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r. Binnenkort zal het geldende Boek I van het Nederlandse
Burgerlijk Wetboek vervangen worden door het dezelfde materie
regelende Boek I nieuw B.W. (I). Ofschoon de veranderingen die het
nieuwe Personen- en Familierecht zal brengen, nog tamelijk beperkt
mogen heten wanneer men de overige Boeken van het nieuwe wetboek
vergelijkt met de bestaande, is er aanleiding te over aan de nu direct
op handen zijnde rechtsvernieuwing aandacht te schenken.
Van een volledige catalogus van alle grotere en kleinere wijzigingen kan in het kader van een tijdschriftartikel uiteraard geen sprake
zijn (2). Ik heb gemeend mij te moeten beperken tot een bespreking
van die veranderingen welke in meerdere of mindere mate te herleiden
zijn tot hetgeen de titel van dit artikel reeds aangeeft : gewijzigde
maatschappelijke opvattingen (3). Wetgevers anna I804 of I838,
maar soms zelfs ook tijdgenoten in een niet te ver verleden, hebben
de verschillende rechtsbelangen wel eens anders tegen elkaar kunnen
afwegen dan met de meest recente maatschappelijke opvattingen
strookt. De hieruit resulterende vernieuwingen- tevens de belang-

(r) Sinds de in 1947 door Meijers aangevangen hercodificatie in 9 Boeken van het
Nederlandse burgerlijk en handelsrecht hebben nag aileen de Boeken r en 2 Personen- en
Familierecht, resp. Rechtspersonen het Staatsblad bereikt, zonder overigens nag in werking
te zijn getreden. De overige Boeken van het nieuw B. W. bevinden zich nag in verschillende
stadia van parlementaire behandeling of zelfs nag van voorbereiding. (Zie voor een recent
overzicht Ars Aequi, XVII, biz. 2I3-2I4)· Aanvankelijk had men het plan de inwerkingtreding te Iaten wachten op de voltooiing van het hele nieuw B.W. Maar de omstandigheid
dat zo nag verscheidene jaren zouden verlopen voordat het op zoveel punten verbeterde en
aan de tegenwoordige tijd aangepaste nieuwe Boek I geldend recht zou worden, heeft
ertoe geleid het tach tamelijk op zichzelf staande Personen- en Familierecht reeds nu
afzonderlijk in te voeren.
(2) Van de talrijke verbeteringen in systematiek zij hier slechts aangestipt de overbrenging van allerlei procesrechtelijke bepalingen in het huidige Boek I naar het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering en de verplaatsing van vele de administratie betreffende
bepalingen omtrent de akten van de burgerlijke stand naar een aparte Algemene Maatregel
van Bestuur.
(3) Soms zijn niet minder interessant de punten waarop het nieuwe Personenrecht
geen verandering bracht. Ik noem hier het afgestemde voorstel vanuit de Karner bij de
behandeling van de Vraagpunten, om een geneeskundig onderzoek voor het huwelijk voor
te schrijven; het, op de rechterlijke competentie na, onveranderd in het nieuwe Boek r
overgebrachte recht t.a.v. echtscheiding en scheiding van tafel en bed. Dit politiek zeer
precaire onderwerp leek in I958 onmogelijk aangeroerd te kunnen worden. Nu, ro jaar
later zijn de verschillende opvattingen dermate geevolueerd, dat binnenkort tach een apart
wetsvoorstel zal worden ingediend. Wellicht zal dit leiden tot de eerste grate novelle in
het nieuwe Boek I.
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rijkste- van het Nederlandse personenrecht vormen het onderwerp
van deze beschouwing (I) (2).
In d~ hieronder te schetsen ontwikkelingen zijn drie hoofdmomenten te noemen. Allereerst de vaststelling in I953 van Conclusies op door de Regering aan de Tweede Kamer voorgelegde
vraagpunten omtrent bepaalde hoofdbeginselen van het nieuwe
wetboek, dat zijn voor wat het Personenrecht betreft de Vraagpunten 43-49 (3). Vervolgens de vaststelling van Boek I in twee wetten
van I I december I958 (Stb. 590 en 59 I) (4). Tenslotte de Invoeringswet Boek I nieuw B.W. die, naast aanpassing en overgangsrecht, nog
weer talrijke wijzigingen brengt van de teksten van I958 (5). Dit eind
I965 ingediende Ontwerp Invoeringswet is zojuist, 25 september 1968,
de Tweede Kamer gepasseerd. Aangezien bij de nog volgende behandeling door de Eerste Kamer geen amendering meer mogelijk is,
kunnen we nu inderdaad uitgaan van een definitieve tekst van Boek I.
2. Hardnekkig is de strijd geweest om de bepaling van art. 34 Boek I
dat de vrouw verbiedt om te hertrouwen binnen 306 dagen na de
ontbinding van haar vorige huwelijk (6). Deze van het huidige art. 91
overgenomen wachttijd, het zg. treurjaar, heeft altijd moeten dienen
als waarborg dat een eventueel nog door de vorige echtgenoot verwekt
kind niet zou worden geboren als een wettig kind in het volgende
gezin van de moeder (7). Dit zou immers leiden tot confusio sanguinis,
wat men in Belgic, veel vriendelijker, kroostverwarring noemt. Wel

(I) Buiten beschouwing blijven die veranderingen, die weliswaar terug gaan op
het nieuwe Boek I, maar die reeds - om hun bijzondere urgentie - in het huidige wetboek
zijn aangebracht. Men spreekt hier wei van ,voortreinen" van het nieuw B.W. Het betreft
hier allereerst de wet van 14 juni 1956 (Stb. 343), tot opheffing van de handelingsonbekwaamheid van de gehuwde vrouw. Zekere intussen aan het Iicht gekomen gebreken van
deze zg. Lex-Van Oven, zoals t.a.v. de verdeling van de bestuursmacht in art. 177 B.W.,
zullen nog bij de Invoeringswet Boek I verbeterd worden. Een tweede belangrijke voortrein
is de introductie in ons recht van de adoptie, bij wet van 26 jan. 1956 (Stb. 42).
(2) Van de overige materiele wijzigingen zij hier nog slechts genoemd de introductie
van het wettelijk deelgenootschap als keuze-regime in het huwelijksgoederenrecht en de
schrapping van de oude artikelen 501 en 502 B.W. (C.c. 503 en 504). Voor deze uitzonderlijke bepalingen zag men geen goede grond meer.
(3) Ontwerp nummer 2846.
(4) Ontwerp nummers 3767 en 3768. De parlementaire stukken zijn artikelsgewijs
gepubliceerd in : VAN ZEBEN, Parlementaire Geso:hiedenis van het nieuwe Burgerlijk Wetboek,
Boek I.
(5) Ontwerp nummer 8436.
(6) De tot nu toe gevolgde decimale nummering van de artikelen van het nieuw B.W.
zal vervallen bij de inwerkingtreding. Gekozen is nu het systeem van doorlopende artikelnummering per Boek, met bijvoeging van het nummer van het Boek, als in dit tijdschriftartikel gehanteerd.
(7) Aileen is op grond van meer recente medische inzichten de huidige termijn
van 300 dagen verlengd tot 306 dagen. Deze zelfde nieuwe termijn is uiteraard ook aangehouden in de bepalingen omtrent onwettige kinderen.
Ook op andere plaatsen in het nieuwe Boek I is de invloed merkbaar van de gevorderde medische wetenschap. Zo wordt b.v. niet meer gesproken van curatele wegens het
zich bevinden in eenen gedurigen staat van onnoozelheid, krankzinnigheid of razernij,
maar van curatele wegens een geestelijke stoornis. De huidige aparte categorie van zwakheid
van vermogens kon hiernaast geschrapt worden.
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geeft het tweede lid van art. 34 Boek I enkele uitzonderingen, die volkomen verenigbaar zijn met de geschetste ratio van het treurjaar (I).
Bovendien wordt met het nag te bespreken art. I98 Boek I de mogelijkheid geopend om bepaalde onwenselijke gevolgen t.a.v. de status van
een binnen het treurjaar geboren kind op te heffen.
Verschillende Kamerleden bestreden niettemin het artikel.
Zij zagen die kroostverwarring niet zo. Als een vrouw zwanger was van
haar overleden echtgenoot, zou ze tach wel niet in die periode hertrouwen. Wanneer daarentegen het vorige huwelijk door echtscheiding
is ontbonden, dan mag worden aangenomen dat het kind waarvan zij
op dat ogenblik zwanger is juist niet door de vorige echtgenoot is
verwekt, terwijl het zo wei op zijn naam komt te staan. Inderdaad,
van confusio gesproken. Buiten het bijzondere geval van art. I98 Boek 1
zal het kind bovendien nooit meer door zijn verwekker erkend en
gewettigd kunnen worden, als de moeder later met de verwekker zou
trouwen. Tenslotte werd oak als bezwaar aangevoerd dat het artikel
geen gevolgen heeft voor hen die een ,huwelijksreisje" naar Engeland
kunnen maken, waar het treurjaar niet bestaat.
Anderen achtten het daarentegen onjuist dat een overspelige
vrouw haar overspelig kind, door snel met de verwekker te trouwen,
geboren kan laten worden als diens wettig kind. Dit beschouwden
zij als een "premie, op het overspel. De tegenwerping dat deze premie
dan wel aan de man wordt gegund, voor wie immers geen wachttijd
bestaat, mocht verder niet baten. Artikel 34 Boek I werd gehandhaafd
zoals dat in I958 is vastgesteld.
Acht jaar later, in het Voorlopig Verslag op het OntwerpInvoeringswet kwam de oppositie versterkt terug. Een meerderheid
van de Commissie was nu van mening dat indien de vrouw bij het
einde van haar huwelijk zwanger is, het aan haar verantwoordelijkheid
t.a.v. het te verwachten kind kan worden overgelaten om ofwel na
de bevalling of daarvoor te hertrouwen. Dit en nag enige ,kleinere,
gedeeltelijk reeds vroeger gehanteerde argumenten brachten de
Minister ertoe het huwelijksverbod te Iaten vervallen voor het geval
het vorige huwelijk gerechtelijk is ontbonden of nietig verklaard (2).
Gehandhaafd is het verbod echter voor de weduwe. Nu is het dus
bijna werkelijk aileen nag een ,treurjaar". De Memorie van Antwoord
zegt hierover : ,een vrouw die zich bij het overlijden van haar man
zwanger weet, (zal) in den regel oak zelf beseffen dat zij niet voor de

