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Recht en rechtsgeleerden in Utrecht 

In 1838 vinden twee gebeurtenissen plaats die voor de rechtsontwikkeling in 
Nederland van grote betekenis zijn geweest. Per 1 oktober van dat jaar wordt 
enerzijds het Nieuwe Wetboek voor Burgerlijk Recht (NWB)1 ingevoerd, an
derzijds fungeert de Hoge Raad vanaf die datum als het hoogste rechtspreken
de college in het Koninkrijk. Beide gebeurtenissen worden dit jaar, met name 
in juridische kring, herdacht. Vraagt men nu juristen en juridische studenten 
naar wat er gebeurde in 1838, dan luidt het antwoord vrijwel altijd dat toen het 
Burgerlijk Wetboek (BW) werd ingevoerd. Het ligt voor de hand aan te nemen 
dat deze perceptie van de gebeurtenissen van 1838 iets zegt over de wijze waar
op ons voorafgaande generaties rechtsgeleerden — en met name zij die in het 
juridisch onderwijs een rol speelden — het gewicht van beide feiten hebben be
oordeeld. Hoe dit ook zij, beide gebeurtenissen vormen ieder voor zich een 
aspect van het gebruik van het recht als middel om te komen tot de centralisatie 
van bestuur, waarmee we nu zo vertrouwd zijn. 

Het bespreken van hoogtepunten uit het staatkundig centralisatieproces in een 
jaarboek van een vereniging die zich in het bijzonder richt op de lokale geschie
denis, geeft een pikante noot. De titel is echter welgemeend. Het is ook de be
doeling te laten zien hoe de reactie in de Utrechtse juridische kring op dit proces 
was. Daarbij zal niet alleen worden gekeken naar hen die al op het kussen za
ten: de professoren en de magistraten, maar ook naar hen die een plek op het 
kussen ambieerden, de studenten in de rechtsgeleerdheid. 
Als politiek middel om centralisatie van bestuur te bevorderen biedt het recht 
twee, en in een tussenfase soms drie, wegen. Allereerst kan worden getracht de 
rechtspraak binnen een gro(o)t(er) territorium onder het gezag van het centrale 
bestuur te brengen. Dit wordt mogelijk gemaakt door de invoering van een 
systeem van hoger beroep verbonden aan een hiërarchisch pyramidale organi
satie van de rechtsprekende colleges. Daarnaast biedt de wetgeving mogelijkhe
den. Ter bevordering van de eenheid dient dan de centrale overheid de wetge
vende bevoegdheden van de lokale, regionale en categorale wetgevende instan
ties zoveel mogelijk terug te dringen. Zelf moet zij uitgroeien tot enige en hoog
ste bron van wetgevende bevoegdheid voor het gehele door haar beheerste ge-

1 In het begin van de negentiende eeuw wordt de afkorting NWB gebruikt voor het te maken na
tionale wetboek van burgerlijk recht. Na de invoering in 1838 tot op heden is de afkorting BW 
gangbaar. Voor de hercodificatie van het burgerlijk recht waarvoor na de Tweede Wereldoor
log is gekozen en die gedeeltelijk is ingevoerd wordt de afkorting NBW gebruikt. 
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bied. Tussen een situatie met veelkleurige variatie en één met uniformiteit op 
het gebied van wetgevende bevoegdheid biedt de homologatie (bekrachtiging) 
van costumen (opgetekend gewoonterecht) een overheid die naar eenheid 
streeft, een tussenstap die vooral in de 16e eeuw veel voorkwam. 
De Bourgondisch-Habsburgse landsheren hebben in hun pogen de toenmalige 
gewesten tot een hechtere eenheid te maken zowel het instrument van de recht
spraak als dat van de wetgeving gehanteerd. Het is dit proces dat in de 19e eeuw 
in ondermeer de instelling van de Hoge Raad met nationale competentie en in 
het invoeren van een nationaal Burgerlijk Wetboek een afronding vindt2. 

Naar een eenvormige rechterlijke organisatie 

Uitgaande van de grotere territoriale eenheid, het gewest, richten de Bourgon
dische landsheren regionale Hoven van Justitie op. Deze hoven fungeren als 
appelrechtbanken, dan wel rechtbanken voor hoger beroep voor de lokale ge
rechten. Zij die in een rechtsgeding door een lokale rechterlijke instantie in het 
ongelijk zijn gesteld, kunnen hun zaak opnieuw aan de orde stellen bij het regi
onale Hof van Justitie. Krijgen zij gelijk dan treedt het nieuwe vonnis in plaats 
van het oude. Wil het lagere rechtsprekende college niet iedere keer dat het met 
een mondige, draagkrachtige partij te maken heeft, in hoger beroep zijn vonnis 
vernietigd zien, dan zal het in zijn uitspraken daarmee rekening moeten hou
den. Aldus kunnen binnen het ambtsgebied van een Hof de lagere gerechten 
onder centrale controle worden gebracht. Voorwaarde daartoe is echter wèl dat 
de landsheer in het gewest, dat samenvalt met het ambtsgebied van een derge
lijk Hof van Justitie, voldoende macht heeft om het Hof te schragen. 
In Utrecht laat de geschiedenis zien dat we te maken hebben met een proces van 
vallen en opstaan. In 1474 stelt bisschop David van Bourgondië gesteund door 
de steeds toenemende Bourgondische macht, een Hof van Justitie in. Dit hof 
van appel, dat naar de vorm van de tafel waarachter de raadsheren zijn gezeten, 
de naam de 'Schijve' krijgt, is echter maar een kort leven beschoren. In 1477 
wordt het na de dood van Davids beschermheer, Karel de Stoute, weer 
ontbonden3. De oppositie die dit weet te bereiken, richt zich tegen twee zeer 
verschillende aspecten van het fenomeen Hof van Justitie. Het eerste aspect 
waartegen wordt geopponeerd is van staatkundige aard en betreft het centrali
serende karakter van de Hoven. Het tweede aspect is van juridisch inhoudelij ke 
aard. Hier richten de bezwaren zich zowel tegen de kwalificaties van de raads
heren als tegen het recht dat zij toepassen. De Hoven van Justitie worden door 
de verschillende landsheren heel bewust zoveel mogelijk bemand met juristen. 
Jurist zijn zij die aan een universiteit rechten hebben gestudeerd, dat wil zeggen 
zij die geschoold zijn in het Romeinse en canonieke recht. Inheems recht wordt 
immers aan de universteiten vóór de invoering van de nationale codificaties niet 

2 Zie onder meer J. Ph. de Monté VerLoren en J. E. Spruit, Hoofdlijnen uit de ontwikkeling der 
Rechterlijke Organisatie in de Noordelijke Nederlanden tot de Bataafse omwenteling (6e dr.; 
Deventer, 1982) 194 vlg. 

' J . C . Bijsterbos, 'De Schijve', Verzameling van stukken die betrekking hebben tot Overijsselsch 
regt en geschiedenis. Tweede af deeling. Verslagen en Mededeelingen, 18 (1891) 1 vlg. A. Joh. 
Mairs, 'Waarom werd bisschop Davids Hooge Raad 'de schijve' genoemd?' Verslagen en mede
deelingen van de Vereniging tot uitgave der bronnen van het oude vaderlandsche recht, x2 ( 1948) 
249 vlg. 
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- of nauwelijks4 - gedoceerd. Juristen hanteren beroepsmatig het Latijn en 
als tekst op basis waarvan zij discussiëren en oordelen, het Corpus Iuris Civilis, 
de sinds de latere middeleeuwen gangbare benaming voor de wetgeving van de 
Oost-Romeinse keizer Justinianus (527-565 n. Chr.). Deze omvat de tekst van 
de Digesten, de Instituten, de Codex en de Novellen, in oudere uitgaven ver
meerderd met het Longobardisch leenrecht. Sinds de 12e eeuw zijn deze taal 
- het Latijn - en deze tekst - het Corpus Iuris Civilis - in de rechtsweten
schap in Europa universeel. Vanaf de receptie van het Romeinse recht in Euro
pa hebben de diverse stromingen in de rechtswetenschap op basis van de Justi-
niaanse Romeinsrechtelijke teksten het recht verder ontwikkeld totdat dit 
conglomeraat werd vastgelegd in de nationale burgerrechtelijke codificaties: in 
Frankrijk in 1804, bij ons in 1838, en in Duitsland pas in 19005. Met de codifi
caties krijgt de verbrokkeling van taal en tekst zijn beslag en wordt de grond
slag gelegd voor de verdere differentiatie van nationale rechtsstelsels. De codi
ficaties schragen het nationale en drukken het internationale, Europese ele
ment, weg. 
De'raadsheren in de Hoven van Justitie zijn in het geleerde - universele — 
recht geschoold. De onderdanen zien hierin echter een bedreiging van het bij
zondere recht, van de eigen lokale rechtsregels. Zij menen dat de rechters in ho
gere instanties hun recht niet kennen, wellicht zelfs niet willen kennen en liever 
het hen vertrouwde Romeinse recht willen toepassen. Een vrees die geenszins 
ongegrond was. Anderzijds zijn het natuurlijk juist deze facetten die de centra
lisering van de rechtspraak des te meer tot zo'n voortreffelijk unificerend mid
del maken. Geheel overeenkomstig de bestuurstraditie van zijn familie bedient 
ook Karel V zich van dit middel. In Utrecht komt hij in 1530 tot de heroprich
ting van het Hof van Justitie, een Hof dat met periodes van bloei en neergang 
is blijven functioneren tot 1875. Het jaar waarin het aantal hoven van één per 
provincie werd teruggebracht tot slechts vijf voor het hele koninkrijk6. 
De Bourgondisch-Habsburgse landsheren, die geleidelijk alle gewesten onder 
hun gezag hebben gebracht, hebben ditzelfde proces toegepast in hun streven 
om al die verschillende gewesten onder één bestuurlijke noemer te brengen. 
Philips de Goede richtte in 1428 het Hof voor Holland, Zeeland en West-
Friesland op. Karel de Stoute ging een stap verder en transformeerde in 1473 
de al sinds 1445 met rechtspraak belaste sectie van de hofraad - de Grote Raad 

