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HOOFDSTUK I.

Inleiding.

Gedurende meer dan een halve eeuw is het
-vraagstuk van den privaten eigendom van den
grond, de verdeeling van het grondbezit, de
rechtsverhouding tot den grond van hem, die den
bodem bearbeidt als zelfstandig ondernemer in
.de Economie zeer naar voren gedrongen. ~e
voorstanders van den eenen of anderen vorm van
land-nationalisatie wenschen de socialiseering van
·den bodem als algemeen redmiddel, voor de aanhangers der sociaaldemocratie is het slechts een
·deel van hun ideaal: alle productiemiddelen aan
·de gemeenschap, waarbij zij natuurlijk den grond
·niet uitzonderen. Het vuur, waarmede Hen r y
·G e 0 r g e zijn maatregel aanprees, is verre van
geëvenredigd aan den bijval dien thans die gedachte vindt 1), de socialisten daarentegen groeien
.in aantal.
Tegenover hen echter, die den band van den
bezitter met den grond losser willen maken en
1) Co hen "Landbouwwetenschap en sociale economie"
·j naugureele oratie. Groningen 1910.
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ten gunste van gemeenschappelijk bezit willen
wijzigen is een andere strooming gekomen, die er
op bedacht is den privaten eigendom meer vastheid
te geven en ook voor de toekomst hechter te
maken. 1) Men gaat hierbij uit van de wenschelijkheid van het klein- en middengrondbezit voor
den landbouw. Men beschouwt de klein- en mid·.
dengrondbezitters als de beste krachten voor den
landbouw, van groote beteekenis voor het geheele
volk, omdat zij, niet licht door den stroom des
tijds medegesleept, het staatsorganisme soliditeit
verleenen en omdat zij vormen een bron, waaruit..
het centrum van het volksleven in de steden,
gedrukt en verzwakt door het leven daar, nieuw
moet gerecruteerd en versterkt. Juist dezen stand
ziet men bedreigd. Vooral in de 80er jaren der
vorige eeuw was de toestand niet rooskleurig.
Twee hoofdmomenten worden als oorzaak opgegeven. De eerste oorzaak is deze, dat de boeren-.
stand, vrij gemaakt uit het feodale verband,
niet gemakkelijk in de groote ontwikkeling der
Ige eeuw, de middelen heeft gevonden om aan
den nieuwen toestand aan te sluiten. Dit geldt
met name ten opzichte van het landbouwcrediet.
Daarbij komt als tweede oorzaak het optreden.
van Amerika en ook Australië en Rusland op de
wereldmarkt. Als gevolgen meent men te zien:·
de boerenstand diep in schulden, groote toename
der gedwongen verkoop en, verdwijning van het
1) S c h n ei der

Sc h m 0

"Das sogenannte Heimstättenrecht'"
11 ers Jahrbuch XVI pag. 47, 48.
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klein- en middengrondbezit in het groote, het
latifundium bezit, ontvolking van het platteland. 1)
Als Lor ent z v 0 n St e i n ~ in 1882 komt met
de gedachte om te vormen een gesloten boerenstand, karakteriseert hij den toestand van het
grondbezit eerst met te zeggen, dat het ontwijfelbaar is, dat het grondbezit in Europa staat te
midden van een beweging, waarin niet alleen dit
zelf, maar alles, wat daarmede in den Staat en
in de maatschappij verband houdt met vernietiging wordt bedreigd. Sedert een menschenleeftijd
is, zegt hij, het grondbezit een waar geworden
en daardoor onderworpen aan de consequenties
van het kapitaal. . De grondbezitter wordt dienstplichtig aan het kapitaal; door de opzegbaarheid
wordt de schuldeischer "tenant at will" des schuldeischers. De vorm, waaronder dit geschiedt is
onverschillig. Er resten ten slotte op het land
alleen loonarbeiders en een boerenloos volk beteekent de ondergang van den Staat.
Lor ent z v 0 n S te i n geeft deze teekening
van het grondbezit vóór hij zijn plan blootlegt.
Het is niet te ontkennen, dat hij in dit opzicht
steunt op de gedachten door R 0 d b e r tu s ontwikkeld. De enkel theoretische waarde der ideeën
van R 0 d b e r t u s ligt v.n.l. aan het weinig be1) Hierover o.a. I 0 wan 0 wit s c h "Die Heimstätte
oder die Unangreifbarkeit des ländlichen Grundbesitzes"
Tübingen 19°8.
2) Lor ent z v 0 n S t e i n "Bauerngut und Hufenrecht"
Ween en 1882.
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kend zijn der kredietverhoudingen uit zijn tijd,
maar ook aan den betrekkelijk beteren toestand
op landbouwgebied in die dagen.
Rod bertus, die over de verhouding van grond
en grondbezitter zulke diepingrijpende theorieën
ontwikkelde, heeft zich over dit karakter van den
grond en over betere regeling speciaal op vier
verschillende tijden in zijn leven uitgesproken.
De eerste maal, als deze groote denker op
sociaal terrein een beschouwing geeft over het
grondbezit, is het met het geschrift "Für das
Credit der Grundbesitzer", gedagteekend 2 1 April
I 847 en vervat in den vorm eener petitie aan
de kort tevoren tezamen gekomen Rijksstanden.
Hij zet hierin het verschil tusschen grondbezit en
kapitaal uiteen, waarop tachtig jaren tevoren
reeds Justus Möser gewezen had en schildert
de droeve gevolgen der op den grond toegepaste
fictie van kapitaal in de hypotheek als opzegbare
kapitaalleening. Daarom pleit hij hier voor den
terugkeer tot den oud-Duitschen rentekoop. 1)
In 1850 geeft Rodbertus weer zijn ideeën
over het karakter van den grond in den sedert beroemd geworden derden "Socialen Brief" aan V 0 n
Kir c h man n, thans vooral om te bestrijden de
Ricardosche grondrente-theorie en om een onderzoek in te stellen naar het wezen der grond- en
den kapitaalrente.
1) Quack "De Socialisten" V. pag. 104 seqq 134 seqq,
180- 1 9 0 .