(x) Het huwelijksverbod van het eerste lid geldt niet als de vrouw de leeftijd van
52 jaar heeft bereikt, wanneer zij reeds na de ontbinding van het vorige huwelijk een kind

ter wereld heeft gebracht, wanneer zij een medische verklaring van niet-zwangerschap
kan overleggen of - later nog toegevoegd - als de vroegere echtgenoten reeds waren
gescheiden van tafel en bed of gedurende de laatste 306 dagen van het huwelijk gescheiden
hadden geleefd.
(2) Hiernaast werden de uitzonderingen van zde lid nog uitgebreid. Zie de vorige
noot, in fine.
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bevalling behoort te hertrouwen". Het is de vraag of dit eigenlijk een
argument voor het aldus gehandhaafde artikel is. Bij de openbare
behandeling werden twee tegengestelde amendementen ingediend,
een tot schrapping van het hele artikel en een tot uitbreiding weer
van de bepaling tot o.a. ook de gescheiden vrouw. Beide werden afgestemd, zodat het regeringsvoorstel door de Tweede Kamer is aangenomen.
3· Vervallen is het wel erg uit de tijd zijnde art. 99 B.W., volgens
hetwelk een meerderjarig wettig kind nag tot zijn 30ste jaar - zij het
vervangbare - ouderlijke toestemming tot zijn huwelijk nodig heeft.
Hierover is geen discussie meer gevoerd.
4· Wat betreft de toestemming tot het huwelijk van minderjarigen
wordt in tegenstelling tot het geldende art. 92 B.W. door het nieuwe
art. 35 Boek I niet meer de eis gesteld dat bij gebreke van de ouders de
grootouders hun toestemming verlenen. T oestemming van voogd en
toeziende voogd biedt voldoende waarborgen tegen overijlde huwelijken (I).

5· Een fel debat werd gevoerd n.a.v. het voorstel tot schrapping
van art. 89 B.W. : ,Eep. persoon, die bij rechterlijk vonnis van overspel
is overtuigd, mag nimmer met den medeplichtige aan dat overspel in
het huwelijk treden". Volgens het geldende art. I2o B.W. is het
openbaar ministerie zelfs verplicht een in strijd met dit verbod voorgenomen huwelijk te stuiten, terwijl art. I45 B.W. verder bepaalt dat
van een tach met wetsovertreding gesloten huwelijk de nietigheid
ingeroepen kan worden.
De schrapping werd door Meijers als volgt gemotiveerd : ,Afgezien van de innerlijke waarde van een zodanig verbod, werkte het in de
praktijk te willekeurig, daar slechts bij uitzondering de naam van de
medeplichtige in het vonnis, waarbij het huwelijk wegens overspel
ontbonden wordt, genoemd wordt". Daarvoor had de praktijk inderdaad wel gezorgd.
In de Kamer ontmoette de schrapping veel kritiek. Hier enkele
argumenten van de opposanten. Het is een aantasting van de eerbied
voor en de hoogheid van het huwelijk, als het overspel in plaats van
gestraft, gesanctioneerd en ,gewettigd" wordt. De wet zou in geen
geval een premie mogen stellen op het forceren van een huwelijk door
het plegen van overspel. Er mag geen voet worden gegeven aan de
gedachte dat men overspel zo erg niet meer vindt. Te denken valt aan
de bescherming van de beledigde echtgenoot. ,Vele leden" van de
(r) lntussen zai een grootouder die het kind opvoedt, in de regei ook wei met de
voogdij over het kind beiast zijn. In die kwaliteit zai hij weer wei zijn toestemming moeten
geven.
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Eerste Kamer maakten zich zorgen over ,het probleem van de zg. ruilhuwelijken". Men zou integendeel met grotere gestrengheid de hand
gehouden willen zien aan de regel van art. 89 B.W., b.v. door het
bewijs van overspel met alle middelen mogelijk te maken of de rechter
een wettelijke verplichting op te leggen de naam van de medeplichtige
aan het overspel in het echtscheidingsvonnis op te nemen. Van het
huidige wettelijke verbod zou een preventieve werking kunnen uitgaan.
Bij dit laatste lijkt sprake te zijn van die nog vaker te signaleren
tendens om de burgerlijke wet in zijn betekenis en werking te overschatten.
Bij de verdediging van het voorstel tot schrapping werd herhaaldelijk een beroep gedaan op de motivering die reeds de Staatscommissie
in het Ontwerp I 886 had gegeven voor ook haar voorstel tot schrapping
van 89 B.W. : ,Het verbod van een huwelijk tusschen een overspeler
en den medeplichtige is machteloos om overspel te voorkomen, en als
strafbepaling ongepast; terwijl het voor altoos belet eene onwettige
betrekking door eene wettige te vervangen, en zulks ten nadeele der
kinderen, ook zelfs van die, welke geen vrucht zijn van het overs pel".
Wat speciaal nog het aspect van de straf op overspel betreft, in
de gevallen waarin b.v. in 1951 vervolging van overspel heeft plaats
gehad o.g.v. art. 241 Wetboek van Strafrecht, lagen de opgelegde
straffen tussen de f. 10,- en f. so,- boete. Men vergelijke hiermee
de straf die de burgerlijke wet oplegt, het absolute verbod ooit nog
eens met elkaar te trouwen.
Het amendement tot herstel van de bepaling van art. 89 B.W.
werd verworpen.
6. Het oorspronkelijk door Meijers voorgestelde art. 41 Boek 1
handhaafde het huwelijksverbod tussen zwager en schoonzuster in
art. 88 B.W. neergelegd. In de Kamer werd echter aangedrongen op
schrapping van deze bepaling (1). De van dit verbod wei door de
Koning te verlenen dispensatie werd praktisch toch alleen nog maar
geweigerd in gevallen waar een ongeoorloofde verhouding werd
verondersteld. Deze administratieve praktijk ging dus nog verder dan
het nu zelfs te schrappen art. 89 B.W. dat tenminste nog een rechterlijke vaststelling van het overspel eiste. De Minister schrapte het
huwelijksbeletsel.
Andere Kamerleden bepleitten toch weer de handhaving ,aangezien het voor een jonger zusje zo gemakkelijk is zich in het huwelijk
van haar oudere zuster in te dringen". Men meende dat de wetgever
er niet aan moest meewerken dat zulke verhoudingen, die zo gemakkelijk ontstaan, gelegaliseerd zouden worden en zouden uitmonden in
een wettig huwelijk. Hiertegenover werd in twijfel getrokken of die
(r) Deze bepaling was in 1939 a! in die zin verzacht, dat het verbod zich beperkte
tot het geval dat hij die de zwangerschap deed ontstaan nag in Ieven is.
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altijd ten tonele gevoerde jongere schoonzusjes zich zouden laten
weerhouden door het huwelijksbeletsel van het B.W.
Het amendement tot herstel van het huwelijksverbod voor
zwager en schoonzuster werd verworpen.

7· Het huwelijksverbod tussen oom of oud-oom en nicht of achternicht, mitsgaders tussen moei of oud-moei en neef of achterneef van
art. 88 B.W. was door Meijers gehandhaafd in art. 41 Boek 1. Van een
uitbreiding tot valle neef en nicht, zoals wel was bepleit, wilde de
ontwerper echter niet weten (r).
In de Kamer werd hier opnieuw twijfel geuit ten aanzien van het
nut van het wel overgenomen beletsel van art. 88 B.W., waarvan tach
oak weer meestal dispensatie placht te worden verleend, behalve
wanneer er een ongeoorloofde verhouding tussen de verzoekers zou
hebben bestaan.
Op dezelfde gronden als hierboven sub 6 aangegeven, werd ook
dit huwelijksbeletsel geschrapt. Evenzo werd het amendement tot
herstel van het verbod- alleen voor de oud-moei en oud-oom had
het amendement geen belangstelling meer - verworpen.
8. De na de Lex- Van Oven tot opheffing van de handelingsonbekwaamheid van de gehuwde vrouw van 14 juni 1956 (Stb. 343)
wat curieuze, door de Regering dan ook oorspronkelijk geschrapte,
bepaling : de man is het hoofd van de echtvereniging, is bij amendement weer opgenomen : art. 159, lid 1. Het Kamerlid Gerbrandy
motiveerde dit amendement met de opmerking dat man en vrouw
volkomen gelijkwaardig zijn en door en door ongelijk. De bepaling zou
een barriere vormen tegen het naar links drijven en het uiteenrijten
van het huwelijk. Bij de openbare behandeling van de Invoeringswet
Boek I op 25 september j.l. is de bepaling echter, alweer bij amendement, geschrapt.
9· Het geldende wetboek bepaalt, zowel voor het huwelijksgoederenrecht als voor het erfrecht, dat tweede of verdere echtgenoten
niet boven zekere maxima bevoordeeld mogen worden ingeval er
voor-kinderen zijn. Zoals bij het desbetreffende Vraagpunt 47 werd
opgemerkt berust een en ander op de vrees voor ,een bijzondere
zwakte van iemand, die hertrouwt, jegens zijn tweede of verdere
echtgenoot". Dit argument blijkt aan overtuigingskracht te hebben
ingeboet, aangezien Conclusie 47 luidde dat deze als lex hac edictali
bekend staande regel geheel moest verdwijnen. Op grand hiervan zal
bij de invoering van het nieuwe Boek I de regeling van de huidige
titel 9 uit het Personenrecht vervallen. Ter concordantie bepaalt nu