- tot het Parlement van Mechelen, naar voorbeeld van het Parlement van Pa
rijs. Met een korte onderbreking van 1477 tot 1504 heeft dit Parlement van Me
chelen gefunctioneerd als hoogste rechtsprekende instantie in de 
Bourgondisch-Habsburgse Nederlanden. In de Zuidelijke Nederlanden is deze 
situatie gecontinueerd tot 1795. In de Noordelijke Nederlanden is de werking 
en daarmee de centraliserende en unificerende kracht van dit college afgebro
ken door de Opstand. In 1581 is in Holland besloten tot de oprichting van een 

C. J. H. Jansen, Natuurrecht of Romeins recht (Leiden, 1987). In de loop van de achttiende 
eeuw neemt de belangstelling voor het eigentijdse recht toe. Aan de Utrechtse Universiteit wordt 
dit gedoceerd onder de benaming 'ius hodiernum'. 
G. C. J. J. van den Bergh, Geleerd Recht (2e dr.; Deventer, 1985). 
Bij de Grondwet van 1814 (art. 109) en 1815 (art. 182) en de wijziging van 1848 heeft men gelet 
op de gewestelijke gevoeligheden, het nog niet aangedurfd inwoners van het ene gewest in hoger 
beroep te laten gaan bij een Hof in een ander gewest. 
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Hoge Raad als beroepsinstantie voor alle zaken die tevoren reeds waren berecht 
door het Hof voor Holland en Zeeland. Dit nieuwe college kreeg een ambts
instructie overeenkomstig de instructie die in 1559 aan het Parlement van Me-
chelen was gegeven. In 1587 onderwierp ook Zeeland zich aan de jurisdictie van 
de Hoge Raad. Geen van de andere gewesten heeft het voorbeeld van Zeeland 
gevolgd. De Hoge Raad (voor Holland en Zeeland) kreeg derhalve nimmer het 
karakter van rechtsprekend college in hoogste instantie voor de gehele Repu
bliek der Zeven Verenigde Nederlanden. In Utrecht bleef gedurende deze hele 
periode het Hof de hoogste rechtsprekende instantie. 
'Het aantal van de rechterlijke colleges dat aan het einde van de achttiende 
eeuw in ons land functioneerde, is gemakkelijker in honderdtallen dan in tien
tallen uit te drukken'7. Een versnippering die op papier gemakkelijker te beëin
digen zou blijken te zijn dan in de praktijk, zoals ook de Bataafse revolutionai
ren zouden ondervinden. Vond de Bataafse omwenteling plaats in 1795, de 
staatsregeling voor de nieuwe republiek liet nog op zich wachten. In de tussen
liggende periode wordt er tussen unitaristen en federalisten gestreden over de 
vraag hoe de nieuwe staat moet worden geconstrueerd als 'één en ondeelbaar' 
of toch federatief. Door middel van een bloedeloze revolutie weet een minder
heid zijn voorkeur voor vergaande centralisatie door te drukken. Deze keus 
werkt door in alle staatsstukken waarin organisatiestructuren worden vastge
legd, ook in de organisatie van de rechterlijke macht. 
In de Acte van Staatsregeling van 1798 is in de artikelen 256 tot en met 303 een 
regeling in hoofdlijnen - nadere uitwerking moet bij wet geschieden - voor 
de rechterlijke organisatie opgenomen8. Deze regeling moet binnen één maand 
na de eerste zitting van het vertegenwoordigend lichaam 'haar aanvang ne
men'. Een wel zeer optimistisch voorschrift! Er is een Hoog Nationaal Ge
rechtshof voorzien dat echter slechts als rechtbank in eerste aanleg voor 
ambtsmisdrijven van de hoogste bestuurders moet functioneren, niet als natio
naal, in hoogste instantie rechtsprekend college. De regeling van de rechterlijke 
organisatie is departementaal opgezet. In ieder van de acht departementen -
waarvan de grenzen niet samenvallen met die van de gewesten van de oude Re
publiek - is één departementaal gerechtshof; voorts zijn er meerdere recht
banken en tenslotte zijn er in elke gemeente één of meer vrederechters. De ge
rechtshoven fungeren, zeker in civiele zaken, alleen in geval van hoger beroep. 
De centralisatiegedachte waarmee de Staatsregeling van 1798 doortrokken is, 
heeft de rechterlijke organisatie minder diepgaand beroerd dan werd na
gestreefd. Dit wordt verklaarbaar indien men bedenkt dat al in 1801 eennieuwe 
staatsregeling wordt ingevoerd, die in belangrijke mate een afzwakking van de 
centralisatietendens beoogt. Een ander aspect van het centralisatiestreven, dat 
in de rechterlijke organisatie van 1798 niet gevonden wordt, komt nu echter wel 
naar voren. Het Hoog Nationaal Gerechtshof, omgedoopt tot Nationaal Ge
rechtshof, wordt omgevormd tot het hoogste rechtsprekende college in de 
staat, dat bovendien het toezicht op de departementale gerechtshoven en de 
rechtbanken opgedragen krijgt9. 

7 A. J. M. Kunst, Historische ontwikkelingen van het recht, I (2e dr.; Zwolle, 1969) 225. 
8 Grondwetten van Nederland, G. W. Bannier, ed. (Zwolle, 1936) 89 vlg. 
9 Idem, 134 vlg. 
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De Staatsregeling van 1801 bracht voor het gerechtshof in Utrecht een tweetal 
wat tegenstrijdige consequenties met zich mee. Enerzijds herstel van de oude 
positie, mede door het weer laten samenvallen van de departementale grenzen 
met die van de oude gewesten, anderzijds verlies van de oude positie doordat 
er nu een hogere instantie als rechtsprekend college boven de departementale 
gerechtshoven wordt geplaatst. 
Ook binnen het gewest doet de invloed van de Staatsregeling van 1801 zich ge
voelen. In 1798 was het streven erop gericht het onderscheid tussen de stedelijke 
en de plattelandsgerechten op te heffen. Dit komt tot uiting in de invoering van 
het gelijkschakelende begrip gemeente voor de tevoren duidelijk van elkaar 
verschillende stedelijke en plattelandsrechtskringen. Voorts wordt er voor iede
re gemeente — hoe te voren de situatie ook was — een gelijke rechterlijke orga
nisatie, de vrederechter(s) ingevoerd. De enige variant die wordt toegestaan is 
van praktische aard: het aantal vrederechters is gekoppeld aan het aantal inwo
ners van een gemeente. 'Derzelve getal is evenredig aan de bevolking'10. 
In 1801 had de verdere uitwerking in plaatselijke reglementen van de in 1798 
geschapen structuur moeten plaatsvinden. Dit nu geschiedde niet. Het departe
mentale bestuur bracht, soms op verzoek van de plattelandsgerechten, maar 
overigens op eigen initiatief, alles weer in de voor-revolutionaire toestand. Het 
faillissement van de Staatsregeling van 1798 in dit opzicht wordt treffend ver
woord in een anoniem pamflet van 1801". Ook de Staatsregeling des Bataaf-
schen Volks van 1805 en de constitutie voor het Koningrijk Holland brengen 
geen belangrijke materiële wijzigingen betreffende de organisatie van de rech
terlijke macht12. Dit blijkt ook uit het voor de praktijk geschreven en daarin 
ook zeer veel gebruikte handboek van Johannes van der Linden uit 1806. Dit 
werk, waarin ook het procesrecht aan bod komt, sluit nauw aan 'bij de oude 
sleur'13. 

