resultaat van boven omschreven redenering moge juist zijn, de weg
waarlangs men dit resultaat bereikt, is weinig bevredigend. Het is een
gekunstelde gedachtengang. Bovendien schept het onzekerheid, daar
de rechter zeer wel deze gekunstelde rederdenering kan weigeren toe te
passen.
Verheugend was dan ook de uitspraak van de Hoge Raad van 9 januari
1941 (1), waarin ons hoogste rechtcollege de directe weg koos, daarmede brekende met de ·legistische onfraaie omweg en als zijn oordeel
te kennen gaf, dat ook in de verhouding tussen aandeelhouders in een
naamloze vennootschap de goede trouw heerst. Dit betekent het prijsgeven van een angstvallige interpretatie-methode, het betekent de
erkenning van het ongeschreven recht als bron van de verbintenis.
Daarna heeft de Hoge Raad de opvatting, dat ook rechtsbetrekkingen,
voor welke de wet niet met zoveel woorden de goede trouw toepasselijk
verklaart, niettemin aan de goede trouw zijn onderworpen, nog enige
malen herhaald. Verheugend is het, dat deze herhaling van het nieuwe
inzicht zich heeft gemanifesteerd ter zake van nog andere rechtsbetrekkingen dan die tussen de aandeelhouders in een vennootschap.
Op drie uitspraken willen wij hier wijzen.
In arresten van 20 december 1946 en 9 mei 1952 heeft de Hoge Raad
het beginsel van de goede trouw van toepassing verklaard op de verhouding tussen de deelgenoten in een gebonden mede-eigendom,
respectievelijk betreffende een nalatenschap en een huwelijksgemeenschap (2).
In een uitspraak van 15 november 1957 heeft de Hoge Raad een soortgelijke opvatting neergelegd in een geval waarin het een pre-contractuele verhouding betrof (3).
Voor sommige auteurs waren dit aanwijzingen, dat de Hoge Raad in
het algemeen, in welke rechtsverhouding dan ook, de werking van de
goede trouw zou erkennen. Anderen, voorzichtiger gestemd, deelden
deze mening niet. De drie uitspraken waren voor hen nog geen aanwijzing voor een zodanige algemene erkenning door onze rechter,
omdat - aldus hun zienswijze - het in bedoelde drie uitspraken
gevallen betrof van rechtsverhoudingen, die na aan de obligatoire
overeenkomst verwant waren. Van de precontractuele rechtsverhouding naar de contractuele is geen grate stap; En wat de verbondenheid
(r) H.R., 9 januari 1941, N.J., 1941, 528.
(2) H.R., 20 december 1946, N.J., 1947, 59;- H.R., 9 mei 1952, N.J. 1953, 563.
(3) H.R., IS november 1957, N.J., 1958, 67.
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in een mede-eigendom betreft, wezen zij erop, dat tach oak de huwelijksgemeenschap uit overeenkomst - het huwelijk - ontstaat, oak al
is dit dan geen overeenkomst van de soort, waarvoor de wetgever
artikel 1374lid 3 BW. heeft geschreven. En al mage de nalatenschapsgemeenschap in genen dele op een overeenkomst zijn gebaseerd, deze
gemeenschap heeft, doordat oak zij een vorm van gebonden medeeigendom is, zoveel verwantschap met de huwelijksgoederengemeenschap, dat men bezwaarlijk hier de goede-trouw-plicht kan ontkennen
als men hem daar erkent. Hierbij tekenen wij aan, dat het arrest, waarbij de Hoge Raad de nalatenschapsverhouding aan de goede trouw
onderworpen verklaarde, vooraf ging aan de identieke beslissing met
betrekking tot de deelgenoten in de huwelijksgemeenschap.
Wie van beide partijen was de juiste profeet? Wij weten het antwoord
vandaag nag niet te geven. Want dan komt het arrest van 30 januari
1959, een uitspraak, die sommigen hebben aangeduid als het arrest,
dat met de arresten van 1919 en 1926 het drietal belangrijkste beslissingen van de Hoge Raad van deze eeuw vormt, maar waartegenover
anderen een afwachtende houding aannemen (1). lk schaar mij onder
de gelederen van hen, die deze uitspraak bij uitstek belangrijk voor de
ontwikkeling van ons privaatrecht achten.
De casus-positie was de volgende. Het betrof een geval van ongerechtvaardigde verrijking.