(1) Open brief aan de leden van de Staten-Generaal van 23 juli 1953.
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de Invoeringswet bovendien dat tegelijk ook vervalt de lex hac edictalirege! in het erfrecht (1 ).
10. De Regering en Meijers stelden zich op het standpunt dat
bij de nieuwe codificatie niet getornd moest worden aan die gedeelten
van het recht die de laatste 25 jaar tot stand waren gekomen. Op grand
hiervan nam het Ontwerp-Meijers, en even later het Regeringsontwerp, het in 1947 tot stand gekomen nieuwe kinderrecht geheel over
in het nieuwe Boek 1. Bij deze wet van 1947 was o.a. de positie van
onwettige kinderen in die zin gewijzigd, dat tussen moeder en onwettig
kind van rechtswege - dus zonder enige erkenning - burgerlijke
betrekkingen bestonden. Op dit principe van ,moeder maakt geen
bastaard" kende de nieuwe wet echter nog een uitzondering: de overspelige en bloedschennige kinderen, de overwonnen kinderen, te onderscheiden van de andere onwettige kinderen, de zg. speelkinderen.
Het overwonnen kind stand niet aileen niet in burgerlijke betrekking
tot zijn moeder, ook de vader kon een dergelijk kind niet erkennen.
De toenmalige Minister meende : ,Het blijve een ieder ingescherpt
dat overspel en bloedschande behoren tot de meest afkeurenswaardige
uitingen van de menselijke zwakheid op sexueel gebied. Hiertoe kan
de achterstelling van de uit dergelijke verhoudingen geboren kinderen
het hare bijdragen" (2). Alweer die overschatting van wat de burgerlijke wet kan ,bijdragen".
Dit o.g.v. de 25-jaar-regel ongewijzigd in het nieuwe B.W. opgenomen recht stuitte nu echter op tegenstand in de Kamercommissie
voor Justitie. Onder erkenning van de juistheid van de 25-jaarregel i.h.a., wilde men tach op dit punt een uitzondering maken.
Bepleit werd om ook deze laatste discriminatie te schrappen. Men ·
beriep zich hierbij ook op de schrapping van het huwelijksbeletsel van
art. 89 B.W. (3). Als de overspelige en zijn medeplichtige voortaan
kunnen trouwen, moeten de uit hun verhouding gesproten kinderen
ook erkend en gewettigd kunnen worden.
Van anderen kwam weer oppositie: Men vroeg zich af ,of door
het verzwakken van bepaalde sancties op het overspel - immers hier
is sprake van het laten vervallen van de straffen, die het kind als vrucht
van overspel treffen - de bestrijding van dat overspel niet wordt
ondermijnd". De Minister antwoordde dat hij niet geloofde dat door
een verbetering in de rechtspositie van de overwonnen kinderen, de
zedelijke afkeuring van overspel zou worden aangetast of dat van de
bestaande ongunstige rechtspositie een preventieve, van overspel terug
houdende werking zou uitgaan. De Minister ging mee met de meerder-

(1)
(2)
handeling
(3)