•
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In verband met de handelscrisissen uit dien
tijd, verschijnt in 1858 in aansluiting aan het eerst
vermelde geschrift van zijn hand "die Handelskrisen und die Hypothekennoth der Grundbesitzer" waarin R 0 d b e r t u s den nadruk legt op
het feit, dat de rente, die de industrie afwerpt,
inderdaad veel grooter is dan die van het geld
voor den landbouw besteed, zoodat het kapitaal
zich hieruit terugtrekt, terwijl anderzijds door
daling der grondwaarde en stijging van den rentevoet de grondbezitter aan twee kanten gedrukt
wordt. Komt hij in dit geschrift nog met een
voorstel tot overgangsmaatregelen, in 1868 en
1869, toen de nood steeds bleef nijpen, slaat hij
het radicale middel voor: de Staat moet den
rentekoop weer instellen. Alleen dit rechtsinstituut kan de orde herstellen. Ook hier is zijn uitgangspunt: in economischen zin is land geen
kapitaal. Hij werkt nu praktisch zijn rentebeginsel
uit in de rentebrieven met de daarvoor noodige
instellingen . Voor de verwerkelijking dezer credietorganisatie doet hij een beroep op den Staat.
Wat eenmaal Frederi k de Groote deed,
toen hij de "Landschaften" in het leven riep, iets
soortgelijks moet nu de Staat doen door positief
een credietvereenigingspolitiek te gaan voeren. 1)
Later, toen de toestand nog droever scheen,
bouwden Sc h ä ffl e en St ei n op deze voor1) "Zur Erk1ärung und Abhülfe der heutigen Creditnoth
des Grundbesitzes". 1868 en 1869.
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stellen, met bepaalde wlJzlgingen hun plannen ter
beperking en regeling van het landbouwcrediet.
Inderdaad was er in dien tijd wel reden tot
bezorgdheid. In Frankrijk, in Duitschland, ja in
de meeste landen van Europa.
Sedert verheugt zich de landbouwpolitiek in
toenemende belangstelling. Een sterk ingrijpen
in het maatschappelijk leven met vooraf vastgesteld doel door den Staat, is sinds dien ook
voor den landbouw verdedigd. Het bestaande
recht en verkeer met betrekking tot den grond
is zeer aangevall,en. De boer moet weer in vaster
verhouding komen tot zijn grond. De middelen
die men daarvoor heeft aangeprezen, zijn met
name: een afzonderlijk erfrecht voor den landbouwenden stand, beperking in de vervreemding,
-de belasting en de verdeeling van den grond,
invoering van den erfpacht, aflossing der te zware
hypotheken met behulp van den Staat. 1)
In deze ~ijn ligt ook het toen pas ontdekte en
met vuur verdedigde Hezmstättenrecltt. Als L oren t z v 0 n St e i n in dat Heimstättenrecht meent
zijn gedachte van een gesloten boerenstand te
ontmoeten is dit wel is waar onjuist, toch zijn er
voorstanders, die het in die richting willen leiden.
Het is duidelijk, hoe in de meeste voorgestelde
maatregelen (dit blijkt ook uit de wijze waarop
men ze aanprijst) zich uitspreekt de gedachte:
1) G r ü nb erg "Der Entwurf eines Heimstättengesetzes für das Deutsche Reieh".
Bra u n s Archiv IV 1891.
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een gesloten stand op het land te vormen, die
in zijn bedrijf zekerheid van bestaan kan vinden
en een dam vormt, die de beweging, welke thans
'Ook den landbouw aangrijpt, tegenhoudt. Er spreekt
zich zelfs hier en daar uit een heimwee naar de
gebondenheid onder het oude vaste verband.
Het Heimstättenrecht is sedert Lor ent z vo n
St e i n een belangrijke plaats blijven innemen in
de landbouwpolitiek. Met velerlei andere voorgestelde maatregelen houdt het nauw verband.
Naar aanleiding van dit recht is ook vooral besproken de vraag, of een speciaal recht voor den
landbouw gewenscht is. Het vindt eenige aansluiting bij de land verschaffing aan landarbeiders.
Overal, waar men het verdedigt, treedt meer of
minder sterk bescherming en instandhouding van
"la propriété paysanne" naar voren. 1) De betrekking van den klein- en middengrondbezitter tot
een hechte en blijvende te maken is de bekorende
gedachte.
Wij stellen ons voor dit Hez"mstättenrecht in ons
proefschrift te behandelen.
In bijna alle landen van Europa is het thans
in allerlei geschriften besproken, in ontwerpen
voorgesteld of zelfs in de wet belichaamd.
In D u i t s c h I a n d is de actie met name uitgegaan van B u c hen b erg e r, S c h n e i der en
Ri epe n h a u sen, die op verschillende wijze getracht hebben of nog trachten het denkbeeld
1) SOU c ho n "La propriété paysanne" Paris 1895.
wan 0 wit s c h o. l. pag. 2.