Sinds 1801 kent de rechterlijke organisatie van de Bataafse Republiek en later 
die van het Koningrijk Holland op papier drie niveau's. Nationaal is er het Na
tionaal Gerechtshof, als hoogste rechtsprekende instantie met een ambtsgebied 
dat het gehele territorium van de staat omvat. Per departement is er één ge
rechtshof, met een ambtsgebied dat samenvalt — op enkele kleine uitzonderin
gen na — met dat van ieder van de oorspronkelijke gewesten. Binnen elk depar
tement is er een groot aantal rechtbanken. De vrederechters worden in deze 
staatsstukken niet meer genoemd. 
Met ingang van 1 januari 1811 komt er ten gevolge van de inlijving bij Frank
rijk een belangrijke verandering in de beschreven situatie. Op grond van het 
Décret Impérial contenant Règlement général pour l'organisation des départe-
mens de la Hollande wordt hier te lande de gehele bestaande rechterlijke orga
nisatie afgeschaft en vervangen door een nieuwe Franse organisatie. Er komt 
een keizerlijk gerechtshof in Den Haag en in het land — dat in departementen 

Acte van Staatsregeling, art. 264. 
[J. H. Appelius], De staatsomwenteling van 1795 in haren aart, loop en gevolgen beschouwd 
(Leiden, 1801) 148 vlg. 
B. C. de Savornin Lohman, De Bestuursinrichting van Gewest, Stad en Platteland van Utrecht 
gedurende de Bataafsche Republiek (Utrecht, 1910) 377 vlg. 
J. van der Linden , Regtsgeleerd, Practicaalen Koopmanshandboek, (Amsterdam, 1806) boek 
III. 
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met nieuwe grenzen wordt opgedeeld - komen 'tribunaux de première instan
ce'. Daaronder functioneren de 'justices de paix' en de 'tribunaux de police'. 
De gerechten van de laatstgenoemde niveau's stemmen overeen met wat wij ar
rondissementsrechtbanken en tegenwoordig kantongerechten noemen. Dat 
Holland geen zelfstandige staat meer is blijkt overtuigend uit het feit, dat in
dien er sprake is van een cassatieprocedure, deze gevoerd moet worden niet 
voor het Hof te Den Haag, maar voor 'notre cour de cassation' te Parijs. Om 
het werk dat verbonden is met de uitbreiding van haar ambtsgebied, te kunnen 
verrichten, worden in de 'Cour de Cassation' drie nieuwe Hollandse raadshe
ren benoemd. Een van hen is De Bye, doctor in de rechten en voormalig lid van 
het Hof van Utrecht. 
De Franse regeling is in 1813 met wat aanpassingen gehandhaafd door Souve-
rein Vorst Willem I. De grondwetten 1814 en 1815 brengen als voornaamste 
wijzigingen: de vervanging van de 'Cour de Cassation' door een nationale Ho
ge Raad en het niet meer noemen van de juges de paix (vrederechters). De sa
menvoeging met de Zuidelijke Nederlanden zal er echter toe leiden dat de 
Noord-Nederlandse bezwaren tegen dit laatste instituut zullen worden weer
legd door de sterk 'Belgisch' georiënteerde commissie-Daniëls. In 1816 besluit 
minister Van Maanen dat de sinds 1813 bij provisie gehandhaafde vrederech
ters een plaats moeten krijgen in de te ontwerpen wet op de rechterlijke organi
satie. In 1817 stelt hij voor de functionarissen de eenvoudige titel van 'Rigters' 
of 'Juges de Canton' te geven. Onder deze naam komt de functie tenslotte in 
de wetsvoorstellen14. Deze voorstellen monden uiteindelijk uit in de 'Wet op 
de zamenstelling der Regterlijke magt en het beleid der Justitie' van 18 april 
1827 (Staatsblad, nr. 20): de wet Rechterlijke Organisatie. De afscheiding van 
België stelde de invoering van de wet uit. Tenslotte deed het KB van 10 april 
1838 de inmiddels vanwege de afscheiding wederom aangepaste wet15 verbin
dend worden. In de fase tussen het herstel van de onafhankelijkheid en 1 okto
ber 1838 is de versnippering in de rechtspraak geleidelijk teruggedrongen. 
Vooral de aanvaarding van de Wet RO in 1827 heeft - omdat toen zekerheid 
over de toekomstige organisatie was verkregen - het treffen van de nodige ad
ministratieve maatregelen en rechterlijke voorbereidingen versneld. In het ko
ninkrijk wordt in 1838 de rechterlijke organisatie gevormd door één Hoge 
Raad, tien provinciale gerechtshoven16 alsmede 32 arrondissementsrechtban
ken en 140 kantongerechten. In de provincie Utrecht is de situatie als volgt: één 
gerechtshof (gevestigd in de stad); 2 arrondissementsrechtbanken (één te 
Utrecht, één te Amersfoort) en 7 kantongerechten (te Utrecht, Ysselstein, 
Maarssen, Loenen, Amersfoort, Rhenen en Wijk bij Duurstede)17. 

14 C. M. G. ten Raa, De oorsprong van de kantonrechter (Deventer, 1970). 
15 Wijziging bij wet van 28 april 1835, Staatsblad, nr. 10. 
16 Een per provincie, maar twee in Holland en geen in Limburg dat nog een speciale status had. 

Over het bestaan en vooral over het aantal gerechtshoven is vanaf het begin veel discussie ge
west. Zie J. van den Honert, Handboek voor de burgerlijke regisvordering in het Koningrijk 
der Nederlanden (Amsterdam, 1839) 32, 73 vlg. 

17 De kantons omvatten de volgende gemeenten: 
Ie Utrecht, De Bildt. 
2e Ysselstein, Ouden Rijn, Jutphaas, Vreeswijk, Jaarsveld, Willige Langerak, Zevender, Ca-

bauw, Lopik, Benschop, Polsbroek Noord, Polsbroek Zuid, Hoencoop, Willescop, Acht-
hoven, Snelrewaard, Linschoten, Wulverhorst, Veldhuizen, Montfoort. 
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Naar een nationale codificatie 

In de zestiende eeuw hebben de Bourgondisch-Habsburgse landsheren niet al
leen gepoogd door middel van de rechtspraak tot centralisatie te komen, ook 
de homologatie van costumen en tenslotte algemene wetgeving hadden hun 
aandacht. 
Tussen 1531 en 1571 hebben keizer Karel V en zijn zoon Philips II meerdere 
malen aan de Provinciale Hoven bevel gegeven de costumen van de territoriale 
rechtskringen in hun ambtsgebied op schrift te doen stellen en de opgetekende 
costumen in te zenden aan de centrale regering te Brussel. De costumen zouden 
dan rechtskracht verkrijgen na bekrachtiging door de centrale overheid '8 . Deze 
maatregel impliceerde niet alleen de mogelijkheid van wijziging van de opgete
kende costumen, alvorens tot homologatie zou worden overgegaan; wijziging 
en aanpassing waren uitdrukkelijk de bedoeling19. De onderdanen in de onder
scheiden Nederlandse gewesten voelden weinig voor de maatregel en voldeden 
- hier wat meer, daar wat minder - schoorvoetend aan het bevel. Voor de 
Noordelijke Nederlanden geldt dat ook unificering langs deze weg door de 
Opstand definitief is afgebroken. 
Als middel om tot rechtseenheid te komen kan aan een dergelijke homologatie
procedure een zekere gebrekkigheid niet worden ontzegd. Veel effectiever is de 
uitvaardiging van wetgeving geldend voor het hele territorium. Probleem hier
bij was het feit dat de landsheer in feite de enige band tussen de gewesten vorm
de. Hij was geen 'heer' der Nederlanden, doch onder meer hertog van Brabant, 
hertog van Gehe, graaf van Holland en Zeeland en graaf van Vlaanderen. 
Machtige landsheren zoals Karel V en Philips II ondervingen dit probleem door 
op het niveau van de centrale regering te Brussel de Geheime Raad ordonnan-
tiën te laten opstellen en deze vervolgens ter afkondiging naar de gewestelijke 
overheden te zenden, met het bevel zich er in het vervolg aan te houden. Tot 
de belangrijkste op dit gebied behoren de Ordonnantiën op de Zeevaart van 
1540, 1541, 1551 en 1563. Daarnaast staan de Criminele Ordonnantiën uit 
1570. Deze wetten nemen een aparte plaats in omdat ze niet alleen in alle ge
westen dezelfde wetgeving op het gebied van het straf- en strafprocesrecht be
oogden in te voeren, maar ook met name omdat deze wetgeving als de eerste 
strafrechtcodificatie in de Nederlanden kan worden beschouwd20. 