D.w.z. wijziging van art. 899a B.W. en schrapping van de artikelen 949-949b.
D.i. v66r de tweede wereldoorlog, die de voltoriing van de parlementaire bevan het reeds in 1937 ingediende ontwerp heeft opgeschort.
Zie hierboven nr. 5·
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heid van de Commissie. Artikel 22 I Boek I stelt nu als principe voorop
dat elk onwettig kind de staat heeft van natuurlijk kind van zijn moeder,
d.w.z. dat het tot zijn moeder in familierechtelijke betrekking staat,
en dat elk onwettig kind door de vader erkend kan worden.
Ten aanzien van de moeder is daarmee de regel van ,moeder
maakt geen bastaard" doorgetrokken. Dit betekent dat oak tussen
moeder en overwonnen kind voortaan een wederkerige onderhoudsverplichting bestaat, dat de moeder van rechtswege voogdes is, dat het
kind als een natuurlijk kind erft van zijn moeder en dat de moeder
toestemming moet geven voor het huwelijk van het minderjarige kind.
Nu zal de invoering van Boek I tach op dit punt niets nieuws
meer brengen, althans wat betreft de kinderen geboren na 23 april I964.
Sinds genoemde datum is nl. de nieuwe regel t.a.v. de moeder in
Nederland al van kracht door de Overeenkomst van Brussel van
I2 september I962, betreffende de vaststelling van de familierechtelijke betrekking tussen het onwettige kind en zijn moeder (Trb.,
I963, 93). Art. I van genoemd verdrag bepaalt nl. reeds dat wanneer
een vrouw in de geboorteakte van een onwettig kind als de moeder
wordt vermeld- hetgeen in Nederland voorschrift is- hiermee de
familierechtelijke betrekking tussen moeder en kind vaststaat (I).
T er gelegenheid van de goedkeuringsprocedure werd oak expliciet
gezegd dat deze regel aansloot bij het nieuwe Boek I (2). Een schaduw
vooruit van het nieuwe Personenrecht (3).
De in Boek I geopende, nu werkelijk nieuwe, mogelijkheid dat
de vader een overwonnen kind erkent, heeft een geheel andere ratio
dan alleen eliminatie van de huidige achterstelling van dit kind, zoals
oak uit de uitzonderingen zal blijken.
V erreweg de grootste betekenis van de erkenning van een
onwettig kind door de vader is, dat hierdoor de weg is geopend tot
wettiging bij een huwelijk van de erkenner met de moeder (4).
Hiermee verkrijgt het kind zUn juridisch volwaardige plaats in het
gezin, waartoe het oak feitelijk gaat behoren. De regeling van de
erkenning door de vader moet gezien worden vanuit dit gezichtspunt
dat het kind zoveel mogelijk een met de feitelijke situatie corresponderende juridische bescherming krijgt. Zo verklaart art. 224 Boek I de
erkenning nietig indien zij is gedaan door een man die gehuwd was
(I) Art. 5 beperkt deze regel - anders dan het nieuwe Boek I - tot kinderen
geboren na de inwerkingtreding van de nieuwe bepaling, d.i. 23 april I964.
(2) Nl. in de toelichtende brief van de Minister van Buitenlandse Zaken, Bijl. H. II,
I963-'64, 7545, (R. 392), waarbij het verdragje ter.stilzwijgende goedkeuring aan de Kamer
werd overgelegd. Hierin werd oak opgemerkt dat men het huidige B.W. niet meer in overeenstemming wilde brengen met het verdrag - dat tach boven de nationale wet gaat omdat de invoering van het nieuwe Boek r op handen was. Dit heeft intussen ertoe geleid
dat het bestaan van de verdragsregel nag tamelijk onbekend is.
(3) CoHEN JEHORAM, N.].B., I965, biz. 3I9 volg.
(4) Bij Invoeringswet is de erkenning in zoverre oak nag vergemakkelijkt, dat deze
volgens het nieuwe art. 214 Boek I oak staande het huwelijk nag kan plaats vinden. Voor dit
geval zijn geen aan de Koning te verzoeken brieven van wettiging meer nodig.
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tijdens het conceptietijdvak- dit betreft dus overspelige kinderen - ,
zolang dit ,overspeelde" huwelijk voortduurt. Een dergelijke erkenning zou nl. geen nut hebben, aangezien deze tach niet gevolgd kan
worden door een wettiging bij huwelijk tussen erkenner en moeder,
waar het allemaal om te doen is. Integendeel, een zodanige erkenning
zou het kind benadelen in het geval dat een andere man met de moeder
in het huwelijk zou willen treden en het onwettige kind van zijn vrouw
op zijn naam zou willen brengen (r). Een eerdere, tach uitzichtloze,
erkenning door de gehuwde verwekker zou de weg hebben versperd
tot juist die gewenste volledige opneming van het kind in het nieuwe
gezin van zijn moeder.
Op dezelfde wijze is de tweede uitzondering op de erkenningsmogelijkheid te verklaren : de nietigheid van de erkenning door een
man die niet met de moeder zou mogen trouwen wegens te nauwe
bloedverwantschap : de bloedschennige kinderen dus (2). Oak hier is
tach geen wettiging van het kind mogelijk. Oak hier zou aileen de
mogelijkheid zijn afgesneden dat ooit nag eens een echtgenoot van de
moeder het kind erkent en wettigt (3). Overigens moet bedacht worden
dat de kring van bloedschennige, en zodoende niet te erkennen,
kinderen verkleind is door de hierboven sub 6 en 7 behandelde
schrapping van het huwelijksbeletsel wegens te nauwe verwantschap
voor zwager en schoonzuster, oom of oud-oom en nicht of achternicht
en moei of oud-moei en neef of achterneef.
r 1. Ten aanzien van een binnen 306 dagen na de ontbinding van het
huwelijk geboren kind blijft hoofdregel dat dit de status heeft van een
wettig kind van de vroegere echtgenoot (4). Boek I noemt echter als
eerste uitzondering het geval dat de moeder in die tussentijd was her(I) Al bij de totstandkoming van de wet van I947 heeft de Minister uitdrukkelijk
verklaard dat de erkenning door een ander dan de verwekk.er geoorloofd is. Anders : AssERWIARDA, biz. soo. Bij de parlementaire behandeling van de nieuwe titel I 1, afdeling 3 is de
erkenning als een aanvaarding van vaderschap nog eens uitdrukkelijk als mogelijkheid
genoemd. De nieuwe teksten zijn ook in hun formulering hieraan aangepast. Zo spreekt het
nieuwe Boek I niet meer van de betwisting van een erkenning, maar van de vernietiging van
een erkenning, op bepaalde gronden en op vordering van bepaalde personen : art. 225
Boek 1. Tenslotte bepaalt art. 22I lid 2 Boek I : Onder de vader van een natuurlijk kind
wordt verstaan hij die het kind heeft erkend.
(2) Een uitzondering op deze uitzondering - volkomen in overeenstemrning met
de geschetste ratio van de erkenning - is, dat de kinderen geboren uit een verhouding
tussen adoptief-broer en zuster alsnog erkend kunnen worden wanneer de ouders huwelijksdispensatie hebben verkregen.
(3) In de Eerste Kamer is nog even gepleit voor een totale afschaffing van iedere
uitzondering, van ieder verschilpunt dus, tussen overwonnen en andere onwettige kinderen.
,Zeer vele andere leden" meenden echter ,dat er een zekere kentering in de zedelijke
opvatting en rechtsovertuiging van het Nederlandse volk ten gunste van de overspelige
en bloedschennige kinderen heeft plaatsgevonden. Verder dan in het ontwerp het geval is
zou men moeilijk kunnen gaan zonder de alom gevoelde hoogschatting van het huwelijk
en afkeuring van sexuele omgang tussen bloedverwanten geweld aan te doen".
(4) Zij het dat de huidige termijn van 300 dagen is verlengd tot 306 dagen. Zie
hierboven noot (7), biz. 4·
'
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trouwd. Dit kan zich voordoen als de moeder met overtreding van het
treurjaar-verbod tach, in Engeland bv., is hertrouwd. Oak kan de moeder naar het nieuwe art. 34 Boek I in sommige gevallen oak geheel in
overeenstemming met de wet hertrouwen binnen de 306 dagen. In deze
gevallen nu geldt het kind als wettig kind niet van de vroegere, maar
van de nieuwe echtgenoot. Deze regeling bevordeit weer, dat het kind
oak juridisch de status krijgt van een kind van het gezin waarin het
oak feitelijk opgroeit. Overigens zal oak hier de invoering van Boek I
geen nieuws brengen. De Hoge Raad heeft intussen nl. bij arrest van
28 juni I963 (N.J., I963, 498) op grand van dezelfde redenering deze
regel als reeds in het huidige recht bestaande aangemerkt (I).
Een tweede uitzondering op de regel dat het kind op naam staat
van de vroegere echtgenoot brengt art. I98 Boek I volgens hetwelk de
moeder door een eenvoudige verklaring, afgelegd ten overstaan van
de ambtenaar van de burgerlijke stand, kan ontkennen dat het kind
van haar vroegere echtgenoot is, mits tegelijk een andere man het
kind erkent. Is het huwelijk door de dood ontbonden, dan kan de
moeder de verklaring slechts afl.eggen indien de vroegere echtgenoten
reeds waren gescheiden van tafel en bed of sedert de 306e dag voor
de geboorte gescheiden hadden geleefd. Deze nadere vereisten waren
noodzakelijk om de moeder niet de gelegenheid te geven via de antkenning het erfrecht van het kind te frustreren.
Ontkenning en erkenning moeten geschieden binnen een jaar na
de geboorte en zij hebben slechts gevolg indien de moeder en de
erkenner binnen datzelfde jaar trouwen. Wordt op deze wijze wel de
mogelijkheid geopend van een grater aantal onwettige, zelfs overspelige, kinderen, een en ander is tach aileen in het belang van deze
kinderen, die zodoende hun plaats kunnen vinden in het volgende
gezin van de moeder. De vorming van dat nieuwe gezin wordt dan
oak als voorwaarde gesteld wil deze ontkenning door de moeder
gevolg hebben.
Dit artikel I98 Boek 1 is vooral geschreven om tegemoet te komen
aan een van de ernstigste bezwaren die verbonden zijn aan het zg.
treurjaar, waarbinnen de moeder niet mag hertrouwen, nl. dat het in
die periode geboren kind op naam komt van de vroegere echtgenoot,
waarmee het normaal tach geen band zal hebben, en niet op naam
van de man waarmee de moeder daarna zal trouwen. Nu is intussen
echter de betekenis van het treurjaar sterk verminderd, omdat het
niet meer geldt voor gerechtelijke ontbinding of nietigverklaring van
het huwelijk (2). Daardoor heeft oak deze hele bijzondere ontkenningsmogelijkheid van art. 198 Boek I sterk aan belang verloren. Het kan
aileen nag soulaas brengen in de gevailen dat het volgende huwelijk
(1) Zie over de invloed i.h.a. van het Ontwerp nieuw B.W. op de rechtspraak :
VAN ZEBEN, C. J., Een koperen feest, Inaugurale rede Rotterdam, Deventer, 1966.
(2) Zie hierboven nr. 2, blz. 4·
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van de moeder om welke reden dan oak niet meer tijdig plaats kon
hebben v66r de geboorte van het kind.
I2. De tekst van I958 heeft de bepalingen van het oude wetboek
betreffende de ontkenning van wettigheid door de vader praktisch
ongewijzigd overgenomen. Men wilde de materie later regelen wanneer
het probleem van de kunstmatige inseminatie nader zou zijn bestudeerd. Nadat intussen een rapport hierover was uitgebracht door de
Commissie-Verveen is in het Ontwerp-Invoeringswet inderdaad een
geheel nieuwe desaveu-regeling voorgesteld, waarbij niet aileen en
oak niet in de eerste plaats rekening is gehouden met de homologeen de donor-inseminatie, maar waarbij de hele ontkenningsactie
grondig is gewijzigd in deze zin dat de mogelijkheden tot ontkenning
zijn uitgebreid. Betekent dit alweer een vergroting van het aantal
gevallen dat een kind zijn formele rechtspositie van wettig kind wordt
ontnomen, oak hier steekt weer de gedachte achter dat dan de baan
vrij is voor erkenning en wettiging van het kind door een latere
echtgenoot van de moeder.
Art. 200 lid I Boek I verklaart de rechtsvordering tot ontkenning
gegrond indien de man niet de vader van het kind kan zijn. Hier valt
o.a. te denken aan een erfelijkheidsonderzoek. Lid 2 verklaart al
voldoende voor de ontkenning het feit dat de man in het conceptietijdvak geen gemeenschap met de moeder heeft gehad - waarbij oak
natuurlijke onmacht mag worden aangevoerd - of het feit dat de
echtgenoten gedurende dat tijdvak gescheiden hebben geleefd. Een en
ander gaat echter niet door indien blijkt van feiten die het mogelijk
maken dat de man tach de vader van het kind is. Hier valt dan te
denken aan de homologe kunstmatige inseminatie. Op de zg. donorinseminatie wordt- mede- gedoeld in art. 20I lid I Boek I dat ~a:ls
een verhindering voor ontkenning noemt het feit dat de man toestemming heeft gegeven tot een daad die de verwekking van het kind
tot gevolg kan hebben gehad.
De in de praktijk waarschijnlijk belangrijkste vernieuwing is
echter de verruiming van de ontkenningsmogelijkheid door verlenging
van de bestaande termijn waarbinnen de actie moet worden ingesteld
van I of soms 2 maanden tot 6 of soms I 8 maanden nadat de geboorte
van het kind ter kennis van de man is gekomen (I).
I3. Art. 340 lid I B.W. verbiedt het onderzoek naar vaderschap
in het algemeen. Lid 2 staat het bij uitzondering toe in gevallen als
verkrachting, gemeenschap met een meisje beneden de I6 jaar,
schaking en dergelijke zedendelicten.

(I) I8 maanden in het geval dat de moeder een verklaring als bedoeld in art. I98

Boek

I

heeft afgelegd.