10
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ingang te doen vinden. In 1883 is het eerste
ontwerp in Pruisen ingediend. Belangrijker is het
initiatief van D ö n h 0 ff Fr i e d r i c hst e i n c. s. in
den Rijksdag, wier ontwerp in 1892 in behandeling is genomen, echter niet tot wet verheven,
wel herhaaldelijk opnieuw aangeboden. Vooral
Ri epe n h a u sen heeft veel actieve aanhangers
om zich verzameld en zoo is in 19°3 en 1904
zijn gedachte in den Rijksdag weer aan de orde
gesteld en een ontwerp nogmaals ingediend. In
den Rijksdag zelf is veel sympathie voor het
denkbeeld. Vooral in de jaren 1885-1895 zijn
veel geschriften pro en contra verschenen.
I t a I i e, met zijn eigenaardige agrarische toestanden, waar het Zuiden in voortdurende crisis
verkeert onder de heerschappij van het latifundium, het Noorden daarentegen op een toenemende klasse van klein-grondbezitters kan roemen,
het geheele landbouwverkeer door zware fiscale
lasten wordt gedrukt, kent ook een poging om
de instelling van zijn grondbezit in het leven te
roepen. In 1894 is aan de Italiaansche Ka~er
door Benjamin Pandolfi een ontwerp in die
richting voorgelegd. De groote voorvechter in
Italie is Santangelo Spoto, van wien verschillende geschriften over dit onderwerp zijn
verschenen .
In 0 0 s ten r ij k is buiten het Parlement door
een commissie een ontwerp om het Heimstättenrecht samengesteld. Van belang is daar ook vooral
de novelle voor het Procesrecht van 1887 be-
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treffende de executie, welke met de Heimstättengedachte nauw verband houdt.
Eng e I a n d, welks wetgeving op de smallholdings and allotments in de laatste jaren zeer de
aandacht trekt, kent geen pogingen tot invoering
van het Heimstättenrecht, maar is toch in de
beweging ten gunste daarvan niet achtergebleven.
We herinneren er alleen aan, dat in Londen
heeft bestaan een onder de leiding van De v as
opgerichte vereeniging ter bekendmaking van het
Amerikaansche homesteadrecht, welker publicaties
op dit punt van uitnemend gewicht zijn.
Ook Bel g i e kent geen Heimstättenrecht in
de eigenlijke beteekenis. Toch staan de wet van
16 Mei 1900 (apportant des modifications au
régime successoral des petits héritages) en het
ontwerp van 20 Maart 1901 (ingediend door
Hen ri Ca r ton de W i art), dat het behoud
wil verzekeren van den huiselijken haard bij het
leven van den familievader, met de gedachte dezer
instelling in nauwe betrekking.
Van belang voor de Heimstätteninstelling is de
Servische Burgerlijke Rechtsvordering, waarin
sedert 1873 reeds de zuivere grondgedachte is
neergelegd, dus jaren vóórdat Lor ent z v 0 n
St e i n op de Amerikaansche wetgeving de aandacht vestigde.
Zw i t ser I a n d is in Europa de eerste Staat
geweest, die welbewust pogingen tot invoering
van het Amerikaansche instituut heeft aangewend.
In 1882 werd door Franz Beck-Leu aan den
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Regeeringsraad van het Kanton Lu z e r n een motie
in die richting voorgesteld. De motie werd aangenomen en leidde tot een ontwerp van deskundigen in 1884, tot een Regeeringsontwerp in 1885,
dat echter niet tot wet is verheven. Sedert is in
Zw i t ser I a n d de beweging voortgegaan en staat
men op het punt de gedachte te verwerkelijken
in het "asile de familie."
Zonderen wij de regeling van het Servische
Procesrecht uit, dan is Fr ank r ij k het land,
waar het eerste succes is behaald. 12 Juli I gog
kwam daar de Heimstättenwet, Ia loi sur Ie bien
de famille insaissisable tot stand. Tot deze uit·
komst heeft veel bijgedragen de krachtige actie
van Leve i II é en L e m i r e. Met name L e mi r e
de president van de "Lzgue du coin de terre et
du foyer", heeft door zijn bezielde leiding de
Heimstättengedachte ingang doen vinden.
Al deze gegevens toonen voldoende aan, dat
de HeimstätteninsteIling in de verschillende landen
van Europa geen onbelangrijke plaats inneemt.
Het is geen wonder, dat tal van geschriften over
dit onderwerp zijn verschenen en nog verschijnen.
Zelfs is uitgesproken, dat over geen onderwerp
zooveel is geschreven als over "die Heimstättenfrage". De eerste groote voorvechter in Europa
is geweest Ru dol f Me y e r. Vooral in Frankrijk
en Duitschland is thans de litteratuur . zeer overvloedig. 1)
1) Wij geven thans een lijst van de voornaamste geschriften, die door ons het meest zijn geraadpleegd.