3e Maarssen, Maarssenbroek, Zuilen, Achttienhoven, Westbroek, Maarsseveen, Tienhoven, 
Portengen, Lettes Geregt, Laag-Nieuwcoop, De Haar Zuilens, Vleuten, Maartensdijk, Har-
melen, Gerverskop, Teccop, Kockengen, Kamerik Houtdijken, Kamerik Mijzijde, Zegveld, 
's-Gravesloot. 

4e Loenen, Loosdrecht, Loenersloot, Vreeland, Nichtevecht, Abcoude Baambrugge, Abcoude 
Proosdij en Aasdom, Waverveen, Vinkeveen, Wilnis. Oudhuizen, Mijdrecht, Breukelen St. 
Pieters, Breukelen Nijenrodes, Ruwiel. 

5e Amersfoort, Hoogland, Stoutenburg, Duits, Bunschoten, Eemnes, Baarn, De Vuursche, 
Soest, Leusden, Woudenberg. 

6e Rhenen, Veenendaal, Renswoude, Amerongen, Leersum, Darthuizen, Maarn. 
7e Wijk bij Duurstede, Langbroek, Cothen, Schalkwijk, Tuil en 't Waal, Houten, Schonaau-

wen, Oudwulven, Bunnik, Rijnaauwen, Odijk, Werkhoven, Sterkenburg, Driebergen, Rij-
senburg, Doorn, Zeist. 

18 J. Gilissen, 'Les phases de la codification et de l'homologation des costumes dans les XVII pro
vinces des Pays-Bas', Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, XVIII (1950) 36-67 en 239-290. 

19 Zie b.v. Plakkaat van 4 oktober 1540: Mr. Johan van de Water's Groot plakkaatboek 's Lands 
van Utrecht aangevuld en vervolgd tot het jaar 1810, C. W. Moorrees en P. J. Vermeulen, eds.,I 
(Utrecht, 1856), 423 (art. 10). 

20 M. van de Vrugt, De Criminele Ordonnantiën van 1570 (Zutphen, 1978). 

8" 



Onder de vele auteurs die zich met het begrip codificatie hebben bezig gehou
den heerst niet een éénduidige mening over wat onder de term codificatie moet 
worden verstaan21. Desondanks kan een aantal elementen worden onderschei
den. Wil er van codificatie sprake zijn dan moet de arbeid van de wetgever zich 
richten op de formulering van rechtsregels en het in één systeem samenbrengen 
van de met betrekking tot grote samenhangende gedeelten van het recht gevon
den formuleringen22. Codificatie is derhalve meer dan optekening van recht al
leen. Immers bij optekening van hetgeen geldend recht is, moet, om tot orde
ning te komen, doordenking van het gehele stelsel plaatsvinden. Dit leidt ertoe 
dat wat overbodig is wordt geschrapt, wat ontbreekt wordt aangevuld, wat on
duidelijk is wordt verhelderd en wat tegenstrijdig is wordt gelijkgeschakeld23. 
Door dit proces ontstaan wijzigingen in het bestaande recht. In het algemeen 
wordt het bestaande recht door codificatie overzichtelijker en samenhangender 
en daardoor tegelijkertijd - zij het niet altijd ook voor de leek -
begrijpelijker24. Codificatie kan zowel rechtsvereenvoudiging als rechtsverbe-
tering brengen. Naast deze elementen, inherent aan het begrip codificatie, moet 
nog een ander worden genoemd. Kan rechtsoptekening zeer goed geschieden 
door private personen, codificatie vereist een gevestigde staatsmacht. Dit leidt 
tot belangrijke gevolgen. Indien de wetgever de resultaten van de codificatie-
arbeid tot wet verheft, ondergaat het rechtsleven in de gehele staat daarvan de 
invloed. De rechtspraktijk wordt gedwongen te gaan werken op basis van een 
nieuwe, vaste, systematisch beter geordende en geformuleerde wettekst. De 
rechtswetenschap krijgt, ontdaan van veel dor hout, een nieuw vertrekpunt, 
van waaruit verder kan worden gebouwd. 

De zestiende-eeuwse landsheer streefde naar een alle deelgebieden van het recht 
omvattende codificatie omdat hij zich van de politieke functie van codificatie 
welbewust was. Hij zag codificatie onder meer als een middel om het ontwa
kend besef van nationale saamhorigheid te versterken. Dat hij daarbij zijn aan
dacht allereerst richtte op het terrein van het strafrecht in ruime zin, is niet ver
bazingwekkend. Daar waren de misstanden het grootst. Daar gingen de 
misstanden de onderdanen het hardst aan lijf en leden. Daar ook vond hij het 
juridisch instrumentarium om de wens tot eenheid in daden om te zetten. Met 
name de eenheid op het gebied van de religie - verwoord in het adagium cuius 
regio eius religio (die het land regeert, diens godsdienst geldt) - meende hij 
tenslotte alleen nog met de uiterste middelen van het strafrecht te kunnen ver
dedigen. Bovendien maakte de toen in de Nederlanden zich snel doorzettende 
receptie van het Romeinse recht codificatie van het burgerlijk recht tot een min
der urgente aangelegenheid. Ook op het gebied van de algemene wetgeving en 
die van de codificatie in het bijzonder is de Opstand en het ontstaan van de Re-

21 Het woord is afkomstig van Jeremy Bentham, zie The Works of Jeremy Bentham, III (Londen, 
1843) 205-207. 

22 P. Scholten, 'De codificatiegedachte voor honderd jaar en nu', Gedenkboek Burgerlijk Wet
boek 1838-1938 (Zwolle, 1938) 13. Lokin benadrukt heel sterk het element van volledigheid van 
het op schrift gestelde recht: J. H. A. Lokin en W. J. Zwalve, Hoofdstukken uit de Europese 
codificatiegeschiedenis (Groningen, 1986) 2. De zestiende-eeuwse wetgever streeft dit ook na, 
doch meende, anders dan de latere codificatoren zouden doen, dit te kunnen bereiken door voor 
alle niet genoemde onderwerpen te verwijzen naar het Romeinse recht. 

23 Vergelijk met de Codex Theodosianus 1.1.6 uit 439 na Chr. Zie hierover onder meer J. E. 
Spruit, Enchiridium (2e dr.; Deventer, 1977) 235. 