I3

De Kamercommissie merkte t.a.v. het corresponderende
art. Ontwerp Nieuw B.W. op dat het kind met een dergelijke gedwongen erkenning nauwelijks is gebaat, zolang- het bekende argumenttussen moeder, kind en hem, die het kind gedwongen heeft erkend,
geen gezinsverband bestaat. De hele gedwongen erkenning is vervolgens geschrapt in Boek I.
I4. Tijdens de parlementaire behandeling van het aan het erfrecht
gewijde Boek 4 van het Ontwerp nieuw B.W. is in praktisch ieder
stadium iets meer ,toegestopt" aan de natuurlijke kinderen. Het eindpunt van deze ontwikkeling kwam bij de openbare behandeling in de
Tweede Kamer toen bij amendement de natuurlijke kinderen erfrechtelijk volkomen gelijk werden gesteld met wettige kinderen (I).
De invoering nu van Boek I betekent, dat naast het verbeterde
Personenrecht de oude discriminerende erfrechtelijke bepalingen
vooralsnog van kracht blijven. Slechts enkele voor het erfrecht van
natuurlijke kinderen van belang zijnde artikelen, die in het oude
Boek I stonden, zullen nu vervallen (2).
Alleen is op aandrang uit de Kamer in de Invoeringswet Boek I
wel alvast bepaald dat art. 955 B.W. (C.c. 908) zal vervallen : de
bepaling dat natuurlijke kinderen, indien er oak wettige zijn, uit de
uiterste wilsbeschikking van hun ouders niet meer mogen genieten
dan hun intestaat erfdeel bedraagt. Hiermee stand het erkende kind
achter bij ieder willekeurige derde. Het kon zelfs een motief zijn het
kind niet te erkennen.
15. De meerderjarigheidsgrens is gehandhaafd op 2I jaar, al zijn
er tijdens de behandeling van het Ontwerp-Invoeringswet stemmen
opgegaan tot verlaging van de grens tot I8 jaar (3). Dit en andere
problemen van kinderrecht die te ingrijpend waren om nag even bij
de Invoeringswet geregeld te worden zijn voorgelegd aan een speciale
Commissie-Wiarda. Het hiervan te verwachten rapport zal ongetwijfeld een tweede belangrijke novelle opleveren (4).
W el zijn reeds nieuw de bepalingen van art. 234leden 2 en 3 Boek
I. Een minderjarige die met oordeel des onderscheids handelt, is bekwaam rechtshandelingen te verrichten met toestemming van zijn
wettelijke vertegenwoordiger. Oak is hij bekwaam over gelden die zijn
wettelijke vertegenwoordiger voor levensonderhoud of studie te zijner

(I) Op 6 oktober I965.
(2) De artt. 339 B.W. (337 C.c.) en 333 lid 2 volgens welke bepaalde soorten
erkenning en wettiging niet ten nadele strekken van wettige familie.
(3) De zg. brieven van meerderjarigverklaring die na het twintigste jaar kunnen
worden aangevraagd hadden bij de huidige grens van 2I jaar toch al geen zin meer. Ze zijn
in het nieuwe Boek I geschrapt.
(4) Naast het te verwachten nieuwe echtscheidingsrecht.
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beschikking heeft gesteld, overeenkomstig deze bestemming te beschikken (I).
I6. Meijers had in zijn ontwerp de kring van hen die tot levensonderhoud verplicht zijn in vergelijking met het huidige recht nog
uitgebreid. Toegevoegd waren de stiefouders en wettige volle broers
en zusters.
Het Regeringsontwerp schrapte de broers en zusters weer.
De Toelichting wees er op dat in de praktijk de onderhoudsplicht zich
in verreweg de meeste gevallen uit in de vorm van verhaal van ondersteuning krachtens de Armenwet. Hierbij tekende zich een tendens
af tot beperking van het verhaal. Ook in de verdere parlementaire
behandeling werd naar voren gebracht dat het onderhoud door de
familie steeds meer vervangen wordt door hulp van de overheid,
waarbij valt te denken aan de zo sterk verbeterde sociale voorzieningen (2). Daarom schrapte de Minister ook nog de onderhoudsverplichting tussen grootouders en kleinkinderen. Bovendien verviel
de verplichting tussen schoonouders-behuwdkinderen altijd wanneer
het huwelijk van het behuwdkind was ontbonden (3).
In de Kamer werd sterk gepleit voor nog verder gaande beperking van de alimentatieplicht, maar er was ook nog een sterke
tegengestelde stroming. Hier sprak men van het primaat van de
persoonlijke verantwoordelijkheid hoven het overnemen van deze
verplichting door de coilectiviteit. Alimentatie zou een uiting en
kenmerk zijn van de gezinsgemeenschap. Als God het leed van behoeftige familieleden op onze weg brengt mogen wij dit niet in de
eerste plaats afschuiven op de gemeenschap. Waarom ziet men de band
tussen gewezen echtgenoten- t.a.v. wie men wel geporteerd is voor
alimentatie - als zoveel sterker dan de banden des bloeds ? Wanneer
de plicht tot bijstand niet meer leeft, dan betekent dit aileen nog maar
dat de volksovertuiging hier ontaard is. De wetgever moet in die
ontaarding niet volgen maar hij zal integendeel zoveel mogelijk een
ontwikkeling in de goede richting dienen te stimuleren. Alweer die
overschatting van de macht van de wetgever.
De Minister verklaarde zijn tussenstandpunt hiermee dat deze
materie zich in voile ontwikkeling bevond en dat iedere wettelijke
regeling slechts een momentopname was. In de huidige fase - men
schreef I957 - kwam handhaving van de onderhoudsplicht tussen
grootouders en kleinkinderen niet gerechtvaardigd voor, evenmin als
(1) Een soortgelijke regeling voor de curandus vinden we in art. 381 !eden 3 en 4
Boek x.
(2) Art. I.I7·3·I Ontwerp Nieuw B.W. dat in navolging van het huidige art. 344c
B.W. op de vader van onwettige kinderen de verplichting legde de kosten van bevalling
te vergoeden, is door de lnvoeringswet geschrapt, op grond van hetzeifde motief van de zo
vee! verbeterde sociale voorzieningen.
(3) Overigens komen de behuwdkinderen en schoonouders als laatste in de rij indien
de alimentatieplichtige ook nog andere farnilieieden te ondersteunen heeft : art. 400 Boek I.
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de invoering van deze plicht tussen broers en zusters. Anderzijds zou
afschaffing van de onderhoudsplicht tussen ouders en meerderjarige
kinderen, zoals een voorgesteld amendement luidde, te ver gaan naar
de rechtsovertuiging van de grate meerderheid van het Nederlandse
volk. De Minister achtte het niet juist een ontwikkeling in deze richting
die naar hij geloofde een zekere immanente kracht had, en uit zich
zelf een zekere voortgang zou hebben, a.h.w. te forceren (I).
Het amendement tot verdere schrapping van alimentatieverplichtingen zowel als het amendement tot wederinvoering van de onderhoudsplicht tussen grootouders en kleinkinderen werden verworpen (2).
De Regering zegevierde met haar ,momentopname".
Ook ten aanzien van de voorspelde ontwikkeling kreeg de
Minister gelijk. In I96I is de Armenwet gewijzigd in die zin, dat de
verhaalsrechten aanzienlijk werden beperkt en het verhaal op grootouders resp. kleinkinderen geheel werd afgeschaft. Een en ander onder
verwijzing naar het nieuwe Boek I. In I963 werd de Armenwet
vervangen door de Algemene Bijstandswet, die alleen nog verhaal
mogelijk maakt op echtgenoten en ouders van minderjarige kinderen
en vice versa. De verhaalsrechten op meerderjarige kinderen, resp. hun
ouders en op behuwdkinderen resp. hun schoonouders zijn dus
vervallen. De in principe nog wel in het nieuwe Boek I gehandhaafde
onderhoudsverplichtingen van deze personen hebben nu hun praktische betekenis verloren, aangezien dergelijke verplichtinge:ri totO.
bijna aileen gerealiseerd worden via het verhaal krachtens de Algemene Bijstandswet.
Was in I958 het nieuwe Boek I voor op de Armenwet, in I96r
werd een en ander gelijk getrokken en in I963 streefde de Algemene
Bijstandswet de regeling van Boek I a.h.w. weer voorbij.
Tijdens de parlementaire behandeling van het Ontwerp-lnvoeringswet werd dan ook aangedrongen op nu weer een gelijk trekken
van Boek r aan de Algemene Bijstandswet. De Minister wilde dit
echter nog nader bestuderen en stelde een apart voorstel in het
vooruitzicht, opnieuw dus een novelle.