Een aannemer had een huis gebouwd voor iemand, die hij voor de
eigenaar van de grand had gehouden, maar die dit, naar hem achteraf
bleek, niet was. Maar het huis stand er nu eenmaal en aangezien de
opdrachtgever niet betaalde, sprak hij de ware grondeigenaar aan uit
ongerechtvaardigde verrijking. Nu kent het burgerlijk wetboek twee
bepalingen, een ten aanzien van de bezitter-niet-eigenaar (art. 658), de
andere ten aanzien van de huurder (art. 1603), die in soortgelijke
omstandigheden aan de bezitter en de huurder, die hadden gebouwd,
een dergelijke actie ontzeggen. De Hoge Raad nu wees de eis van de
aannemer af op grand van de overweging dat het onaannemelijk is, dat
een aannemer zou toekomen hetgeen de wet aan de bezitter en de
huurder ontzegt.
Deze overweging met het op haar gegronde resultaat geeft aan hen, die
de uitspraak niet wensen te beschouwen als een belangrijke stap in de
evolutie van ons privaatrecht, een goede steun. Men mag immers
opmerken, dat de Hoge Raad, indien hij inderdaad het Recht als algemene bran van verbintenis had willen erkennen, een andere redenering

, 1) H.R., 30 januari 1959, N.J., 1959, 548

ondanks de artikelen 658 en 1603 BW., had kunnen volgen, door deze
bepalingen niet voor uitleg per analogiam vatbaar te achten maar door
deze bepalingen als uitzonderingen te beschouwen en ze derhalve als
argumenten a contrario te bezigen.
Men ziet in de rechtsvinding in het algemeen een verschuiving zkh
aftekenen van de legistische peri ode, die sterk de neiging had losstaande
bepalingen als uitzonderingen te beschouwen en hen daardoor als
evenzovele argumenten a contrario te bezigen, naar de moderner
wijze van rechtsvinding, die in dezelfde losstaande bepalingen geneigd
is de symptomen van een niet-geschreven hoofdregel af te lezen. Het is
het zoeken naar tegenstelling tegenover het tasten naar de grootste
gemene deler, het is het mechanisch denken tegenover het organisch
denken.
Aan de gegeven casus vermag men te zien hoe betrekkelijk ook deze
tegenstelling is en met hoe grate omzichtigheid wij zodanige stellingen
dienen te hanteren. Want als men het oog gericht houdt op de artikelen
658 en 1603 BW. en de daaraan door de Hoge Raad gegeven interpretatie, dan zou men daar eerder een moderne dan een verouderde
methode van rechtsvinding in kunnen herkennen. Echter, op de
achtergrond van dit geheel staat een andere, zeer veel algemenere
vraag. Deze vraag luidt: mogen-wij-op grond_van_een handvoLbepalingen in ons wetboek, waar incidenteel de toekenning van een actie
uit ongerechtvaardigde verrijking plaats vindt, besluiten tot het bestaan
van een (niet-geschreven) algemene actie uit ongerechtvaardigde
verrijking ? Behoort men de incidentele artikelen als uitzonderingen
te beschouwen, of behoort men er de symptomen van de niet-geschreven hoofdregel in te lezen en behoort men er dus de aanwezigheid in
het recht van die niet-geschreven hoofdregel uit af te lei den ? Uitzonderingsbepalingen of pars-pro-toto-regelingen ?
De laatste vraag is primiair, zij verdringt de vraag naar de verhouding
tussen bouwer en grondeigenaar. De vraag of ons recht een niet-geschreven algemene actie in geval van ongerechtvaardigde verrijking
kent gaat vooraf. Dan volgt bij bevestigende beantwoording de vraag
of men op grond van de incidentele wetsbepalingen betreffende de verhouding bouwer-grondeigenaar op dat gebied een analogische dan wei
een a contrario redenering meent te moeten opbouwen. Bij bevestigende beantwoording van de eerste vraag, ligt de beantwoording van de
tweede vraag open. Bij ontkennende beantwoording van de eerste
vraag - dus bij weigering voor ons recht een algemene niet-geschreven regel voor actie uit ongerechtvaardigde verrijking te erkennenligt de beantwoording van de tweede vraag wei niet reeds vast, maar
in het denksysteem, dat tot ontkennende beantwoording op de eerste
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vraag leidt, past zeer zeker een redenering per analogiam uit de artikelen 658 en 1603 B.W. gemakkelijker dan een toepassing a contrario.