24 Men denke b.v. aan het Duitse BGB (1900). 



publiek der Verenigde Nederlanden de factor die het wordende nationale unifi
catieproces afbreekt. Tijdens de Republiek zal in dit opzicht niets meer tot 
stand komen. Het staatsbestel van de Republiek was daarvoor immers een ab
soluut beletsel. Aan het einde van de achttiende eeuw komt er een discussie op 
gang over de vraag of - maar nog meer, hoe - dat staatsbestel zou moeten 
worden veranderd. Parallel daaraan is er ook discussie, zelfs een kleine pam-
flettenoorlog, over de wenselijkheid van een grondige herziening van het rech-
tenonderwijs, de rechtspraktijk en de rechtswetenschap25. 
De Bataafse revolutie van 1795 lijkt alles te veranderen; toch is het pas de 
staatsgreep van 1798 die de eenheidsstaat tot stand zal brengen. In de Staatsre
geling van datzelfde jaar wordt in art. 26 codificatie verplicht voorgeschreven. 
Codificatie van recht, wetboeken in de landstaal, bekendmaking van de wet
boeken aan de burgers en het maken en verspreiden van een Almanak, een 
overzichtelijk uittreksel 'om de noodzaakelijkste kundigheden onder den ge-
meenen man te brengen'26, het zijn allemaal politieke eisen die hun voedings
bodem vinden in de beweging van de Verlichting. Een denkwereld, die niet al
leen wetboeken eist, maar ook hun inhoud mede richting geeft. Als voorbeel
den op het gebied van het materiële privaatrecht kunnen gelden: de secularise
ring van het huwelijk, de mogelijkheid tot echtscheiding, en de opbouw van het 
Franse wetboek - de Code Civil - dat model gestaan heeft voor vele andere 
wetboeken. In dit wetboek worden alle regels inzake het erfrecht, het zaken
recht, het verbintenissenrecht en zelfs het bewijsrecht onder één hoofdbegrip 
gerangschikt: het zijn allemaal uiteenlopende manieren waarop men eigendom 
kan verkrijgen27. Eigendom, de vrije, onbeperkte, private beschikkingsmacht 
over aardse goederen waarvan alle andere rechten slechts afgeleide of minder 
volmaakte manifestaties zijn, moet een ieder worden gegarandeerd. Eigendom 
moet met name tegenover de overheid worden beschermd als een 'droit inviola
ble et sacré', zoals Adrien Duport het formuleerde in zijn amendement op art. 
17 van de Verklaring van de rechten van de mens en de burger van 1789. 
Art. 26 van de Staatsregering van 1798 schrijft niet alleen het maken van wet
boeken voor, het bepaalt ook dat deze zullen moeten zijn ingevoerd uiterlijk 
twee jaar na de invoering van de Staatsregeling. Het zal de commissie, die di
rect wordt ingesteld en waarvan H .C . Cras het meest eminente lid was, uitein
delijk niet lukken het werk te klaren. Wel levert zij in 1804 nog enige onderde
len af, die ten prooi vallen aan scherpe kritiek. De Staatsregeling van 1805 waar
in het éénhoofdig bewind van de raadpensionaris Rutger Jan Schimmelpen-
ninck wordt geregeld, kent zelfs geen codificatieartikel meer. Hiermee valt het 
doek over de pogingen tot codificatie in de Bataafse periode. 
In 1806 wordt het staatsbestel opnieuw omgevormd en wel tot het Koningrijk 
Holland onder heerschappij van Lodewijk Napoleon. Onder zijn bewind ko
men verschillende wetboeken tot stand. Lodewijk Napoleon streeft naar be
houd van het nationale element in de wetboeken. Op het gebied van het straf
recht is hij met het Crimineel Wetboek 1809 daar ook in geslaagd. Op het ge-

25 Weergegeven bij b.v. Lokin en Zwalve, Hoofdstukken, 257 vlg.; Monté Verloren en Spruit, 
Hoofdlijnen, 256; P. C. Kop, Legisme en privaatrechtswetenschap (Deventer, 1982) 17. 

26 L. P. van de Spiegel, Gedagten over het samenstel onzer hedendaagsche burgerlijke regtsge-
leerdheid (Goes/'s-Gravenhage, 1777) 48. 

27 G. C. J. J. van den Bergh, Eigendom (Deventer, 1979) 1. 
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bied van het privaatrecht ligt het moeilijker. De koning geeft aan de praktijk-
man Johannes van der Linden in 1807 de opdracht een ontwerp Burgerlijk Wet
boek te maken. Een ontwerp dat al in 1808 wordt afgerond en kan worden ge
karakteriseerd als een zelfstandig Nederlands ontwerp. Het is ongetwijfeld 
beïnvloed door de werken van R. Pothier, die ook van zeer grote invloed zijn 
geweest bij de opstelling van de Code Civil, maar het staat toch heel wat verder 
van de Code Civil af dan ons BW van 1838! Dat dit ontwerp geen wet is gewor
den, vindt zijn grond in de bewondering die keizer Napoleon voor zijn eigen 
Code Civil had. Al op 31 oktober 1807 laat hij zijn broer weten dat hij wenst 
dat de Code Napoleon - de populaire naam voor hetzelfde wetboek - op 1 
januari 1808 wordt ingevoerd. Op 13 november herhaalt hij zijn mening. Hij 
is van oordeel dat 'une nation de 1.800.000 âmes ne peut pas avoir une législati
on à part'. Bovendien: 'Les Romains donnaient leurs lois à leurs alliés: pour
quoi la France ne ferait-elle pas adopter les siennes en Hollande?'28. 
Lodewijk zwicht en op 18 november stelt hij een commissie in die de Code Civil 
aan de Hollandse omstandigheden moet aanpassen. Het werkstuk van deze 
commissie treedt op 1 mei 1809 als Wetboek Napoleon, ingerigt voor het Ko
ningrijk Holland in werking. Met de invoering van dit eerste Nederlandse Bur
gerlijk Wetboek wordt al het tevoren bestaande recht - tenzij het uitdrukke
lijk in het wetboek wordt erkend - afgeschaft. 

Al het lokale recht wordt afgeschaft en ook het recht dat tijdens de Republiek 
der Verenigde Nederlanden als nationaal recht heeft gefungeerd, het Romeinse 
recht. De rechtseenheid op privaatrechtelijk terrein is bereikt met behulp van 
de eenheid die op staatsrechtelijk terrein in 1798 is bewerkstelligd. Doch er 
bestaat een interactie: het nieuwe wetboek zal op zijn beurt die groeiende natio
nale staat schragen. Het lijkt mooier dan het is. De praktijk is slecht voorbereid 
op de codificatie en negeert in veel gevallen het bestaan ervan. Doch voordat 
dit tot enigerlei overheidsreactie aanleiding geeft, wordt Holland ingelijfd bij 
Frankrijk. Per 1 maart 1811 worden alle Franse wetten, inclusief de Code Civil, 
in het voormalig Koningrijk Holland executoir verklaard. Pas nu leert men 
werken met een codificatie binnen een centraal geregeerde staat met een strak 
georganiseerde administratie en een goed functionerende rechterlijke macht. 
Het bevalt zo goed dat men in 1813 bij het herstel van de onafhankelijkheid 
noch de eenheidsstaat noch de codificatiegedachte zal prijsgeven. 
In de Grondwet van 1814 is dan ook een codificatieartikel (art. 100) opgeno
men. Tot aan de invoering van de nieuw te ontwerpen nationale wetboeken zul
len de Franse wetboeken provisoir blijven gelden. Voor het burgerlijk recht zal 
dit duren tot 1838, voor het strafrecht zelfs tot 1886. 

'Een nieuw BW ontstaat alleen uit politieke drang'29 zie Paul Scholten, ander
zijds kan gezien de ontstaansgeschiedenis van ons BW ook gesteld worden dat 
politieke factoren het ontstaan van een nieuw BW in ernstige mate kunnen be
lemmeren. Al in 1814 heeft de Souverein Vorst, Willem I, een commissie in
gesteld die de ontwerpen voor de nationale codificatie moet voorbereiden. Bin-

28 Dat 'een volk van 1.800.000 zielen geen afzonderlijke wetgeving kan hebben'. Bovendien 
'schonken de Romeinen hun wetten aan hun bondgenoten: waarom zou Frankrijk haar wetten 
niet doen aannemen in Holland?'. Correspondance de Napoleon Ier, publiée par ordre de l'em
pereur Napoleon III, XVI (Parijs, 1864) 161. 

29 Scholten, 'De codificatiegedachte', 30. 

90 



nen de commissie ontspint zich vrijwel direct een discussie over de vraag hoe 
eigen, hoe nationaal het nieuwe ontwerp burgerlijk wetboek moet worden. Kan 
het Wetboek Napoleon ingerigt voor het Koningrijk Holland als leidraad die
nen of niet? De overwinning is aan de Leidse hoogleraar J. M. Kemper, die met 
steun van Willem I het Wetboek Napoleon (1809) terzijde schuift. Daarop 
wordt een nieuw ontwerp gemaakt. Dit ontwerp wordt door de feiten achter
haald. Het wordt in 1816 voorgelegd aan een adviescommissie van Belgische 
juristen. Hun oordeel is vernietigend. Het ontwerp is te uitgebreid, in onduide
lijke taal gesteld, slecht ingedeeld en alleen bedoeld voor het Noorden. Zij stel
len voor dat een nieuwe commissie, met de Code Civil als uitgangspunt, een 
ontwerp gaat maken. Kemper, geconfronteerd met dezelfde oppositie als in 
1814, doet weer een beroep op Koning Willem I, die hem opnieuw steunt. Dit 
leidt tot het tweede ontwerp Kemper, dat in 1821 artikel na artikel door de 
Tweede Kamer wordt verworpen, en dat zeker niet alleen door de Belgische ka
merleden. Kemper was een leerling van de Amsterdamse hoogleraar H. C. 
Cras, wiens werk in 1804 soortgelijke kritiek ten deel was gevallen als dat van 
Kemper in 1821. Cras en Kemper behoren tot de meer dogmatische natuurrech
telijk getinte richting op het gebied van de codificatie. Een codificatie moet vol
gens hen meer aan de theoretische en leerstellige kant zijn, moet grondbeginse
len van het recht, interpretatieregels, definities en afleidingen uit en consequen
ties van definities bevatten. Daartegenover staat een groep juristen die meent 
dat een codificatie meer op de praktijk gericht moet zijn. Tot deze groep be
hoort de al eerder genoemde Johannes van der Linden. De ontstaansgeschiede
nis van het BW wordt van 1814 tot 1822 wel gekarakteriseerd als 'de geschiede
nis van de strijd van Kemper voor het oud-vaderlandsche recht tegen den Code, 
een strijd waarin hij aanvankelijk zegevierde, maar tenslotte geheel werd over
wonnen'30. 