I7. De aan afwezigheid en vermissing gewijde laatste titel van het
huidige Boek I onderscheidt zich door een wel zeer bijzondere zorg
voor de belangen van de afwezige, ten nadele dus van de achtergebleven echtgenoot en erfgenamen. Zo worden voor de rechterlijke
(1) Gehandhaafd is intussen de nu tach wat archaYsch aandoende bepaling dat de
alimentatie in natura kan worden voldaan in die zin dat de alimentatie-gerechtigde in huis
kan worden genomen. Ouders zijn steeds bevoegd de rechter te verzoeken hun toe te staan
hun behoeftig meerderjarig kind op deze wijze te onderhouden.
(2) De emoties en verwarring in de Karner waren wel gestegen. Het laatste amendement werd na stemming bij zitten en opstaan aangenomen verklaard. Op protest van
een Kamerlid werd opnieuw tot stemming overgegaan, nu hoofdelijk. Het amendement
werd nu verworpen verklaard met 58 tegen 57· Een Karnerlid kwam vertellen dat hij verkeerd gestemd had, en een nadere telling bracht de score op 59-56 tegen.
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verklaring van vermoedelijk overlijden lange wachttermijnen 5, I o of I jaar, al naar gelang van de omstandigheden - en vele en
kostbare formaliteiten vereist : verzoek tot de rechtbank om verlof te
krijgen de vermiste bij openbare dagvaarding te doen oproepen, dan
drie openbare dagvaardingen op minimaal 3 maanden-termijnen en
tenslotte na de derde dagvaarding de eis tot verkrijging van het vonnis
waarin rechtsvermoeden van overlijden wordt uitgesproken. Bovendien
worden ook na een dergelijke verklaring de vermoedelijke erfgenamen
nog gedurende 30 jaar als vruchtgebruikers beschouwd. Ook mag de
achtergebleven echtgenoot niet hertrouwen voor Io jaren zijn verstreken en verlof van de rechter is verkregen om de afwezige weer bij
drie openbare dagvaardingen op te roepen, waarna de rechter dan
vergunning kan verlenen een ander huwelijk aan te gaan. Deze rechterlijke uitspraak kan nog eens 5 jaar worden uitgesteld zodat de totale
termijn I 5 jaar kan worden. Een en ander ,om aile overijling in deze
teedere materie zoo veel mogelijk te voorkomen" (I).
Het nieuwe Boek I heeft deze vereisten verlicht, vooral door de
wijzigingen die de Invoeringswet nog in de tekst heeft aangebracht,
nadat intussen in de Tweede Kamer, naar aanleiding van twee recente
K.L.M.-rampen, was aangedrongen op een bijzondere regeling voor
de mogelijkheid van hertrouwen door de echtgenoot van iemand die
zeker bij een ramp is omgekomen. Gedurende de parlementaire
behandeling werden de vereisten steeds verder verzacht. Het eindpunt
is nu het volgende. De termijnen zijn verkort tot 5 jaar (vermissing
zonder meer), 3 jaar (vermissing i.v.m. oorlog, natuur- of andere
rampen) en r jaar (noodlottige gebeurtenis aan schip of vliegtuig
overkomen).
De rechter kan bovendien als hij in gemoede overtuigd is dat de
vermiste ten gevolge van een welbewezen ramp is overleden de 3- en
I-jaar termijn nog verkorten tot minimaal zes maanden. Ook kan hij in
dit geval reeds na de eerste of tweede oproeping verklaren dat er
rechtsvermoeden van overlijden bestaat. Dit wat de algemene vermogensrechtelijke gevolgen aangaat.
Wat de vermoedelijke erfgenamen in het bijzonder nog betreft,
het nieuwe Boek I maakt hen terstond tot erfgenaam. Aileen zijn zij
gedurende IO jaar in hun beschikkingsmacht over de geerfde goederen
sterk gebonden terwijl zij ook zekerheid moeten stellen voor hetgeen
zij eventueel nog moeten afdragen. Na 20 jaar vervalt iedere verbintenis tot teruggave.
Tenslotte het belangrijkste, de bevoegdheid tot hertrouwen van
de achtergebleven echtgenoot. Gehandhaafd is de regel dat een verklaring van vermoedelijk overlijden niet voldoende is om een nieuw
huwelijk aan te gaan. De achtergeblevene behoeft hiertoe nog afzonderlijk rechterlijk verlof. Tegenover aandrang vanuit de Kamer(1) AssER's Vergelijking, § 169.
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commissie om nu alle aparte belemmeringen maar af te schaffen stelde
de Minister in het mondeling overleg : ,De wetgever moet alles doen
om bigamie te vermijden". De rechter blijft de bevoegdheid toegekend
zijn verlof nag eens maximaal 5 jaar uit te stellen. Maar te verwachten
is tach wei dat bij welbewezen rampen- naast in ieder geval de verlichting van de formaliteiten - de wachttermijn voor hertrouwen
eerder zal gaan tenderen naar het minimum van een half jaar, waar in
het huidige recht de termijn is gefixeerd op IO, soms I jaar en de
mogelijkheid van I 5 jaar bestaat. In feite dus een sterke verzachting
van een huwelijksbeletsel.
I8. De beschouwing van juist die WlJZlgmgen in het nieuwe
Personenrecht die te herleiden zijn tot verandering in maatschappelijke opvattingen, doet zien hoezeer de hercodificatie van het burgerlijk
recht is uitgegroeid hoven wat men zich aanvankelijk wellicht had
voorgesteld : vooral een stroomlijning in technisch-juridische zin.
Maar de herschrijving van regels van ons burgerlijk recht, die tot nu
toe als min of meer vanzelfsprekend waren aanvaard, hadden een
nieuw en kritisch bezien hiervan tot gevolg. Dit leidde, zoal niet tot
een zekere evolutie zelf van de gedachten, dan tach zeker tot de
realisering hiervan. Met name de Kamer heeft hier verrassende voorbeelden getoond. Het parlement heeft zich oak in deze moeilijke
materie zijn mede-wetgeverschap niet laten ontnerrien, zodat het nti
langzaam verrijzende nieuwe wetboek niet meer - zoals men aanvankelijk kon denken- uitsluitend het werk is van enkele geleerden,
maar inderdaad een produkt van nationale inspanning.
De Nederlandse wetgever, d.i. Kroon en Staten-Generaal gezamenlijk hebben het nieuwe Personen- en Familierecht op de hierboven beschreven punten op de hoogte van onze tijd willen brengen.
Uiteraard liepen de meningen soms sterk uiteen over wat dan
wel die ,hoogte van onze tijd" vereiste. Sommigen betreurden deze of
gene wijziging, anderen waren van oordeel dat de vernieuwing nag
lang niet ver genoeg ging. Maar in een democratie is het zo vaak de
taak van de wetgever om tussen juist deze twee klippen door te zeilen,
zo oak van de wetgever van het nieuwe Boek I B.W. Men vergelijke
het onder I6 beschreven verhitte Kamerdebat t.a.v. de in het Voorlopige Kamerverslag voor het eerst voorgestelde en vervolgens door
de Regering overgenomen schrapping van de onderhoudsplicht
tussen grootouders en kleinkinderen. Op het aldus gewijzigde Regeringsontwerp werden twee tegengestelde amendementen ingediend,
het een tot nag veel verder gaande beperking van de kring van tot
onderhoud verplichten, het ander tot integendeel wederinvoering van
de alimentatieplicht tussen grootouders en kleinkinderen. Beide
amendementen werden verworpen. Het Regeringscompromis zegevierde, zij het met een uiterst kleine, en wisselend samengestelde
meerderheid.
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Hetzelfde debat t.a.v. de alimentatie biedt oak nag een voorbeeld
van een ander aspect van de aanpassing van wetten en gewijzigde
maatschappelijke opvattingen. De Minister verklaarde onomwonden
dat iedere wettelijke regeling van deze materie, die zich nag in valle
ontwikkeling bevond, slechts een momentopname kon zijn.
Zoals oak onder I 6 beschreven is inderdaad het standpunt van
I957 intussen al weer achterhaald. Is dan het nieuwe Boek I B.W. bij
zijn invoering al verouderd ? Ten aanzien van een enkele bepaling als
de bedoelde zou men dit inderdaad kunnen zeggen. De Minister
stelde hier dan oak reeds bij de Invoeringswet een novelle in het
vooruitzicht. Dergelijke veroudering oak van nieuwe teksten moet
een aansporing zijn - uiteraard niet om dan maar terug te vallen op
het wetboek van I838 -maar om bij voortduring er op bedacht te
zijn dat het nieuwe Nederlandse Personen- en Familierecht niet een
eindpunt in de wetgeving betekent maar dat dit oak in de toekomst
aanpassing zal behoeven aan zich wijzigende maatschappelijke opvattingen.
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SOMMAIRE
CoNCEPTIONS SOCIALES MODIFIEES DANS
LE NOUVEAU DROIT HOLLANDAIS DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE

Prochainement, l'actuel Livre r•r du Code civil hollandais n\gissant le droit
des personnes sera remplace par le Livre r•r du nouveau Code civil hollandais
contenant la meme matiere.
Abstraction faite de nombreuses modifications majeures et mineures de
technique juridique, le nouveau Livre r•r sera egalement le reflet des modifications intervenues dans les conceptions sociales aux Pays-Bas, non seulement
depuis 1804 ou 1838, mais parfois meme depuis des lois datant d'un passe plus
recent, comme celles de 1947 ou de 1958.
Pour des motifs d'urgence, deux ameliorations extremement importantes
du nouveau Livre r er en ont precedemment deja pour ainsi dire ete extraites et
mises en vigueur comme lois modificatives particulieres de 1'ancien Livre 1er,
Celles-ci concernent !'abolition de l'incapacite juridique de la femme mariee
(1957) et !'introduction de !'adoption dans le droit hollandais (1956). Ces lois
qu'on appelle des trains dedoubles du nouveau Livre r•r ne sont plus analysees
dans le present article, parce qu'elles ont ete detachees du reste du nouveau droit
des personnes et de la famille, bref parce qu'elles ne sont plus neuves.
Le texte du Livre r•r est contenu dans deux lois du I I decembre 1958
(Stb. 590 et 591), mais sa mise en vigueur attend la loi introductoire du Livre r•r.
Le projet vient d'en etre adopte le 25 septembre dernier par la Seconde Chambre.
Cette loi introductoire apporte encore de nombreuses et importantes modifications aux textes de 1958. Apres toutes les modifications apportees au cours
de l'examen parlementaire, le texte definitif en est a present fixe car, si le projet
de loi introductoire doit encore passer par la Premiere Chambre, celle-ci ne
possede pas aux Pays-Bas le droit d'amendement.
Seules des lois derogatoires, dont certaines sont du reste deja annoncees,
peuvent encore modifier le futur droit hollandais des personnes et de la famille.
Tout d'abord, !'interdiction legale du remariage de la femme dans les
306 jours apres la dissolution de son precedent mariage, ce qu' on appelle I' annee
de chagrin. Cette regle qui, depuis les temps les plus recules, etait destinee a
eviter qu'un enfant encore conc;:u par le precedent epoux ne naisse comme enfant
legitime de 1' epoux suivant (confusion de descendance)' a donne lieu a de vifs
debats a la Chambre.
Les textes qui se sont constamment succedes au cours de 1' examen parlementaire, ont conduit a une mitigation toujours plus poussee de !'interdiction.
Le point final en est qu'a present, le delai d'attente ne reste plus impose qu'a la
veuve, a !'exclusion done de la femme divorcee. Meme a l'egard de la veuve,
la loi prevoit en outre des exceptions pour le cas ou elle ne peut (plus) etre enceinte
des reuvres de son mari predecede.
Est abolie l'ancienne regle stipulant qu'un enfant majeur a encore besoin
jusqu'a sa 3oeme annee du consentement de ses parents a son mariage. De meme,
a defaut des parents, le consentement des grands-parents au mariage n'est
plus requis.
Est supprimee apres une apre lutte la regle disposant qu',une personne
convaincue par decision judiciaire d'adultere" ne peut plus jamais contracter
mariage avec le complice de cet adultere. Est egalement abrogee !'interdiction du
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mariage entre beau-frere et belle-sreur. De meme pour !'interdiction du mariage
entre oncle ou grand-oncle et niece ou arriere-niece, .,ainsi qu'entre tante ou
grand-tante et neveu ou arriere-neveu".
La regie supprimee par le gouvernement en 1956 dans la loi portant abolition
de l'incapacite juridique mais reintroduite par amendement par la Chambre,
stipulant que le mari est le chef de !'union conjugale a ete a nouveau supprimee par
amendement le 25 septembre dernier.
La regie connue comme lex hac edictali stipulant qu'au cas ou il existe des
enfants issus d'un precedent mariage, les deuxieme ou nouveaux conjoints ne
peuvent etre avantages au-dela de certains maxima est supprimee, tant pour le
droit des regimes matrimoniaux que pour le droit successoral.
La regie encore maintenue dans une loi de 1947 disposant que les enfants
adulterins et incestueux ne se trouvent pas dans un lien de droit familial vis-a-vis
de leur mere et ne peuvent etre reconnus par leur auteur est en principe supprimee.
Vis-a-vis de la mere, de fa<;on absolue, vis-a-vis du pere, seulement en ce qui
concerne les enfants adulterins et uniquement a la condition que son mariage
entache d'adultere n'existe plus. Les exceptions ala possibilite de reconnaissance
par le pere reposent sur !'idee que l'enfant illegitime doit pouvoir etre reconnu
et legitime par un epoux subsequent de la mere, lequel ne doit pas en etre l'auteur.
De ce fait, l'enfant re<;oit une place juridiquement digne de ce nom dans la
famille dans laquelle il est egalement eleve en fait.
La meme idee se retrouve dans la disposition selon laquelle un enfant ne
dans les 306 jours apres un mariage precedent mais deja au cours d'un mariage
subsequent, ale statut d'enfant legitime dans ce mariage subsequent. Pour cette
raison egalement, la mere non mariee d'un enfant ne dans ces 306 jours peut
denier qu'il est de son precedent epoux. Enfin, telle est aussi la ratio de la possibilite fortement etendue pour le pere de denier la legitimite de l' enfant inscrit
a son nom. Dans le regime entierement renouvele du desaveu, il est en outre
egalement tenu compte de !'insemination artificielle. La recherche de paternite
autorisee dans le cas de certains attentats contre les mreurs (comp. art. 340 C.c.)
est supprimee comme contraire aux interets de !'enfant.
Le cercle de ceux qui sont tenus d'une obligation alimentaire est fortement
reduit. Ainsi sont supprimees les obligations des grands-parents et petitsenfants et celles des beaux-parents et beaux-enfants si le mariage du bel-enfant
est dissous. La raison en est que la satisfaction de ces besoins incombe toujours
davantage aux autorites, qui peuvent certes exercer un recours contre la famille
tenue de !'obligation alimentaire aux termes du Livre ler, mais qui en pratique
le font de moins en moins. Lors de l'etablissement du Livre 1er en 1957, des voix
s'etaient deja elevees pour aller plus loin et supprimer egalement les obligations
alimentaires entre parents et enfants majeurs. A l'epoque, la chose ne parut pas
realisable. Mais deja en 1963, lors de l'etablissement de la nouvelle loi generale
d'assistance, les droits de recours contre ces personnes ont ete supprimes. De ce
fait, les obligations plus etendues prevues au Livre ler ont perdu leur signification
pratique. Sur ce point, on peut encore attendre une loi derogatoire au nouveau
Livre 1er.

Enfin, le titre relatif a !'absence et a Ia disparition a apporte d'importantes
simplifications ainsi qu'une reduction des longs delais et formalites applicables.
Ainsi, le delai d'attente pour le remariage du conjoint survivant apres des catastrophes demontrees est limite a un minimum de 6 mois, alors que l'ancien droit
~I

exige parfois I an et dans d'autres cas roans, encore a prolonger eventuellement
de 5 ans par le juge.
Ces innovations ajoutees a d'autres demontrent combien le projet de nouveau
Code civil s'est developpe au-dela d'un profilage au sens technico-juridique.
La retranscription des anciennes regles a fait surgir des questions qu'on ne se
serait pas posees sans cela. Le Parlement notamment a fait de serieux efforts en
cette matiere de sorte que le grand travail progresse beaucoup plus lentement
qu'on n'aurait pu le croire au depart, mais il se cree ainsi un droit vraiment
moderne, qui est non seulement le fruit du travail de quelques savants, mais
un produit des efforts d'une nation actuellement en evolution rapide.