I I

Ook ten onzent heeft men op het Heimstättenrecht de aandacht gevestigd. Het Consulair Verslag van I go 5 van den Consul-Generaal te Parijs
vermeldt het geheele toen aanhangige ontwerp
in Frankrijk en den inhoud der Memorie van
Toelichting, die de tegen het recht aangevoerde
argumenten weegt en in hare conslusie verwerpt.
In Ig07 verscheen in het Rechtsgeleerd Magazijn
een opstel over de Amerikaansche Homesteadwetgeving van de hand van Mr. G. J. St e mbe r g, waarin de schrijver, hoewel niet in scherp
R u dol f M e y er ,. Heimstätten und andere Wirtschaftsgesetze" Berlijn 188 3.
Lor ent z v 0 n St e i n "Bauerngut und Hufenrecht"
Ween en 1882.
Lor ent z v 0 n S t e in" Die drei Fragen des Grundbesitzes und seiner Zukunft" Stuttgart 188 1.
S c h n ei der "U eb er die demnächstige Gestaltung des
Grundbesitzrechtes in Deutschland, ins besondere die
Verwirklichung eines Heimstättenrechts" S c h m 0 11 ers
Jahrb. XIV. 461.
Sc h ne i der
"Das sogenannte Heimstättenrecht
Schmollers Jahrb. XVI. 43.
C. G r ü n b erg "Der Entwurf eines Heimstättengeset zes für das Deutsche Reich" Bra u n 5 Archiv. IV. 1891.
C. G r ü nb erg "Heimstättenbestrebungen in Frank·
reich" Brauns Arc hiv. VI. 327 1907.
M. Ser i n g "Die landwirtschaftliche Conkurrenz Nordamerikas." Berlijn 1897.
M. Ser i n g "Handwörterbuch" sub voce Heimstättenrecht.
Th. A. Fr uin "Het deel van het vermogen, dat niet
vatbaar is voor executie" Proefschrift Utrecht 189 2.
Sou c h 0 n "La propriété paysanne" Paris 1895.
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uitgesproken vorm de toepassing ten onzent aanprijst. Het dunkt ons daarom ook van belang te
onderzoeken of de richting, die hier wordt voorgestaan, voor Nederland al of niet gewenscht is.
Wij hebben getracht in het voorgaande het
belang van ons onderwerp zooveel mogelijk aan
te toonen. Waar we hier te doen hebben met
een maatregel, die met het karakter van het
grondbezit in verband staat en met het landbouwcrediet nauw samenhangt, was een kleine aanduiding van veel dieper ingrijpende maatregelen
als van R 0 d b e r t u s, op wien later Lor ent z
v 0 n St e i n bouwt, alleszins gerechtvaardigd.
Om verwarring te voorkomen is het thans
bovendien gewenscht de hoofdgedachte eenigszins
nader te omschrijven, zoodat we gemakkelijk op
eigen beperkt terrein kunnen blijven.
P. B ure a u "Le Homestead" Paris 1895.
Tir man e. a. "Serie d'études sur Ie bien de famille"
Paris 1904.
R é n é Wor m 5 "Le bien de famme insaisissable"
in zijn "Etudes d'économie et de legislation rurales."
Paris 1906.
Mr. G. J. St e m b erg "De Amerikaansche Homesteadwetgeving in Europa" Rechtsgel. Magazijn 1907.
K. 10 wan wit s c h "Die Heimstätte oder die Unangreifbarkeit des ländlichen Grundbesitzes" Tübingen 1908.
] a c q u esT r é m e a u "Du bi en de famille insaisissab1e" Paris 1910.
H a n s L. Ru dol f "Das französische Heimstättengesetz von 12 Juli 1909" Sc h m 011 ers Jahrb. 1910.
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Door namen late men zich hier niet misleiden.
Zoo heeft Dr. B u erin Ig08 in het licht gegeven
een boekje getiteld "die Heimstättenversicherung."
De gedachte daarv:ln is deze: de toestand van
den loonarbeider, die den grooten trek naar de
steden veroorzaakt en het platteland ontvolkt, is
alleen te verbeteren door den loonarbeider economisch gelijk te stellen met den industriearbeider. De daarvoor in toepassing gebrachte inwendige kolonisatie zal alleen resultaat hebben, wanneer zij verbonden wordt met een stelsel van
verzekering, waarbij na verloop van tijd het den
arbeider gegeven bezit, zijne Heimstätte, zijn vol
eigendom wordt, dat hem aldus sociaal zelfstandig
maakt. Met het Heimstättenrecht heeft deze gedachte slechts den naam gemeen.
Om het begrip Heimstättenrecht te leeren kennen, lette men op de afkomst. Het komt uit
Amerika en is vooral door Ru dol f M e y eren
Lor ent z v 0 n S te i n aan het licht gebracht.
Ook daar wachte men zich voor verwarring. Vele
der eerste schrijvers hebben niet voldoende onderscheiden de federal homestead act van 1862
en de homestead-exemptionlaws der afzonderlijke
Staten. De bedoeling der wet van 1862, die voor
de geheele Unie geldt, is kolonisatie van niet bebouwden grond, aan den Staat toebehoorend. Zij
verwezenlijkt dit door iederen Amerikaan of hem,
die verklaart Amerikaan te willen worden, tegen
geringe inschrijvingskosten de gelegenheid te openen gratis een stuk grond van bepaalde grootte
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te verwerven, dat gedurende vijf jaar onaantastbaar zal zijn voor vroegere schulden, gedurende
die vijf jaar onvervreemdbaar, terwijl het daarna
zijn vol eigendom wordt of reeds eerder, wanneer
hij den grond koopt. De federal-homestead-act
van 1862 steunt op het eigendomsrecht van den
Staat op den onbebouwden grond. Er heeft wel
een bepaalde bescherming plaats, echter slechts
gedurende vijf, jaar en verschillende van die,
welke het Heimstättenrecht beoogt. Heeft de
kolonist zich na afloop der vijf jaren niet gesteld
onder het vaak facultatieve Heimstättenrecht van
den Staat, waarin zijn grond ligt, zoo is er van
toepassing daarvan geen sprake.
Deze wet op de kolonisatie heeft zeer den
bloei en de ontwikkeling van den landbouw in
de Noordelijke Staten bevorderd. Thans bestaat
er vrijwel eenstemmigheid, dat zij geheel iets
anders geeft, dan de eigenlijke heimstättenwetten
en dat hare resultaten niet mogen geboekt ten
gunste van het Heimstättenrecht, neergelegd in
de homestead-exemptionlaws.
Deze zijn echter niet zonder meer naar Europa
overgebracht, maar vervormd naar de toestanden
in de oude wereld en door het onderscheiden
doel gewijzigd. Vandaar dat het Heimstättenrecht
a. h. w. een verzamelbegrip is, dat echter aan
zijn juridische zijde éénheid vertoont. Die éénheid
ligt in de "onaantastbaarheid voor executie van
privaatrechtelijke vorderingen ook voor een bepaald gedeelte van het onroerend goed". Dit is
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de hoofdgedachte, waarbij nader in het oog moet
worden gehouden, dat de onttrekking aan de executie hier bepaaldelijk betreft een homestead, een
Heimstätte d. w. z. de verblijfplaats voor een gezin,
dat die Heimstätte bewoont en bebouwt, terwijl
overeenkomstig de bepalingen der wet beperking in
de vervreemdbaarheid daarvan, kan vastgesteld zijn.
Ligt juridisch de éénheid in de onaantastbaarheid
van onroerend goed, zoo is het aanstonds duidelijk,
dat het Heimstättenrecht niet een zuivere hervormingsmaatregel voor den landbouw behoeft
te zijn, al ligt daarin ook zijn hooge economische
en sociaal politieke waarde, maar dat het van
grooter draagwijdte is.
Vóór wij daarom ons historisch overzicht aanvangen, achten wij het gewenscht reeds hier in
korte trekken na te gaan de ontwikkeling der
executie in het privaatrecht met het oog op de
onaantastbaarheid van sommige deelen van het
vermogen.
Het oude Romeinsche Recht kende de lichamelijke aansprakelijkheid vóór de lex Poetelia, ook
nog uitkomende eenigszins in de noxae deditio
van den slaaf en van den filius familias en het
membrum ruptum. Deze lichamelijke aansprakelijkheid is later verzacht tot een aansprakelijkheid
alleen in het vermogen. Zelfs de aansprakelijkheid
in het vermogen vond voor bepaalde schulden
met bepaalde schuldenaars en schuldeischers een
beperking in het beneficium competentiae.
Ook het Mozaïsch Recht laat den schuldenaar
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niet alles ontnemen: men zal beide molensteenen,
immers den bovensten molensteen, niet te pand
nemen; want hij neemt de ziel te pand 1).
Bij Sc h n ei der kan men uit verschillende
andere rechten voorbeelden vinden, die aantoonen,
dat men trachtte den schuldenaar bij de executie
te beschermen, door hem niet van alles te berooven, maar middelen tot verderen arbeid te laten.
Dezelfde schrijver geeft ook uit het latere recht
in Europa belangrijke bepalingen, de eene meer
zacht, de andere meer streng, welke op het beginsel dat iemands vermogen is onderpand voor
al zijn schulden inbreuk maken, maar zoo als
Schneider zelf erkent, deze bepalingen staan op
zich zelf. Een algemeene gedachte Vgt er niet
aan ten grondslag.
Ook de thans bestaande wetgevingen gaan in
de uitzonderingen op het beslag niet zeer ver.
Het zou ons te ver voeren al die uitzonderingen
nader te behandelen. We geven daarom de conclusie die Fr u i n trekt uit zijn historisch overzicht: 2) "de Europeesche wetgevingen huldigen
het beginsel, dat ieder met zijn geheele vermogen
voor zijne verbintenissen aansprakelijk is, slechts
met weinig nauw begrensde uitzonderingen, die
voor het meerendeel de strekking hebben om den
schuldenaar te doen behouden hetgeen onontbeerlijk is om te blijven voortleven; het onderscheid,
1) Deuternomiurn 24 : 6.
Pag. 75.