Vervolgens komt-de codificatie in een geheel ander vaarwater. Tussen 1822 en 
1829 komt het nieuwe Burgerlijk Wetboek tot stand. Het wordt bij stukjes en 
beetjes door de Kamer, die zelf als codificator optreedt, aanvaard. Het kamer
lid bij uitstek dat de inhoud heeft bepaald, is de Luikse rechter Pierre Thomas 
Nicolai'. Het ontwerp komt in 1829 klaar en wordt ter voorbereiding van de in
voering op 1 februari 1831, in 1830 gedrukt. Inhoudelijk sluit het duidelijk aan 
bij de Code Civil, een wens die de Belgen altijd koesterden met betrekking tot 
de codificatie van het burgerlijk recht. 
De Belgische opstand heeft de invoering van het wetboek verhinderd. In juni 
1832 wordt besloten tot herziening van het 'wetboek 1830'. De redactiecom
missie die met dit werk wordt belast, voltooit haar taak die zij bescheiden opvat 
in 1834. Dit herziene ontwerp is het ontwerp dat de eindstreep haalt en dat sinds 
1 oktober 1838 dienst doet als Burgerlijk Wetboek. 
De overeenkomst tussen ons BW en het 'wetboek 1830' is zeer groot, zij het 
dat er in ons BW een aantal oud-vaderlandse rechtsinstellingen - zoals het 
recht van beklemming — voorkomen die in het wetboek 1830 ontbreken. De 
overeenkomst tussen ons BW en de Code Civil is eveneens sterk, menige bepa
ling in het BW is een letterlijke vertaling van een bepaling uit de Code. Toch 

P. Scholten, Algemeen Deel van mr. Asser's Handleiding tot de boefening van het Neder
landse/i Burgerlijk Recht (2e dr.; Zwolle, 1954) 231. 
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is er ook verschil. In het BW wordt een scherp onderscheid gemaakt tussen 
zaken- en verbintenissenrecht. In de Code Civil treft men dit niet aan. Dit ver
schil in opbouw vindt zijn oorzaak in het feit dat volgens het BW (art. 639) 
eigendom overgaat door levering en niet door het ontstaan van een verbintenis 
die tot eigendomsovergang verplicht (Code Civil, art. 1138). De commissie die 
het nieuwe BW maakte heeft volgens haar secretaris mr. Carel Asser die keus 
gemaakt 'omdat zij heeft willen terugkeren tot de ware beginselen van het Ro-
meinsche regt'31, het recht dat weliswaar met de invoering van het Burgerlijk 
Wetboek afgeschaft bleef, doch dat, omdat de rechtsgeleerdheid van het ancien 
régime grotendeels door gerecipieerd Romeins recht is bepaald, in de gedachten 
van juristen bleef rondspoken. 

Op 1 oktober 1838 is het dan zover. Het Koninkrijk kan bogen op een hiërar
chisch georganiseerde rechterlijke organisatie (wet RO) en op een eigen codifi
catie op het gebied van het burgerlijk recht, het handelsrecht en de burgerlijke 
rechtsvordering. De eenheidsstaat wordt aldus door een belangrijke unificatie 
op het gebied van het recht geschraagd. 
De nieuw georganiseerde rechterlijke macht moet volgens art. 11 van de Wet 
Algemene Bepalingen volgens de wet rechtspreken en mag in geen geval de in
nerlijke waarde of billijkheid der wet beoordelen. In dit artikel uit zich het stre
ven om in navolging van de opvattingen van Montesquieu een strikte scheiding 
tussen rechtspraak en wetgeving tot stand te brengen. Nu de wet niet langer 
wordt gevormd door de in slechte vertaling beschikbare Nederlandse of door 
de Franse tekst32, nu eindelijk de lang verwachte nationale wetgeving tot stand 
gekomen is, komt de wet in het centrum van de belangstelling te staan. In 
Frankrijk, waar de nationale codificatie eerder tot stand kwam (1804) dan bij 
ons (1838), ontwikkelt het legisme zich ook eerder. Deze stroming ziet het als 
taak van de rechtsgeleerde zich te richten op de exegese van de wettekst. De ge
schreven wet wordt vereerd als de enige bron van recht. Recht en wet naderen 
zeer dicht tot elkaar. De leer van de machtenscheiding legt de bevoegdheid om 
rechtsnormen te produceren bij de wetgever, bij de gekozen meerderheid in het 
parlement. De rechter past de wet slechts toe in het concrete geval. De wet moet 
dus ook volledig zijn. Vandaar de gerichtheid op de tekst en de uitleg daarvan. 
In Nederland wordt de aanzet tot het legisme in eerste instantie niet gevonden 
aan de universiteiten, maar bij theoretische geïnteresseerde praktijkjuristen, 
zoals de advocaat J. D. Meijer (1780-1834). Zij immers werken al sinds 1811 
met een codificatie, zij het dan een codificatie die de wetenschap in afwachting 
van een nationale wetgeving in belangrijke mate negeert. Pas na 1838 zal dat 
langzaam veranderen. Het legisme wordt tussen 1848 en 1880 bij ons de over
heersende theorie. 

C. Asser, Het Nederlandsche Burgerlijk Wetboek vergeleken met het Wetboek Napoleon (2e 
dr.; 's-Gravenhage, 1838) 261. Zie voor een korte levensbeschrijving met literatuurverwijzing 
van J. van der Linden, J. D. Meijer, H. C. Cras, J. M. Kemper, C. W. Opzoomer en G. Diep-
huis: Zestig Juristen, bijdragen tot de geschiedenis van de Nederlandse rechtswetenschap T 
J. Veen en P. C. Kop, reds. (Zwolle, 1987). 
Briefwisseling van mr. W. Bilderwijk met de hoogleeraren en mrs. M. en H. W. Tydeman, H. 
W. T. Tydeman, ed., 1 (Sneek, 1866) brief 13e van de sprokkelmaand 1811. 
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J. Ackersdijck (1790-1861). 
Portret door Ch. van Leeu
wen ca. 1840; olieverf op 
doek, geplakt op hardboard, 
67,9 x 56,1. Senaatszaal Aca
demiegebouw. Foto Universi
teitsmuseum. 

Utrecht, rondom 1838 

Aan de universiteit van Utrecht worden tussen 1815 en 1840 aan de juridische 
faculteit zes vakken gedoceerd op grond van het Koninklijk Besluit van 1815 
en wel: de Instituten en de Pandecten; het natuurrecht; het staatsrecht; het vol
kenrecht; het hedendaags burgerlijk recht en het hedendaags strafrecht. In 
1840 worden daar drie vakken aan toegevoegd: het handelsrecht, de burgerlijke 
rechtsvordering en de strafvordering. 
Het aantal juridische hoogleraren bedraagt in 1838 vier. Het natuur-, staats-
en volkenrecht wordt met het hedendaagse strafrecht gedoceerd door J. M. F. 
Birnbaum (1835-1840). Hij wordt opgevolgd door G. W. Vreede (1841-1878). 
Het Romeinse recht (de Instituten en de Pandecten) en het hedendaags burger
lijk recht worden onderwezen door A. C. Holtius (1831-1857) die er na 1840 
ook het handelsrecht bijneemt. In 1847 en 1848 wordt het aantal hoogleraren 
uitgebreid .'Met de aanstelling van B. J. L. baron de Geer van Jutphaas en J. 
van Hall wordt de taak van Holtius verlicht. In 1838 is dit nog niet het geval 
en worden de juridische hoofdvakken door twee professoren verzorgd. De an
dere twee hoogleraren doceren nl. een in 1815 ingevoerde nieuwigheid van 
Duitse oorsprong. Om juridische studenten beter voor te bereiden op functies 
in het snelgroeiende staatsapparaat wordt er onderwijs gegeven in een reeks 
staatswetenschappen (staatshuishoudkunde, statistiek, staatsleer, staats- en di
plomatieke geschiedenis). Dit onderwijs wordt verzorgd door J. R. de Brueys 
(1815-1848) die vanaf 1831 gesteund wordt door J. Ackersdijck (1831-1861)33. 