ZUSAMMENFASSUNG
VERANDERTE SOZIALE ANSICHTEN IM
NEUEN NIEDERLANDISCHEN PERSONEN- UND F AMILIENRECHT

Nachstens wird das jetzt geltende Buch I des niederlandischen Bi.irgerlichen
Gesetzbuchs, regelnd das Personenrecht, durch das denselben Gegenstand
umfassendes Buch I des neuen niederlandischen Bi.irgerlichen Gesetzbuchs
ersetzt werden. Von den zahlreichen gro13eren oder kleineren technisch-juristischen Ve!'bessemngen abgesehen, wird das neue Buch I auch der Niederschlag
sein von veranderten sozialen Ansichten, die sich nicht nur seit I804 oder 1838,
sondern sogar seit I946 oder I958 geandert haben.
Der Dringlichkeit wegen wurden schon frtiher zwei au13erst wichtige Verbesserungen des neuen Buchs I gleichsam daraus herausgenommen und sie sind
schon als abgesonderte Abanderungsgesetze des alten Buchs I in Kraft getreten.
Diese beziehen sich auf die Aufhebung der Handlungsunfahigkeit der Ehefrau
(I957) und die Einftihrung der Adaptation ins niederlandische Recht. Die
sogenannten Vorziige des neuen Buchs I werden im vorliegenden Aufsatz nicht
mehr eri:irtert, weil sie vom i.ibrigen des neuen Personen- und Familienrechts
losgekuppelt wurden und nicht mehr neu sind.
Der Tekst des Buchs I ist durch zwei Gesetze vom II. Dezember 1958
(Stb. 590 und 591) erlassen worden, aber das Inkrafttreten wartet auf das Einftihrungsgesetz Buch I, dessen Gesetzvorlage am 25. September dieses Jahres
von der zweiten Kammer angenommen worden ist. Dieses Einfi.ihrungsgesetz
bringt in den Teksten von 1950 noch zahlreiche und wichtige Anderungen an.
Nach allen wahrend der parlamentarischen Behandlung angebrachten Anderungen steht der endgtiltige Tekst des Buchs I jetzt fest, denn der Entwurf
Einfi.ihrungsgesetz soli zwar noch in der ersten Kammer angenommen werden,
aber diese kann keine Abanderungen vorschlagen.
Nur Novellae, von denen ja schon einige in Aussicht gestellt worden sind,
ki:innen das ki.inftige niederlandische Personen- und Familienrecht noch abandern.
Zuerst das gesetzliche Verbot der Wiederverheiratung der Frau, innerhalb
306 Tage nach der Auflosung ihrer vorigen Ehe, das sogenannte Trauerjahr.
Diese Regel, die von alters her bestimmt war um zu verhi.iten das ein noch vom
vorigen Gatten gezeugtes Kind als eheliches Kind des folgenden geboren wi.irde
(Nachkommenverwirrung), hat in der Kammer zu lebhaften Debatten gefi.ihrt.
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Die wahrend der Behandlung im Parlament fortwahrend auf einander folgenden
Tekste fi.ihrten zu einer immer weiteren Milderung des Verbots. Der Endpunkt
ist nun, daB die Wartezeit nur noch der Witwe und nicht mehr der geschiedenen
Frau vorgeschrieben bleibt. Auch hinsichtlich der Witwe werden im Gesetz
noch Ausnahmen vorgesehen, namlich wenn sie von ihrem verstorbenen Gatten
nicht (mehr) schwanger sein kann.
Aufgehoben ist die alte Regel, daB ein volljahriges Kind bis zu seinem
30. Jahr die Heiratserlaubnis seiner Eltern braucht. Auch ist mangels Eltern die
Heiratserlaubnis der GroBeltern nicht mehr notwendig.
Gestrichen ist, nach manchem Streit, die Regel, daB ,eine Person die vor
dem Gericht des Ehebruchs iiberzeugt worden ist" nie mehr die Mitschuldige
(den Mitschuldigen) heiraten darf. Ebenfalls gestrichen ist das Heiratsverbot
zwischen Schwager und Schwagerin. So auch das Heiratsverbot zwischen Onkel
oder GroBonkel und Nichte oder GroBnichte ,sowie zwischen Tante oder
GroBtante und Neffen und GroBneffen".
Die, 1956 im Gesetz zur Aufhebung der Handlungsunfahigkeit, von der
Regierung gestrichene, aber von der Kammer durch Abanderungsvortrag wieder
eingefiihrte Regel, Der Gatte ist das Haupt des Ehebundes, wurde am 25. September
dieses Jahres, wieder durch Abanderungsantrag, gestrichen.
Die als Lex hac edictali bekannte Regel, daB, wenn es Vorkinder gibt, der
zweite oder weitere Gatte nicht iiber bestimmte Maxima hinaus begiinstigt
werden darf, ist sowohl im ehelichen Giiterrecht wie im Erbrecht gestrichen.
Die noch in einem Gesetz aus 1947 beibehaltene Regel, daB aus Ehebruch
und Blutschande geborene Kinder nicht in familien-rechtslichem Verhaltnis zu
ihrer Mutter stehen ki:innen, und nicht vom Erzeuger anerkannt werden ki:innen,
wurde im Prinzip gestrichen, hinsichtlich der Mutter vollkommen, hinsichtlich
des Vaters nur in bezug auf die ehebriichigen Kinder, insoweit seine damalige
Ehe nicht mehr besteht. Die Ausnahmen in der Anerkennungsmi:iglichkeit des
Vaters griinden sich auf den Gedanken, daB das uneheliche Kind von einem
spateren Gatten der Mutter, der dafiir nicht der Erzeuger zu sein braucht, soli
anerkannt und legitimiert werden ki:innen. So bekommt das Kind einen juristisch
vollwertigen Platz in der Familie worin es auch tatsachlich aufwachst.
Auf denselben Gedanken griindet sich auch der Klausel, daB ein innerhalb
von 306 T agen nach einer vorigen Ehe aber schon wahrend einer folgenden Ehe
geborenes Kind, den Status eines ehelichen Kindes in dieser folgenden Ehe
bekommt. Aus diesem Grund ebenfalls kann die nicht wieder verheiratete Mutter
eines innerhalb von 306 Tagen geborenen Kindes verneinen, daB es von ihrem
friiheren Gatten sei. SchlieBlich ist es auch der Grund fiir die sehr ausgebreitete
Mi:iglichkeit fi.ir den Vater urn die Legimitat des auf seinem Namen stehenden
Kindes zu verneinen. In der vi:illig erheuerten Desaveu-Reglung wird obendrein
noch mit kiinstlicher Befruchtung gerechnet. Die im Faile bestimmter Sittlichkeitsverbrechen erlaubte Nachforschung nach der Vaterschaft (cfr. § 340 C.c.)
ist als im Widerspruch Init den Interessen des Kindes, gestrichen worden.
Der Kreis derjenigen die zu Lebenshaltungskosten verpflichtet sind, ist sehr
beschrankt worden. So sind gestrichen die Verpflichtungen der GroBeltern
und Enkel, Schwiegereltern und Schwiegerkinder so die Ehe des Schwiegerkindes
aufgeli:ist worden ist. Der Grund ist, daB fiir diese Abhilfe immer mehr die
Behi:irde selber einsteht, und obwohl sie an der im Buch I genannten unterhaltspflichtigen Verwandtschaft RegreB nehmen kann, macht sie gewohnlich keinen
Gebrauch davon. Wahrend der Feststellung des Buchs I, im Jahre 1957, wurden
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schon Stimmen laut urn weiter zu gehen und auch die Unterhaltspflicht zwischen
Eltern und volljahrigen Kindem zu streichen. Das zeigte sich zu jener Zeit nicht
moglich. Schon 1963 aber wurden bei Festsetzung des neuen Allgemeinen Beistandsgesetzes die RegreBrechte auf diese Personen gestrichen. Damit haben die
weiteren Verpflichtungen im Buch I ihre Bedeutung so gut wie verloren. In dieser
Hinsicht ist noch eine Novella auf Buch I zu erwarten.
SchlieBlich hat der Titel i.iber Abwesenheit und Verschollenheit wichtige
Vereinfachungen gebracht, sowie Verminderung der bisherigen langen Termine
und Formalitaten. So kann die Wartezeit fiir die Wiederverheiratung des hinterbliebenen Gatten bei bewiesenen Katastrophen his minimal 6 Monate herabgesetzt werden, wo das alte Recht oft ein Jahr, in anderen Fallen sogar 10 Jahre
erfordert, und unter Umstanden vom Richter nochmals mit 5 Jahren verlangert
werden konnte.
Diese und andere Erneuerungen zeigen, daB der Entwurf des neuen Burgerlichen Gesetzbuches viel mehr ist als eine bloBe Anderung in technisch-juristischem Sinne. Die Neugestaltung der alten Regeln hat Fragen aufgeworfen die
man sich ohne dies nicht gestellt hatte. Auch das Parlament hat sich daran
beteiligt, sodal3 das grol3e Werk zwar langsamer fortschreitet als man sich im
Anfang hatte vorstellen konnen, aber es bringt denn auch ein modernes Recht
hervor, das nicht nur die Frucht einiger Wissenschaftler, sondern ein Produkt
der Anstrengung einer gerade jetzt sehr schnell andernden Nation ist.

SUMMARY
CHANGES IN THE SOCIAL IDEAS
BEHIND THE NEW DuTCH PERSONAL AND FAMILY LAW

Book I of the Dutch Civil Code, dealing with personal law, now in force,
will shortly be replaced by Book I of the new Dutch Civil Code. As well as
numerous large and small technical juridical improvements, the new Book I will
express some of the new social ideas current in the Netherlands - changes not
only occurring since 1804 or 1838, but sometimes even since laws dating from
1947 or 1958.
For urgent reasons two particularly important improvements have been
lifted out of their context and promulgated as changes to the old Book I. These
concern the legal incapacity of the married woman (1957) and the introduction
of adoption into Dutch law (1956). These so-called fore-runners of the new
Book I are not discussed in this article because they have been detached from
the new Personal and Family Law and are no longer new.
The text of Book I has been fixed by two laws o[II December 1958 (Stb. 590
and 591) but they do not come into force until the introductory law to Book I has
been passed. The bill for this was accepted on 25 September 1968 by the Second
Chamber. This Introductory Law includes many important changes to the
1958 text, all decided upon during the discussion in the Second Chamber,
whereby the text has now become final, because in the Netherlands the Senate
does not possess the power of amendment.
Only new laws, of which, moreover, some are announced, can still bring
about changes in the new Dutch Personal and Family Law.
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In the first place, the ban on the re-marriage of a woman within 306 days
after the dissolution of her previous marriage, the so-called mourning year : this
rule which was originally intended to avoid a child of the first husband being born
as the legal child of the second {confusion of offspring) has led to vigorous debates
in the House. During the Parliamentary debates succeeding texts led to a further
softening of the ban. Finally the waiting period is proscribed only for the widow,
and not for the divorced woman. The law also foresees exceptions for the widow
who could not be pregnant by her deceased husband.
The old rule enforcing parental permission for a child under thirty to marry
also disappears. The consent of grand-parents, when no other parents exist,
is no longer required.
After considerable argument the rule that ,a person condemned for
adultery" may never marry his partner in adultery is also abrogated, as well as the
ban on the marriage of brother-in-law and sister-in-law, uncle or great-uncle and
niece and great-niece, or of aunt and great-aunt and nephew and great-nephew.
The clause that the husband is the head of the marriage community removed
by the government in 1956, but re-introduced as an amendment in the House,
was again removed on September 25, 1968, by amendment.
The rule, lex hac edictali, that if there are children of a previous marriage,
the second or further spouse shall not have more than a certain maximum financial
advantage over them, is dropped both where marriage contracts and inheritance
laws are concerned.
The rule which was still included in the 1947 law that children of adulterous
or incestuous parents had no legal relationship with the mother and could not be
acknowledged by the father, is dropped in principle-as far as the mother is
concerned completely; and for the father as far as the children of adultery are
concerned, if his damaged marriage has ended. The limitation of the father's
power to recognise his children is based both on the theory that an illegitimate
child must be able to be recognised by a future husband of the mother, who may
not be the father. In such a way the child obtains a legally guaranteed place in
the family in which in fact it grows up.
The same idea lies behind the decision that a child born within 306 days of a
previous marriage, but during a following one, has legitimate status in the second.
Also for the same reasons the unmarried mother of a child born within 306 days
may deny it to be the child of her former husband. Finally this fits in with the
wider rights of the father to deny the legitimacy of a child bearing his name.
In this entirely renewed section concerning the right to disown a child, artificial
insemination is taken particularly into account. The enquiry into paternity in
certain immorality cases is also dropped as being contrary to the child's interests
(c.f. art. 340 C.c.).
The group of those legally due to maintenance is strongly reduced and
excludes grand-parents and grand-children, and parents-in-law to children-inlaw when the marriage of the latter is dissolved.
The reason for this is that social assistance falls increasingly into the government's care ; call can be made on the responsible family members named in
Book I, but in fact less and less recourse is made to them.
During the composition of Book I in 1957 some voices were raised in favour
of dropping any responsibility for maintenance by parents of children who have
reached majority. This seemed then unobtainable. But in 1963 in the composition of the new law of general Public Assistance, these persons' right to mainte-
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nance was dropped. Thus the still further reaching responsibilities of Book I
have lost practical meaning. A new addition to Book I on this point will probably
follow.
Finally the clauses about absence and disappearance have been greatly
simplified; the long periods of waiting shortened and the formalities lessened.
Thus the period during which a spouse must wait to remarry after an acknowledged disaster, has been set at a minimum of six months whereas previously it
was in some cases I year, in others 10 and it could be prolonged by a judge
by a further 5 years.
From these and other changes it is obvious how far the new Civil Law
has outgrown technical juridical limits. The re-writing of the old rules has
engendered questions which would otherwise never have been raised. Parliament
has not remained passive in this, so that this extensive work has advanced more
slowly than had been expected, but a really modern new law is gradually being
evolved not only by a few scholars, but by the efforts of a quickly developing
nation.