~)
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dat in dit opzicht tusschen de wetten der verschillende landen bestaat, heeft zijn grond in de
ongelijke appreciatie van het onmisbare."
Wij wijzen nog op twee punten. Ten eerste,
men is bijna algemeen van oordeel, dat de groep
der uitzonderingen, ook ten onzent, verruiming
behoeft. Ten tweede, de gedachte begint post te
vatten, dat de schuldenaar niet alleen uit een
oogpunt van menschelijkheid dient beschermd te
worden, maar dat er naar dient gestreefd hem in
z'n economisch bestaan niet geheel te vernietigen.
De gedachte van bescherming der productiviteit,
zooals men die vindt in de onvatbaarheid voor
beslag van het toekomstig loon, dit in ruimen zin
genomen, moet verder worden uitgebreid. Middelen
om hetzelfde bestaan voort te zetten dienen den
schuldenaar gelaten. Men wijst er op, dat een
kunstenaar zijn instrumenten houdt. Alleen den
b oeren wordt alles ontnomen. Hun werktuig,
dat voor hen is de grond , valt onder het beslag.
Zij vallen aldus in de klasse der loonarbeiders,
d . w. z. bij gebrek om daaronder terstond een
p ositie te verwerven, in het pauperisme. Door
geheel of voor een deel den grond onaantastbaar
te verklaren, wenscht men daarom hun te hulp te
komen.
Aldus wordt aan de orde gesteld : ook onttrekken van onroerend goed aan de executie.
Heeft deze uitzondering in vroeger jaren reeds
t oepassing gevonden?
S c h n e i der wijst op een wet van Hendrik VII
2
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van Engeland, die een poging inhield om kleine
boerenbedrijven onaangetast te laten, welke wet
echter slechts kort heeft bestaan. Ook herinnert
hij aan de wetten van Portugal voor zijn overzeesche bezittingen, waarbij,om den aanleg van
suikerplantages te bevorderen, de executie zeer
werd beperkt en het onroerend goed, tenzij de
schulden tot de waarde van de plantage met
inventaris waren geklommen, aan het beslag
werd onttrokken.
De voorbeelden door Ru dol f Me y eren.
De v a s voor China aangehaald, worden door
deL a vel e y e bestreden. 1) Ook de onvervreemdbaarheid der Grieksche "archeia" moira en het
Germaansche "alodium" steunen op een andere
gedachte. 2)
De reeds genoemde bepaling uit het Servische
procesrecht onttrekt inderdaad onroerend goed
aan het beslag. § 471 van het Wetboek van Burgelijke Rechtsvordering, in 1865 ingevoegd, in
1873 verruimd, verklaart, dat het huis met erf
tot I morgen, bovendien nog een stuk grond tot
5 morgen buiten de executie blijft.
De waarde van de ook reeds aangehaalde
Oostenrijksche novelle van 1887 ligt daarin, dat
zij, behalve door de rij der vermogensbestanddeelen, niet voor beslag vatbaar, uit te breiden,
den debiteur te hulp komt, door te voorkomen,
1) De Laveleye :tDe la Propriétè et de ses formes .
primitives.:t 3e dr. 1891 pag. 453.
2) Schnei der, Schm ollers Jahrb. XVI pag. 47
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dat zijn onroerend goed bij ongunstige omstandigheden, als b.v. de prijs zeer laag is, hem direkt
ontnomen wordt.
In vollen omvang is de vraag of een minimum
van onroerend goed, met name huis of land,
onontbeerlijk is voor de persoonlijke werkzaamheid van den schuldenaar, aan de orde gesteld
door het bekend worden van de homestead-exemp·
tionlaws der Staten in Noord-Amerika.
De noodzakelijke begrenzing en ook het juridische milieu van ons onderwerp achten we thans
voldoende aangegeven om de eigenlijke uiteenzetting te beginnen. Wij stellen ons voor, een
overzicht te geven van de voornaamste wetgevingen en ontwerpen in die landen, waar het Heimstättenrecht een belangrijke rol vervult. Daarna
zullen wij trachten het karakter en de wenschelijkheid van het Heimstättenrecht in het algemeen
te beoordeelen. In een slothoofdstuk wenschen
we ons nog ter beantwoording te stellen de vraag
of deze maatregel voor Nederland al dan niet
gewenscht is.