M. van de Vrugt, 'Album Scholasticum', Rechtsgeleerd Utrecht, G. C. J. J. van den Bergh, 
J. E. Spruit en M. van de Vrugt, reds. (Zutphen, 1986) 216 vlg. De jaartallen achter de namen 
geven de periode aan waarin de desbetreffende hoogleraar in Utrecht zijn ambt uitoefende. 
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A. C. Holtius (1786-1861). 
Portret door J. H. Neuman 
ca. 1861 naar een voorbeeld 
uit 1849; olieverf op doek, ge
plakt op hardboard, 65,6 x 
56,1. Senaatszaal Academie
gebouw. Foto Universiteits
museum. 

Binnen de juridische faculteiten is er een, zich nu heel langzaam wijzigende, 
hiërarchie tussen de hoofdvakken. Het privaatrecht - met inbegrip van het 
Romeinse recht - is het belangrijkste vak. 'Het privaatrecht, opgebouwd rond 
de onschendbaarheid van het individu, de eigendomsvrijheid en de contract
vrijheid is de sfeer van de burgerlijke vrijheid zelf'34. Het staatsrecht komt in 
een periode waarin de heersende politieke theorie de staat slechts een beperkte 
plaats toekent, gemakkelijk op een bescheiden plaats, evenals het strafrecht dat 
vanouds door zijn noodgedwongen associatie met de onmaatschappelijken een 
geringe sociale waardering ondervindt. De gerichtheid van de juristen op het 
privaatrecht maakt dat de exegese van het wetboek dat in dit vakgebied de 
geesten beheerst, de heersende theoretische benadering wordt. In Utrecht vol
trekt deze mentaliteitsverandering zich niet zonder slag of stoot en in eerste in
stantie buiten de juridische faculteit om. A. C. Holtius is dan ook niet Utrechts 
grote legist, maar C. W. Opzoomer. Holtius is niet zo wereldvreemd dat hij de 
codificatie negeert, neen, hij schrijft een groot commentaar op een deel van het 
Wetboek van Koophandel35. Daarin stelt hij echter dat er tot heil van de maat
schappij drie bronnen zijn waaruit het recht vloeit en die met elkaar moeten 
samen spelen: wetgeving, rechtspraak en rechtswetenschap. De wens de 'Ne
derlandse' rechtsontwikkeling van bovenaf door middel van wetgeving door 
een bij meerderheid van stemmen beslissende vergadering te laten bepalen, he
kelt hij. Hij stelt: 'Hoe het ook zij, of deze wens voortvloeit uit onkunde dan 
wel uit laakbare hervormingsgezindheid, zij zal leiden tot onheil'. Kortom Hol
tius is niet te rekenen tot de in zijn tijd opkomende heersende juridische stro
ming van het legisme. 

34 Van den Bergh, Geleerd Recht, 88. 
35 A .C . Holtius, Faillitenregt volgens het Derde Boek van het Wetboek van Koophandel, weten

schappelijk verklaard (Utrecht, 1850; 2e dr. 1856). 
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C. W. Opzoomer (1821-
1892). 
Portret door J. Israels ca. 
1889; olieverf op doek, ge
plakt op hardboard, 64,2 x 
55,3. Senaatszaal Academie
gebouw. Foto Universiteits
museum. 

Daartoe behoort in Utrecht wel Opzoomer, hoogleraar in de wijsbegeerte van
af 1846. Zijn eerste bekendheid verwierf hij zich op het gebied van de theologie. 
Hij behoort tot het Modernisme en wordt gezien als één van de eerste moderne 
theologen van het Nederlandse protestantisme36. Ook als jurist is Opzoomer 
modern. Net als zijn grote leermeester J. R. Thorbecke wordt de tekst van de 
wet door hem op zichzelf gezet en ontdaan van elke van buiten komende autori
teit. De bedoeling van de wetgever is irrelevant, het gaat slechts om de woorden 
van de wet37. Want de woorden van de wet zijn het resultaat van het wetge
vingsproces. Alleen aan die woorden komt autoriteit toe. Het legisme vindt in 
het juridisch onderwijs in Utrecht enige ingang met de komst van J. van Hall. 
Hij is ook de auteur van een onvoltooid gebleven handleiding voor de studie 
van het burgerlijk recht38. Immers, in deze grote commentaren op de nationale 
codificatie uit zich het legisme. Gezichtsbepalend onder deze werken zijn met 
name de commentaren van C. W. Opzoomer, en de Groninger hoogleraren G. 
Diephuis en N. K. F. Land. De invloed van C. W. Opzoomer is ook in zijn eigen 
stad in verhouding beperkt gebleven, waarschijnlijk omdat hij geen leerstoel 
in de juridische faculteit bekleedde. 
De aantallen studenten zijn in de negentiende eeuw in verhouding tot nu gering 
te noemen. Toch is de betekenis van de universiteit voor de stad, zowel in eco
nomisch opzicht als werkgever en als aantrekkingspunt voor een kapitaal
krachtig publiek als ook in wetenschapelijk en cultureel opzicht, groot. Studen

te. H. Roessingh, Het modernisme in Nederland (Haarlem, 1922). 
J. R. Thorbecke, Aanteekening op de Grondwet, I (Amsterdam, 1841) XII, en C. W. Opzoo
mer, Aanteekening op de wet houdende Algemeene Bepalingen der Wetgeving van het Konink
rijk (4e dr.; 's-Gravenhage, 1884) 207. 
J. van Hall, Handleiding tot de beoefening van het Burgerlijk Regt in Nederland, (3 dln.; Am
sterdam, 1851-1856). 
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ten in de rechten zijn in de negentiende eeuw in toenemende mate van adel en 
belijden diverse religies. Bij de hoogleraren ligt dit wat anders. Zij behoren tot 
1847, als de eerste baron tot hoogleraar wordt benoemd, tot de burgerij. Daar
enboven zijn zij allen de hervormde religie toegedaan todat in 1897 de eerste 
jood en in 1928 de eerste katholiek in het ambt worden benoemd39. Het gemid
deld aantal afstuderende juristen ligt rond de twintig per jaar. Dit brengt het 
aantal juridische studenten op ongeveer honderd. Hun precieze aantal is moei
lijk te becijferen omdat onder de juridische studenten de gewoonte heerst het 
vak te leren c.q. zich voor te bereiden op de examens met behulp van een repeti-
tor. Veelal schrijven zij zich uitsluitend in in het jaar dat zij examen afleggen. 
Deze gewoonte vormt een bron van veelvuldige klachten van de voor de in
schrijving verantwoordelijke rectores. Doch ondanks protesten van deze zijde 
wijzigt het gedragspatroon van hun studenten zich nauwelijks. Het verschijnsel 
repetitoir dat zich bij andere studies niet of heel beperkt manifesteert, heeft een 
economische en vakbepaalde achtergrond. Wat het eerst genoemde aspect be
treft kan op de in het algemeen gegoede achtergrond van de studenten worden 
gewezen, maar ook op het toekomstperspectief van de student die de eindstreep 
weet te halen. Afgestudeerd zijn biedt niet alleen sociale status doch garandeert 
ook een materiële welvaart, waardoor de in het behalen van de studie geïn
vesteerde som een goede belegging vormt. Vakinhoudelijk wordt het instituut 
van repetitor in stand gehouden omdat voor de doorsnee rechtenstudent de 
rechtenstudie nooit een opleiding tot zelfstandige wetenschapsbeoefening is ge
weest. De student zoekt - wat de faculteit biedt - een traditioneel-
wetenschappelijke opleiding gericht op het kunnen bezetten van de vanouds 
door juristen vervulde kaderfuncties40. Daarvoor moet de kandidaat over een 
aantal algemene vaardigheden beschikken, die de rechtenstudie, als typische 
'general career study', hem in voldoende mate aanleert. 
Of de ene dan wel de andere stroming op een bepaald moment in de rechtsge
leerdheid overheerst is wel degelijk van invloed op de kritische houding die bij 
studenten wordt bewerkt. Het profane natuurrecht dat zich fundeert in de rede, 
komt tot de slotsom dat de staat er is voor het recht. Recht is niet wat de autori
teit van de staat stelt. Recht heeft een zelfstandige waarde, een eigen op inhou
delijke gronden gegeven gezag, waaraan ook de staat wordt onderworpen. Niet 
alleen voorschriften van de staat zijn recht. Zo heeft ook de grote Romeinse 
jurist Papinianus het bevel van de keizer, diens moord op zijn broer te recht
vaardigen, met recht geweigerd. Papinianus is in de achttiende eeuw het voor
beeld voor het maatschappijkritisch gedrag van juristen dat gegrond is op de 
overtuiging dat een bevel gebaseerd op autoriteit niet behoeft samen te vallen 
met wat recht is. Recht en wet zijn duidelijk te onderscheiden grootheden41. 
De rol van de juristen in de verschillen.de revoluties die zich aan het eind van 
de achttiende eeuw hebben voltrokken, is dan ook niet onaanzienlijk geweest. 