De quintessence voor hen, die het arrest beschouwen als het belangrijkste na 1926, ligt elders in het arrest en wel in een beschouwing door
de Hoge Raad aan het probleem omtrent de bronnen der verbintenis
gewijd, welke beschouwing slechts nauwelijks met de in concreto
voorgelegde vraag in verbinding staat. De Hoge Raad heeft in een
zijner overwegingen opgemerkt, dat artikel 1269 BW., inhoudende,
dat verbintenissen ontstaan uit de wet of uit overeenkomst, niet
betekent dat men om tot de erkenning van de aanwezigheid van een
verbintenis te besluiten in een geval, waarin er geen overeenkomst is,
zou moeten kunnen wijzen op een wetsartikel, dat met zoveel woorden
deze verbintenis tot leven roept. Hierin uit zich nu het verschil met de
oude trant van redeneren, die inhield, dat een verbintenis uit de wet
slechts aanwezig kon zijn indien de wet dit expressis verbis inhield en
dat men dus bij nauwkeurig lezen van de wet als het ware een optelsom
van de verbintenissen uit de wet kon maken. Uit artikel 1269 BW.
mag men, aldus de Hoge Raad, niet anders lezen, dan dat men voor de
door de wetgever opengelaten vragen op het terrein van het ontstaan
van verbintenissen die oplossing moet kiezen, die ,in het stelsel der
wet past en aansluit bij de wel in de wet geregelde gevallen".
Het is deze opmerking van ons hoogste rechtscollege, die naar mijn
mening het arrest zo hoogst belangrijk maakt. Want hierin ligt de
erkenning van het ongeschreven recht als bron van verbintenis. Dit wil
zeggen, dat men de deur opent voor de toepassing van de goede trouw
in de rechtsbetrekking in het algemeen. In het kader der wet moet het
passen en het moet aansluiten bij de in de wet wel geregelde gevallen.
Er moet dus, wil men tot de verbintenis uit het ongeschreven recht in
concreto mogen concluderen, een aanknopingspunt zijn met een wettelijke bepaling. Maar hoe ruim is niet deze beschrijving en hoeveel gelegenheid laat deze formulering dus niet om in het concrete geval, waarin
de billijkheid de erkenning van een verbintenis eist, tot de erkenning
van deze verbintenis de jure te komen. Nog beschikken wij niet over een
ongeclausuleerde erkenning door de Hoge Raad, nog is niet door de
Hoge Raad zonder beperking het Recht als bron van verbintenis doorgelaten. Hierin vinden zij, die het arrest niet tot de belangrijkste willen
rekenen, hun steunpunt. Maar de clausule, waaraan de erkenning is
verbonden, is zo ruim, dat wie wil met deze formulering in vrijwel elk
concreet geval zijn bedoeling de goede trouw aan het woord te laten
komen kan verwezenlijken. In onze sterk gedetailleerde privaatrechtelijke wetgeving is met enige vlijt altijd een aanknopingspunt te vinden.
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I I. Zo is dan, zij het niet naar de letter volledig, in de rechtspraak van
de Hoge Raad de ontwikkeling neergelegd, die voert van het legisme,
dat geen recht buiten de wet kent, naar de erkenning van de billijkheid
als bran van recht op verbintenisrechtelijk terrein. Het betekent het
afleggen van een weg, die tientallen jaren kost, van vereenzelviging
van recht en wet naar het adagium der volwassenheid : geen recht zonder rechtvaardigheid. Het is de triomf van de dienaar van het recht over
de wetsbode.
Bijna is op het terrein van het verbintenissenrecht de kring, voor wie
naast de wet de billijkheid als bran van verbintenis ziet, voltrokken.
Want welke benaming men het geeft: betamelijkheid, moraal en
fatsoen of goede trouw - het komt alles op hetzelfde neer. Laten wij
ons iets voorzichtiger uitdrukken : het komt bijna op hetzelfde neer want de nijvere jurist zal er zeker in slagen verschillen in detail te
bespeuren, maar in de grate lijn, daarover kunnen wij het eens zijn,
betekent het alles een en hetzelfde : de billijkheid.
Bijna is de kring voltrokken. Op het gebied van de onrechtmatige
daad is, naast de wet, de betamelijkheid in het maatschappelijk verkeer
de toetssteen, waaraan moet worden gemeten of de daad, die schade
heeft toegebracht en waarvoor aan de dader schuld is toe te rekenen,
tot vergoeding van die schade dwingt. Verbintenis uit betamelijkheid,
uit billijkheid. Binnen het contract is de goede trouw, onder omstandigheden zelfs als zij tegen de contractuele letter ingaat, bran van verbintenis. Waarom dan niet - dan zou de kring voltrokken zijn - de
billijkheid ook buiten het contract erkend als algemene bran van
verbintenis naast de wet, oak zonder dat men hier nu juist een aanknopingspunt in de wet eist ?