HOOFDSTUK II.

Het Heimstättenrecht in het buitenland.

Wanneer wij in de eerste plaats zullen trachten
te geven een korte en duidelijke schets van het
Heimstättenrecht in de buitenlandsche wetgeving
en van de pogingen, in verschillende landen aangewend, het in de codificatie of in een afzonderlijke wet te verwerkelijken, dan is eenige beperking noodzakelijk.
Toen Rudolf Meyer in 1883 de aandacht
op deze instelling vestigde, meende hij in allerlei
land en werelddeel de gedachte daarvan terug
te vinden. Sedert echter heeft men de overdrijving
ingezien, welke schuilt in de bewering, dat de
wetten, die met het Heimstättenrecht in verband
kunnen worden gebracht in Rusland, Indië, Amerika,
Australië, in hare verscheidenheid moeten worden
beschouwd als de uitdrukking van éene gedachte
op verschillenden trap van ontwikkeling. 1) Wij
maken gebruik van het meerdere licht, dat Sering,
B ure a u e. a. op dit punt hebben aangebracht
1) Iowanowitsch o. I, pag. 16.
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en bepalen ons tot de eigenlijke "Heimstättenbeweging" en haar historischen achtergrond in
het land van oorsprong. Derhalve betreft ons
overzicht in de eerste plaats Amerika, waar welbewust in de meeste Staten een Heimstättenwetgeving is tot stand gebracht. Daarna in Europa:
Duitschland en Frankrijk, landen, waarin de economische ontwikkelingstrap met dien van Nederland niet te veel verschilt en die het met name
zijn, welke eene krachtige actie ten gunste
van het Heimstättenrecht kennen. Volledigheidshalve vermelden wij daarna nog onder de
rubriek "andere landen" de belangrijkste punten
voor ons onderwerp. Eindelijk zullen we in
een resumptie ons overzicht zeer in het kort
samenvatten. Daardoor wordt het mogelijk omtrent
het doel, de middelen, het te beschermen belang
of het af te weren gevaar voldoende klaarheid
te verschaffen.
I. De Vereenigde Staten van Noord-Amerika.

Hier komen thans aan de orde de z.g.n. homestead-exemption laws. Om van deze wetten een
goed beeld te geven is het noodzakelijk ook de
historie van haar ontstaan te vermelden. Deze
ligt in den Staat Texas, tot 1836 behoorende
tot Mexico, tot 1845 een zelfstandige republiek,
daarna ingelijfd bij de Unie. Toen van 1837-1839
de Vereenigde Staten door een enorme finantieele crisis werden getroffen, vluchtten vele planters naar T exas, vaak met medeneming hunner

22

slaven. 1) Was reeds sinds jaren Mexico het toevluchtsoord voor alle insolventen uit de Noordelijke Staten geweest, 2) omdat de ongeregelde toestand er den schuldeischers belette hun debiteuren
te vervolgen, het zelfstandig geworden Texas,
toenmaals met een bevolking van slechts 65000
inwoners, bood aan de geruïneerden uit de Zuidelijke Staten gaarne woonplaats. Ru dol fM e y e r 3)
vermeldt, dat de Unie door de geweldige bankcrisis dier jaren wel 200.000 insolvente debiteuren
telde. Nu eischte echter een goede betrekking
tot de Unie voor de crediteuren uit New-York,
Boston of Philadelphia het recht, hunne schuldenaren ook in Texas te kunnen vervolgen. De
planters, in dien tijd kostbare elementen voor de
bevolking, waren daardoor steeds blootgesteld
aan de executie hunner bezittingen en de hoop
op een onafhankelijke toekomst was voor hen
afgesneden. Daarom besloot men den welkomen
immigranten zekerheid te verschaffen en de Regeering der Republiek Texas vaardigde in 1839
uit de eerste homestead-exemption wet in Amerika, waarbij op het land een oppervlakte van
350 acres, in de stad een grondgedeelte met
daaropstaande gebouwen tot ongeveer dezelfde

1) De oorzaak der afscheiding in 1836 van Mexico lag
met name in het feit, dat Texas de slavernij wenschte te
handhaven.
2) Fruin 0.1. pag. 77.
3) 0.1. pag. 383.
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waarde, (voor beide ook een bepaald gedeelte
der roerende goederen als bedrijfsinventaris) aan
den gedwongen verkoop voor schulden werden
onttrokken.
Daardoor was voor de verschillende Staten der
Unie een voorbeeld tot navolging gegeven. Deze
navolging heeft van 184 I tot 1883 geleidelijk
plaats gevonden en thans kennen met uitzondering van Delaware, Pennsylvanie, Rhode Island
en Columbia alle Staten der Unie de toepassing
van het Heimstättenrecht. Wel loopen in de ver'Schillende Staten de wetten zeer uiteen, toch hebben
we hier inderdaad te doen met éénzelfde instelling.
We geven thans, wat Schneider, Grünberg, Fruin, Stemberg en vele anderen vóór
ons in hun verhandelingen ook hebben gedaan,
een kort overzicht van den hoofdinhoud der wetten zonder tot de details af te dalen.
Ru dol f Me y er vermeldt in zijn werk verschillende wetten van vroeger en later tijd, ook
de wetten van Canada, voorts verschillende uittreksels. De wetten zelf zijn te vinden in Second
special report of the commissioner of lab or,
Lab 0 r La w s, of the United States. De wetten
geven in het algemeen wat de eerste wet in
Texas gaf, n.l. het voorrecht van onttrekking aan
de executie van een bepaald vermogensdeel,
(exemption from execution: personal property,
exemption from execution: homesteads) zoowel
roerend als onroerend goed. Dit laatste is voor
ons onderwerp van belang.
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T er jui~te kenschetsing stellen wij ons thans
ter beantwoording deze drie vragen :
Wie geniet de bescherming der homesteadwetten en onder welke voorwaarden geniet hij die?
Waarin bestaat het voorrecht, de bescherming,
die de wet verleent?
Op welke wijze is de werking van het voorrecht
den betrokkenen in werkelijkheid verzekerd?
Wat het eerste aangaat, zoo geldt, dat elke
debiteur van de wet kan gebruik maken, onverschillig of hij is stad- of landbewoner. Echter
moet hij voldoen aan deze drie vereischten : hij
moet zijn familievader, head of a family, householder d.w.z. hij moet te verzorgen hebben een echtgenoot, kinderen, ouders of minderjarige broeders
of zusters. Slechts enkele Staten laten het voorrecht gelden voor eIken debiteur, die een huis
bezit of in den Staat woont. De tweede voorwaarde is die van het z.g.n. "Rückenbesitz." De
debiteur moet op zijn goed werkelijk verblijf
houden, voortdurend verblijf houden. Verhuring
door den eigenaar voor geldbelegging maakt dus
het recht voor dien eigenaar waardeloos. In de
derde plaats moet de bewoner een recht hebben
op de homestead, zij het al geen eigendomsrecht.
Bezit, vruchtgebruik, huur is voldoende.
De persoon, die aan deze voorwaarden voldoet,
geniet de volgende bescherming: bij gedwongen
verkoop voor schulden is zijn goed tot een bepaalde grootte of tot een bepaalde waarde onaantastbaar. Een zeker gedeelte, homestead ge-