39 Respectievelijk David Simons en Willem Pompe. Beiden waren hoogleraar in het straf- en straf
procesrecht. 

40 J. H. W. Verzijl, 'Juridische faculteit (1877-1936)', De Utrechtse universiteit 1636-1936, II 
(Utrecht, 1936) 198. 

41 B.v.B. Voorda, De libertate sentiendi dicendique jurisconsultipropria et in Papiniano spectata 
(Leiden, 1795); D. Nörr, 'Papinian und Gryphius; zum Nachleben Papinians', Zeitschrift der 
schrift der Savigny Stiftung für Rechtsgeschichte, Rom. Abt. 83 (1966) 308-333; J. E. Spruit, 
Romanesken (Deventer, 1979) 56-58. 
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In 1838 is de sfeer heel anders. De restauratie heeft veel teruggedraaid, doch 
ook vele vernieuwingen gehandhaafd. De eenheidsstaat is ingesteld en voorzien 
van een grondwet, die de machtenscheiding erkent. Burgers met enig vermogen 
krijgen een toenemende politieke invloed. Als wetgever zullen zij vanaf 1848 
de norm gaan stellen. In de wetboeken van 1838 is hun recht systematisch ver
woord, geheel overeenkomstig de positivistische rechtswetenschapsbeoefening 
van dat tijdperk. Het is dat recht, dat systeem van juridische begrippen dat 
rechtsgeleerden moeten ontleden en analyseren. Het legisme stelt de wet als 
bron van het recht, met als consequentie dat de wet volledig moet zijn. De rech
ter heeft geen eigen rechtscheppende functie, neen hij zou gezien moeten wor
den als 'la bouche qui prononce les paroles de la loi'42. Leemten en onduidelijk
heden in de wet zijn slechts schijnbaar. Een goede toelichting en heldere inter
pretatie lost het probleem op. Opzoomer geeft zijn eerste commentaar op het 
BW niet voor niets de ondertitel mee Aanteekening op de artikelen die thans 
nog verklaring behoeven 43. Het legisme, dat recht en wet vrijwel geheel identi
ficeert, kan dan ook niet anders dan als gezagsgetrouw worden gekarakteri
seerd. Getrouwheid aan de wet brengt, met name omdat wetten niet zo gemak
kelijk worden gewijzigd, tevens een zekere behoudendheid met zich. Deze com
binatie heeft ertoe geleid dat het legisme zeker na de tweede wereldoorlog in 
een kwade reuk is komen te staan. 

Ook aan de Utrechtse juridische faculteit zijn geleidelijk aan en vanaf 1848 ze
ker, generaties juristen opgeleid vanuit een legistische optiek. Dat een dergelij
ke theoretische kleuring van de studie ook in de rechtspraktijk doorwerkt, 
spreekt voor zich. Rechters en advocaten richten zich op de wetsinterpretatie. 
Hoe moeilijk het is om daarbij tenslotte van het legisme afstand te nemen, 
blijkt wel uit de moeite die de Hoge Raad daarmee heeft gehad. Vanaf 1880 
wordt in de maatschappij, mede door het verouderen van het Wetboek, de dis
crepantie tussen wet en recht steeds scherper zichtbaar. Het is met name de 
Utrechtse hoogleraar W. L. P. A. Molengraaf f geweest die geijverd heeft voor 
een rechtsopvatting meer in overeenstemming met de maatschappelijke werke
lijkheid. Hij wordt in 1885 benoemd als opvolger van J. A. Fruin voor het han-
delsrecht en H. J. Hamaker voor het burgerlijk procesrecht. Kort daarna, in 
1887, verschijnt zijn beroemd geworden artikel in het Rechtsgeleerd Magazijn 
over oneerlijke concurrentie en onrechtmatige daad. Hij pleit in dit artikel op 
overtuigende wijze voor een ruime uitleg van het begrip 'onrechtmatig' in arti
kel 1401 BW44. In Utrecht is de sfeer waarin het recht bestudeerd en gedoceerd 
wordt dan een heel andere geworden. Doch de Hoge Raad zal tot 1919 de tekst 
van art. 1401 BW waar staat 'onrechtmatig' lezen alsof er stond 'onwetma
tig'45. Want tot dat moment interpreteert de Hoge Raad legistisch en meent dat 
de vraag of iets al dan niet onrechtmatig is, moet worden getoetst aan de wet. 

42 'De mond die de woorden van de wet uitspreekt'. Montesquieu, De l'esprit des lois (Parijs, 
1969) 127. Zie voor de waarschijnlijk niet legistische opvatting van deze zinsnede bij Montes
quieu zelf: K. M. Schönfeld, Montesquieu en 'la bouche de la loi' (Leiden, 1979). 

43 C.W. Opzoomer, Het Burgerlijk Wetboek. Aanteekening op de artikelen die thans nog verkla
ring behoeven (3 dln.; Leiden/Amsterdam 1849-1852). 

44 M. W. ter Horst en A. Korthals Altes, 'Willem Leonard Pieter Arnold Molengraaf f', Rechtsge
leerd Utrecht, 114 vlg. 

45 Gedoeld wordt op het beroemde arrest Lindenbaum-Cohen, Hoge Raad 31-1-1919, Nederland-
sche Jurisprudentie, 1919, 161 vlg. 
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De lagere rechtsprekende colleges zijn, gelet op de hiërarchische organisatie, 
ongetwijfeld beïnvloed door de opstelling van de Hoge Raad. Toch moet er
voor gewaarschuwd worden zonder meer te concluderen dat, indien in een be
paalde periode in de rechtswetenschap het legisme de overheersende weten
schappelijke stroming is, de rechters zich zullen opstellen als louter spreekbuis 
van de wet. Daarvoor is het rechtsvindingsproces in feite veel te complex. 
In Utrecht werken de meeste rechters vóór en na 1838 in de stad. Daar is het 
Hof gevestigd, bemand met 14 juristen, in rang uiteenlopend van president tot 
de 2e substituut-griffier. Voorts is er de eerste arrondissementsrechtbank ge
vestigd, waar 10 juristen werken. Tenslotte is er het gerecht van het Ie kanton 
gevestigd met 2 juristen als personeel. 

Slechts Amersfoort kent, behalve een arrondissementsrechtbank (2e klasse) 
met 6 juristen, nog een kantongerecht (3e klasse) voor het 5e kanton. Al deze 
juristen ontvangen een vast salaris dat varieert van ƒ 3.300, - per jaar voor de 
president van het Hof tot ƒ 400, - voor de griffier van het kantongerecht te 
Amersfoort. 
De gerechten in de overige kantons behoren tot de 4e klasse; het personeel ver
dient dienovereenkomstig minder. Het wordt evenwel meer uit de lokale nota
belen benoemd. Zo was de eerste adellijke hoogleraar te Utrecht, B. J. L. baron 
de Geer van Jutphaas, tevoren kantonrechter te Maarssen. Gesteld kan worden 
dat de rechterlijke organisatie van 1838 voldoende beroepsperspectief, met 
goede tot redelijke salarissen, biedt voor de op te leiden studenten. Hierbij 
moet niet alleen gedacht worden aan het door de overheid betaalde personeel, 
maar ook aan de advocaten, die hun brood verdienen met het vertegenwoordi
gen van de rechtzoekende justiciabelen voor de gerechten van de onderscheiden 
instanties. De relatief grote spreiding van de gerechtelijke instanties^die ge
handhaafd blijft, leidt er voorts toe dat ook in de zeer kleine plaatsen de nota
belen op hun beurt kunnen worden aangevuld met juristen die werkzaam zijn 
bij het lokale gerecht. 
Recht en rechtsgeleerden in Utrecht rond 1838 overziend moet echter worden 
geconcludeerd dat de algemene tendenzen overheersen. Het jaar 1838 betekent 
op het juridisch erf centralisatie, het wegwissen van de laatste resten van lokale 
variatie, het meegaan met de opkomende legistische mentaliteit en het volledig 
accepteren van de eenheidsstaat met de daarbij behorende landelijke organisa
tie van de rechterlijke macht en de nationale codificatie. De juristen lijken pro
bleemloos de nationale oplossing, de middenweg tussen een Europees stelsel en 
de lokale versnippering, te aanvaarden. 
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