Kan men op deze wijze via de arresten van 1919 en het H.B.U.-arrest
de lijn doortrekken tot waar het arrest van 1959 nag net niet is gekomen, oak langs andere weg kan men naar dit gewenste resultaat toeredeneren. En wel via de leer der natuurlijke verbintenis. Eerst is er de
fase, waarin hij, die op grand van moraalsoverwegingen heeft voldaan
als er geen schenking in ligt verborgen, op grand van onverschuldigde
betaling kan terugvorderen, aangezien de gevallen, waarin sprake van
een natuurlijke verbintenis kan zijn, in de wet limitatief zijn opgesomd.
Dan komt de tweede fase, waarin men de voldoening aan hetgeen een
fatsoenlijk mens zich schuldig acht beschouwt als de voldoening aan
een natuurlijke verbintenis. De weg is dan halverwege afgelegd. De
volgende stap is, dat men de verplichting uit moraal beschouwt als een
civiele verbintenis. Zander twijfel zal men dan de eisen voor de erkenning nader moeten aansnoeren. Zoals de Hoge Raad er toe moest komen de verplichting uit moraal en fatsoen te verengen tot de dringende
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verplichting uit moraal en fatsoen, zo zal men, wil men de moraalsverplichting als civiele verbintenis beschouwen, de dringendheid nog
nauwer moeten omlijnen. Een vraag van nadere formulering.
12. Aan het einde gekomen van deze samenvatting van de rechtspraak
van ons hoogste rechtscollege op het bier besproken terrein, wil ik niet
nalaten erop te wijzen dat men langs indirecte weg op bijzonder eenvoudige manier tot het bestaan van een open verbintenissensysteem had
kunnen komen. Het is deze. De wet houdt in artikel 1401 BW. in, dat
een onrechtmatige daad een verbintenis in het !even roept - mits aan
andere vereisten is voldaan - om de gelaedeerde de schade te vergoeden. Deze onrechtmatige daad heeft men altijd uitsluitend gezocht in
het inbreuk maken op een verplichting om niet te doen. Gij moogt mijn
ramen niet ingooien. Doet gij dit toch, dan ontstaat een verbintenis tot
vergoeden van de door mij geleden schade. Waarom past men - de
woorden van het artikel weerhouden dit geenszins- de onrechtmatigheid niet ook toe op de verwaarlozing van de plicht tot geven ? Beschouwde men de schending van de verplichting te geven als een onbetamelijke gedraging, dan had men een open verbintenissensysteem zij het langs indirecte weg.
Elegant zou deze oplossing niet zijn. Zij zou betekenen hetgeen ik
hierboven heb bedoeld met , tussenstation". Want na verloop van tijd
zou men dan tot het inzicht komen, dat men ter wille van de waarachtigheid de omslachtige juridische redenering beter weg zou kunnen
laten en komen tot de erkenning van de directe weg. De verbintenis uit
onrechtmatige daad, die een secundaire is, zou daarmede, meer
in overeenstemming met de werkelijkheid, tot een primaire worden.

13. Het bovenstaande is de schets van een ontwikkeling. Uit het
betoog blijkt mijn instemming met deze ontwikkeling. Dit neemt niet
weg, dat ik allerminst de bezwaren kleineer, laat staan uit het oog
verlies, waartoe deze ontwikkeling leidt. De taak van de jurist is zwaarder in de sfeer van een open rechtssysteem dan in een legistische periode. Hij moet meer beantwoording in zich zelf vinden, zijn verantwoordelijkheid wordt groter.Want hij wordt dan van vertolker tot schepper.
Daarbij komt, dat op elke actie reactie volgt. Wij weten met zekerheid,
dat op elke stroming eens tegenstroming volgt. Zo weten wij allen, dat
dat op perioden van gebondenheid perioden van openheid volgen, en
dat op een vrije rechtspraak eens een sterker legisme volgt. Geen goed
is voor eeuwig. Aile goed is van tijdelijke duur, aangezien de mens niet
in staat is goed te houden hetgeen goed is. Daar ligt de tragiek van de
mensheid. Maar ook haar leven.Want was er de mogelijkheid van een

blijvend goed, dan was tevens het streven ten einde, de stilstand ·ingetreden. Dan zou er geen spanning meer zijn. Hiermede zou het !even
zijn waarde hebben verloren. Het doel van dit !even is niet het vinden,
maar het zoeken. Goethe heeft gezegd :sage es nur dem Weisen.