heeten, kan hem niet worden ontnomen. De rest
blijft onderworpen aan het executoir beslag. Eén
Staat 1) (Texas) kent de bepaling, dat ook tegen
gehypothekeerde vorderingen de onaantastbaarheid geldt. Hier staat tegenover, dat alle Staten
schulden kennen, die steeds op de homestead
kunnen worden verhaald. Het zijn voornamelijk,
behalve de vorderingen ontstaan vóór de homestead-wetgeving en vóór het vestigen van de
homestead belastingen, schulden uit onrechtmatige
daad, schulden wegens verbetering en onderhoud
van de homestead, vorderingen ontstaan uit den
aankoop van de homestead. Ook wat betreft
deze vorderingen bestaat echter geen éénheid.
Behalve dan voor deze schulden is het goed, de
bezitting op het land of in de stad, den debiteur
gewaarborgd. Niet evenwel het geheele goed. De
wet geeft een maximum-omvang of waarde aan.
Ook hier heerscht groote verscheidenheid. Om
daarvan een denkbeeld te geven, vermelden we
het volgende staatje, dat betrekking heeft op alle
wetten} te vinden bij St e m b erg in zijn opstel
in het Rechtsgeleerd Magazijn. 2)
1) Fr u i n vermeldt ook Louisiana.
2) Ook bij R u dol f M e y e r is een opgave te vinden

pag. 452-455.
c.f. Bureau pag. 135 en 136.
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Landelijk Eigen- Stedelijk Eigen· Waarde zoowel
dom
dom.
voor landelijke
Waarde
in
Wa.arde als stedelijke
in
1D
natura
in
eigendommen.

I

acres.

Alabama.
Arkansas
Arizona .
Californie
Colorado
Connecticut
Florida
Georgia .
Id k I head of a faa o! mily any other
lllinois
lndiana
Iowa.
Kansas
Kentucky
Louisiana
Maine
Maryland
Massachusetts
Michigan
Minnesota
Missisippi
·
Missouri .
Montana
Nebraska
Nevada
New Hampshire
New-Yersey
New-Mexico

·

·

·

dollars.

natura.

25° 0

a lot
I acre

80
160

I dollars.
25° 0

·

4 000

I
1/2

160

·

·

1600
5°00
1000
1000
600
800

4°
160

1/2 acre
1

800

acre
1000

2000

160

I

acre

2000
5° 0
100

·

·
·

·

·

·

·

800
4°
80

15°0

160

2000

160

15°0

160

25°0
2000

160

·

·

·

1000

acre

·

·
·

5°00
2000

a lot
a lot

15 00
2000

a lot
l/~ acre
2 lots

25 00
2000
5°00
5° 0
1000

I

1000

New York. •
N orth Carolina
N orth Dakota .
Ohio . .
Oklahoma .
Oregon . .
South Carolina
South Dakota .
Tenessee
Texas
Utah . .
Vermont
Virginia.
Washington
West-Virginia .
Wisconsin
Wyoning