Van belang is slechts, dat men zijn bijdrage geeft aan de verwezenlijking van hetgeen men voor de tijd, waarin men toevallig leeft, als het
juiste beschouwt.
SOMMAIRE
L'tvoLUTION D'uN svsTEME FERME VERS UN svsTEME ouvERT DES
OBLIGATIONS DANS LA JURISPRUDENCE nu HoaE RAAD

Depuis l' epoque du legisme travaillant avec des types juridiques fixes et connaissant done un systeme ferme, nous sommes arrives peu a peu a une relativation des
notions juridiques et, des alors, a un systeme plus ouvert. Ceci manifeste dans
divers domaines du droit prive, y compris dans celui qui peut se formuler dans la
question suivante: queUe est la sourse des obligations, exclusivement la convention
et la loi pour autant que cette derniere le stipule expressement, ou bien le Droit,
l'equite peuvent-ils egalement etre source d'obligations ? Dans les conceptions
juridiques, nous pouvons constater un glissement de la premiere conception, celle
du legisme, vers la seconde, plus large. Ceci se reflete egalement dans les decisions
du Hoge- Raad (counlecassatton des Pays-Bas).
1. Jusqu'en 1919, le Hoge Raad n'accordait au terme ,illicite" dans !'article 1401
B.W. (C.civ. hollandais) stipulant que ,tout fait illicite causant a autrui un dammage, oblige celui par la faute duquel ce dommage a ete cause, a le reparer"' que
le sens d'illegal ou contraire a la loi.
Ceci impliquait que celui qui avait subi un dommage par le comportement illicite
d'un tiers, ne pouvait reclamer reparation de ce dommage par ce tiers que s'il
pouvait se fonder sur un article de loi accordant expressis verbis un droit au lese ou
imposant expressis verbis une obligation de faire ou de ne pas faire a I' auteur.
Nombreuses etaient les circonstances dans lesquelles, ala suite de cette jurisprudence, le lese ne pouvait reclamer reparation du dommage subi a charge de I' auteur
d'un acte illicite. Dans une decision du 31 janvier 1919, le Hoge Raad modifia sa
conception en admettant egalement comme illicite, tout acte contraire a la vigi~
lance sociale et causant un prejudice ala personne ou ala chose d'autrui.
Il s'agissait de la premiere decision, ayant valeur de principe, par laquelle le Hoge
Raad ouvrait en quelque sorte une vanne par laquelle l' etihque peut s' engouffrer
dans le droit. La vigilance sociale, les convenances, ce qui est convenable : apres
1919, il convient, selon notre jurisprudence, de tenir compte de toutes ces notions
pour repondre ala question de savoir ce qui signifie ,illicite" dans l'article 1401
B.W. Ceci constituait un tel triomphe sur la voie menant a un droit equitable que
l'on a remarque que cette decision equivaut a !'introduction d'un nouveau code.
2. Peu d'annees plus tard (12 mars 1926), le Hoge Raad a estime, conformement a
cette fac;on de voir, que La notion d'obligation naturelle comprend egalement celle
basee sur la morale et les convenances. Auparavant, on ne rangeait sous cette
notion que les cas ou la loi reconnait expressement !'existence d'une creance sans
action en justice. En consequence, notre jurisprudence ne reconnaissait que quatre
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ou cinq cas d' obligation naturelle. Parmi ceux-ci, Ia creance basee sur le jeu ou
les paris etait la plus importante.
Le fait que le Hoge Raad considere comme obligation naturelle, celle basee sur la
morale et les convenances, ne constitue pas seulement une nette extension de la
notion d'obligation naturelle, mais signifie egalement qu'ici aussi, notre juridiction
supreme reconnait a l'ethique la valeur d'une source de droit. Le remboursement
de ce qui a ete preste sur base de la morale ou de considerations de convenances ne
peut etre reclame au titre de paiement indu. Cette decision se situe tellement dans
la meme ligne que celle de 1919 sur !'article 1401 que l'on peut remarquer que la
conception moderne de la notion d' obligation naturelle devait forcement suivre
la decision de 1919.
Certes, dans les annees suivantes, le Hoge Raad a modere sa decision de 1926 en ne
considerant plus toute obligation basee sur la morale ou les convenances, mais
uniquement 1' obligation imperieuse de ce genre, comme une obligation naturelle,
mais le principe a conserve sa force.
3· L'article 1374, alinea 3 B.W. stipule que les conventions doivent etre executees
de bonne foi. La question etait de savoir queUe etait Ia portee de cette prescription
legale. La bonne foi a-t-elle exclusivement force suppletive ou bien un appel a la
bonne foi peut-il egalement ecarter la lettre de la convention, en d'autres termes,
la bonne foi a-t-elle egalementforce derogatoire ?
Pour celui qui connait !'evolution du droit, il est evident qu'au depart on ne souhaitait accorder qu'une force suppletive ala bonne foi. Si les termes de la convention etaient clairs, un recours ala bonne foi ne pouvaitjamais etre d'aucun secours.
Ceci n' a pas rarement donne lieu a des inequiU:s flagrantes. On peut ainsi rei ever
deux arrets du Hoge Raad, datant des annees 1926 et 1931, dans lesquels le debiteur hollandais ayant vis-a-vis d'un creancier allemand une dette libellee en mares,
dont le montant nominal avait ete fixe avant que le marc ne tombe a un milliardieme de sa valeur, pouvait payer ce montant nominal. Une de ces decisions est des
lors connue sous le nom Marc = Marc arret.
La doctrine adoptait generalement une autre these. II a cependant fallu attendre
jusqu'en 1967 avant que le Hoge Raad n'admette la possibilite que Ia bonne foi se
voit reconnaitre force derogatoire. La situation de l'espece etait la suivante. Une
banque avait donne conseil a un client en matiere d'achat d'actions. La banque
avait prevu une clause d' exoneration. Le client suivit le conseil et subit de ce fait
une lourde perte. A pres coup, le conseil s' avera tellement errone que le client
reclama reparation a Ia banque en invoquant qu'un avis bancaire peut etre tellement mauvais que la bonne foi dans 1' execution de la convention emporte que
celui qui a donne le conseil desastreux ne peut se prevaloir de la clause d' exoneration.
Le Hoge Raad jugea qu'il ne pouvait en etre question dans la cas donne que des
lors aucune faute ne pouvait etre imputee a la banque mais, dans ses considerants,
il signalait qu'il peut y avoir des circonstances ou la lettre d'un contrat doit etre
ecartee par un recours ala bonne foi. A cet egard, le Hoge Raad donnait un certain
nombre d'indications sur les circonstances susceptibles de conduire a pareille
acceptation de la force derogatoire de la bonne foi.
Par cette decision se trouvait ouverte - meme si cela n'etait pas applicable in
concreto - la voie menant a un recours a la bonne foi a 1' encontre de la lettre du
contrat. Qu'il faudra agir avec prudence en cette matiere, cela ne doit pas etre
demontre. Le principe est cependant actuellement admis. Si ce principe avait ete
admis plus tot, un debiteur ayant une dette de 10o.ooo mares allemands, n'aurait

pu, en 1926 et 1931, Ia payer avec un timbre-poste. Personne ne souhaite que Ia
bonne foi puisse ecarter la lettre d'un contrat si cette lettre est claire et que les
circonstances n'ont pas subi de changement. 11 s'agit uniquement d'admettre qu'
en presence d'une lettre claire mais d'une modification imprevue des circonstances
dans des cas flagrants, un recours a la bonne foi peut alleger le mal.
4· Vient alors la quatrieme extension donnee par le Hoge Raad aux sources des
obligations par sa reconnaissance de l' ethique comme source creatrice d' obligation
ou, ce qui est identique ou quasi identique, la reconnaissance de l'equite, de la
bonne foi, de ce a quoi un homme de convenances s'estime oblige, comme source
d'obligations. Comme !'auteur l'a deja remarque, !'article 1374, alinea 3 B.W. pose
1' existence de la bonne foi dans les relations contractuelles. 11 y a encore quelques
autres dispositions legales reconnaissant la bonne foi comme determinant ou
contribuant a determiner les relations dans d'autres rapports de droit que les
relations contractuelles.
La question est la suivante : peut-on admettre que la bonne foi regit egalement les
rapports de droit pour lesquels la loi ne le stipule pas expressement, tels les rapports du proprietaire avec le titulaire d'un droit reel restreint, les rapports entre
les actioPnaires dans une societe anonyme, les rapports entre crt'>anciers d'une
faillite et nombre d'autres rapportsjuridiques.
11 ne peut surprendre qu'a l'epoque du h!gisme, on hesitait a reconnaitre la force
de la bonne foi dans un rapport de droit pour lequella loi ne l'admet pas expressement. Que dans chaque rapport de droit, l'equite et les convenances peuvent
avoir leur influence, est un acquis des dernieres generations de juristes.
Pour la premiere fois, le Hoge Raad a reconnu, encore avec prudence, !'importance
de la bonne foi dans les rapports entre actionnaires dans une societe anonyme.
C'etait encore avant la seconde guerre mondiale. Ce n'est que plus tard, a commencer par 1946, que le Hoge Raad a declare, en termes non reserves, la bonne foi
applicable a des cas ou la loi ne le stipulait pas expressement. En 1946 et en 1952,
le Hoge Raad a declare que les rapports de droit entre les associes dans une copropriete oblige, d'abord dans une succession, ensuite dans une communaute conjugale
sont soumis ala bonne foi. En 1957, il a reconnul'importance de la bonne foi dans
les rapports precontractuels.
Tout ceci etait benefice pour le juriste a conceptions modernes. Pouvons-nous en
conclure que le Hoge Raad reconnaitra l'applicablilite de la bonne foi a tous les
rapports de droit ? La chose n'est pas certaine. Dans un arret du 30 janvier 1959,
le Hoge Raad a refuse de prendra la bonne foi en consideration dans les rapports
entre un proprietaire foncier et un constructeur qui avait bati en supposant qu'un
autre etait le proprietaire foncier. Toutefois, dans cet arret, le Hoge Raad a offert
une large ouverture en declarant que les obligations ne resultent pas seulement de
la convention et de la loi expressis verbis, mais egalement lorsqu'il y a lieu, dans le
cadre de la loi, d'admettre !'existence d'une obligation. Cette notion ,dans le
cadre de" est tres extensible. Dans la multiplicite des dispositions legales, on pourra presque toujours trouver un point de contact offrant un point d'appuial'affirmation que cela convient ,dans le cadre" de la loi. C'est pourquoi certains auteurs
ont proclame que cet arret se range, avec les decisions de 1919 et 1926, parmi les
trois arrets les plus importants de ce siecle dans le domaine du droit prive.

SUMMARY
THE EVOLUTION OF A CLOSED, TOWARDS AN OPEN SYSTEM OF
OBLIGATIONS IN THE JUDGEMENTS oF THE HoG:E RAAD

Since the period of legalism which worked with fixed legal concepts and thus knew
a closed system, such concepts have gradually become more relative, and therfore,
more open. This becomes obvious in various branches of private law and thus also
in the following question : what is the source of an obligation; is it only the agreement and the law so far as it covers the matter in so many words, or can justice
and equity also be considered a basis of obligation ? Legal opinion has gradually
shifted from the former, legalistic idea towards the second, wider one. This is
reflected in the judgements of the Hoge Raad.
This can be explained by four considerations.
r. Until 1919 the Hoge Raad only considered the word ,unjust" in article 1401
Civil Code, that says ,Each unjust action through which someone else suffers damage, obliges the person causing the damage to put it right" as ,illegal". This
meant that anyone who had suffered through someone else's unjust action could
only claim damages if he could put his finger on a legal article which maintained
expressis verbis, his right or obliged the person involved tot do or omit to do,
something.
In many circomstances, the person who suffered damage could, as a result of this
opinion, not recover the loss from the party who had acted unjust.
In a judgement of 3 r Januari 1919 the Hoge Raad changed its opinion deciding that
every action which prejudiced another's person or property or was against the
social vigilance, should be considered unjust.
This was the first judgement of principle intrest by which the Hoge Raad opened,
as it were, the floodgates through which ethics could flow in to the law. Social
vigilance, what is fitting, what is decent, - all this had, after 1919, to be taken into
consideration when deciding on the interpretation of ,unjust" in article 1401 of
the Civil Code. This was such a step forward towards just law, that it has been
said that this judgement was worth just as much as the introduction of a new code.
2. A few years later (r2th March, 1926) the Hoge Raad in harmony with this
judgement decided that the idea of moral obligation implied both morality and
decency. Previously only those cases where the law admitted the existence of a
claim without a legal claim, in so many words, had been considered under this
leading. As a result the law recognised only four or five sorts of moral obligation.
Of these the most important obligation concerned betting and games of chance,
The recognition by the Hoge Raad of morality and decency as moral obligations
did not only mean a growth in the latter's importance but also that the highest
court was increasing the importance of ethics as a source of law. Everything
that has been done or pais out of considerations of morality or decency can no
longer be reclaimed as having been paid without any obligation. This judgement
agreed so much with that of 1919 about article 1401 that can be claimed that the
modern opinion about moral obligation had to follow the decision of 1919.
The Hoge Raad has indeed qualified its 1926 decision in later years by not
regarding every moral and decent obligation as a moral obligation, but only the
most pressing ones, but the principle has never weakened.
3· Article 1374, section 3 of the Civil Code maintains that agreements must be
carried out in good faith. The question was as to the extent of this clause.
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Is good faith to be considered only a complementary meaning or can an appeal to
good faith put the letter of an agreement on one side; has good faith, in other
words, also a derogatory effect. It is obvious to anyone who follows the development of the law that at first good faith was only intended to have complementary
importance. When the wording was clear an appeal to good faith could never work
This often led to flagrant unfairness. Two decisions of this sort bij the Hoge
Raad can be pointed out from the years 1926 an 1931 which a Dutch debtor
who owed a sum in marks which had been fixed before the value of the mark had
been reduces billionfold, to a German creditor, had only to repay the nominal
sum. One of these decisions is known as the Mark = Mark-judgement.
Jurisprudence had in general a different opinion. The Hoge Raad only acknowledged in 1967 that good faith had a derogatory force. The case was as follows.
A bank had advised a client about the purchase of shares. To this it had attached
an exoneration clause. The client took the advice and suffered as a result a heavy
loss. Thereupon the advice appeared to have been so glaringly wrong, that the
client demanded damages from the bank, thus contending that a bank's advice can
be so bad, that the good faith in carrying out the agreement implies that he who
had given such disastrous advice could not rely on the exoneration clause. The
Hoge Raad decided that in this particular case there was no question of this solution, thus the bank got away with it, but gave it to be understood in its decision
that circumstances could arise in which the letter of a contract would have to give
way before good faith. Moreover the Hoge Raad gave a number of indications
about the circumstances which could lead to the acceptance of the derogatory
force of good faith. Therefore this decision- although not valid in concreto opened -the way- for an-appeal to good-faith against the letter_ofa _contract. IJ; is ngl;
necessary to emphasize that such circumstances must be approached with care.
The principle has been accepted. If the principle had earlier been valid, a debtor
would not have been able to pay a debt of 100.000 German marks, in 1926 and
1931 with one postage stamp. No one wants good faith to push the letter of the
contract aside, if it is clear and the circumstances have not changed. It only means
that in a clear contract, when unforeseen circumstances have intervened, in outrageous cases the need for an appeal to good faith can be accepted.
4· Now as to the fourth extension by the Hoge Raad to the sources of a contract
afforded by the recognition of ethics as a basis for contracts, or, which is the same
or as good as the same thing; of fairness, good faith, or that to which an honorable
man considers himself bound, as much a source. As previously stated article 1374,
section 3 of the Civil Code demands good faith in a contract. There are a few
other legal structures connected with matters other than contracts, which recognize good faith as relevant or partly relevant. The question is as to whether good
faith also dominates transactions when it is not specifically mentioned as for
instance in the relationship of an owner and someone with limited real rights;
the relationship between the share holders in a limited company, between the
creditors in a bankruptcy case, and many other legal relationships. It is not surprising that in a legalistic period there was hesitation about recognising the force
of good faith in a legal relationship where the law did not specifically mention it.
That fairness and decency should be taken into consideration in every legal affair is
the achievement of later generations of jurists.
In the first instance the High Council recognised, cautiously, the significance of
good faith between shareholders in a limited company. This was before the second
world war. But only later, for the first time in 1946, has the High Council declared
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clearly good faith to be relevant when the law does not specifically mention it.
In 1946 and 1952 the High Council declared the partners in co-ownership, firstly
in inheritances and then in the community of goods of spouses. Subject to the
claims of good faith. In 1957 it became relevant in pre-contractual relationships.
All this was a step forward for modern jurists. Is it possible to conclude from it
that good faith will be recognised bij the Hoge Raad in all legal relationships ?
This is not certain. In a decision of 30 January 1959, the Hoge Raad refused to
considerer the question of good faith in a relationship between the owner of some
ground an a builder who had built thinking that te land belonged to someone else.
But in this case the Hoge Raad left several possibilities open by maintaining
that contracts are not only made in agreements and the law expressis verbis, but also
when in a legal framework it is possible to recognise a contract. It is nearly always
possible, among the many legal rules, to find a point which can be said to be ,in
the framework". Thus some authors have claimed that this decision, and those of
1919 and 1926, are the most important in private law, in this century.
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