1000
1000
160

1000

acres

5000

2

15 00

acre
1 block

2000
1000

1

160
160

1000
160

5000

1

acre 5000
1000

200

5 000
1000
5°0
2000
2000
1000

We hebben nu nog na te gaan de vraag, op
welke wijze het effekt den betrokken debiteuren
is gewaarborgd. Bij den gedwongen verkoop komt
allereerst ter sprake of het goed de waarde of
den omvang, door de wet als maximum gesteld,
overtreft. Het meerdere wordt dan geëxecuteerd.
Den debiteur is het recht gelaten aan te wijzen,
wat hij als homestead wil beschouwd zien. Blijft
de aanwijzing door den debiteur achterwege, zoo
heeft zij door deskundigen plaats, eveneens als
er verschil tusschen partijen rijst. Zooals gezegd,
lost bij onmogelijkheid van verdeeling het recht
zich op in het recht op een bepaald bedrag aan
geld, in de verschillende wetten meestal vastgesteld.
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De homestead exemption wordt gegeven aan
"the he~d of the family" in ruimen zin. Het recht
gaat bij den dood van den man op zijne vrouw
over en na haren dood (of bij vóór overlijden) op
de kinderen; het recht gaat pas te niet, als het
jongste kind zijne meerderjarigheid heeft bereikt.
Eerst na den dood der moeder en de meerderjarigheid der kinderen treden de regelen betreffende de erfopvolging in werking.
Om het recht werkelijk aan defam züe ten goede
te doen komen, is de beschikkingsbevoegdheid
van den man beperkt. Zonder toestemming der
vrouw mag hij de homestead niet vervreemden
of bezwaren, noch ook van zijn recht afstand doen,
geen kontrakten sluiten, waaruit een wettelijk
pandrecht ontstaat. Zelfs voor tijdelijke beschikkingen is toestemming der echtgenoote noodzakelijk. 1) Overigens is verandering en vervreemding
der homestead vrijgelaten.
Hierbij komt ' eindelijk nog ter sprake de vraag,
die alle wetten hebben moeten beantwoorden, of
het recht fakultatief dan wel dwingend zou zijn.
Beide stelsels vinden in de Vereenigde Staten
toepassing. Hier sluit zich bij aan de kwestie
welke formaliteiten bij het vestigen van de homestead moeten in acht genomen. Het belang van
derden treedt daarbij naar voren in verband met
openbaarmaking. Trouwens ook in andere op1) Sommige Staten hebben maatregelen genomen om
de vrije toestemming der vrouw te verzekeren.
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zichten hebben de Staten maatregelen genomen
om derden niet te benadeelen . Dit blijkt ook uit
de aantastbaarheid voor schulden ontstaan vóór
de homesteadwetgeving of het vestigen van de
homestead. 1)
In hoofdzaak is hiermede de vraag beantwoord,
hoe het recht den debiteur en zy'n gezin is verzekerd en welke maatregelen zijn genomen om
te bewerken, dat het effekt niet gemakkelijk worde
vernietigd.
Daarmede is thans de hoofdinhoud der homesteadwetgeving geschetst. We leggen er den nadruk op, dat zelfs in wat we vermeldden hier en
daar verschillen tusschen de wetten niet steeds
zijn medegedeeld. Echter betreffen die verschillen
meer de uitwerkingen op speciale punten, voor
ons overzicht van minder belang.
Ook heerscht er verschil van opvatting in jurisprudentie en litteratuur over belangrijke punten,
wat aan de rechtszekerheid ongetwijfeld schade
doet. Het spreekt echter ook bijna van zelf, dat
onvolledigheden en onduidelijkheden in de wetten
moesten overblijven. Dit is vooral een kwestie van
wetstechniek.
Is in de Amerikaansche homesteadwetgeving
een leidende gedachte overal terug te vinden?
De wetten geven hierop geen onzeker antwoord.
Bescherming van huis en goed, noodig voor
1) Hier ziet men ook duidelijk het verschil met de wet
van 1862.
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iemands arbeid, en dit niet alleen ten behoeve
van den debiteur zelf, maar vooral ook ten behoeve van zijn vrouwen gezin is een gedachte,
die in de wetten zeer duidelijk ligt uitgedrukt.
Ser i n g ziet in de wetten de uitdrukking van
deze oud-Angelsaksiksche gedachte: "het huis is
iemands burg, zijn heiligdom en toevluchtsoord
voor alle zorgen des levens en alle vervolgingen,
waarmede de tijd hem kwelt, een asyl, dat hem
niet ontnomen mag worden en waarin het gevoel
van onafhankelijkheid moet gevoed en gekweekt
worden, dat immers den grondslag onzer instellingen vormt en dat voor het voortbestaan dier
instellingen onmisbaar is." 1)
St e mb erg verklaart de gedachte der wetten
aldus: "de homestead is de plaats, waar de debiteur met zijn gezin leeft; het is de verblijfplaats
van zijn vrouwen kinderen; deze ontvangen daar
hunne opvoeding en worden daar onderhouden
en wat nu die opvoeding en dat onderhoud aangaat, staat het gezin als crediteur tegenover den
man en moet het eene bevoorrechte positie hebben. De eerste en voornaamste plichten, die een
gezinshoofd heeft, zijn de plichten tegenover zijn
gezin. Het moet niet in de macht van den crediteur liggen dat gezin te berooven van de plaats,
waar het zich veilig waant. Het hoofddoel is vrouw
en kinderen te beschermen tegen verwaarloozing
en ongelukkige ondernemingen van man en vader.
Daarbij komt ook wel het motief den debiteur
1) Sering 0.1. p. 158.
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niet geheel hroodeloos te maken, hem in staat te
laten opnieuw te beginnen en te trachten er
bovenop te komen en door hard werken zijn
crediteuren te voldoen j de voornaamste reden,
die tot de wetten leidde was de bescherming van
het gezin, hetgeen het duidelijkst blijkt uit de
toekenning van het voorrecht aan "the householder, the head of the family."
We geven deze opvatting van S tem b erg weert
omdat zij de algemeen erkende is. Wij kunnen
ook de juistheid ervan gereedelijk toegeven. Toch
zij men voorzichtig. Er bestaat bij verschillende
schrijvers de neiging om de Amerikaansche homestead wetgeving te beschouwen als uitvloeisel
eener gedachte, waarvan de waarheid moet
onderzocht en die, tot juiste verhoudingen gereduceerd, als grondslag voor verderen voortbouw ook in onze wetgeving moet dienen. Echter
meer dan de belichaming van een idee is zij
produkt der historie. Het is de verdienste geweest van B ure a u door zijn onderzoekingen
hieromtrent volledig licht te hebben ontstoken. 1}
Wij hebben bij de ontstaansgeschiedenis vooropgesteld, dat het voorbeeld van Texas is nagevolgd. Daar lag de oorzaak in de geweldige
bankcrisis van 1837-1839. Ook voor de andere
1) B ure a u 0.1. geeft hiervan reeds aanwijzingen in
zijn derde hoofdstuk, dat den economischen toestand van
Amerika teekent in 1839 ; met name echter, waar hij het
sociaal-economisch doel der wetgeving tracht in het licht
te stellen pg. 167-210, is het bewijs te vinden.
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wetten ligt in de crisissen de voornaamste ontstaansgrond. Overal hadden de kolonisten groote
behoefte aan geld om den verkregen grond in
cultuur te brengen. Bij het ontbreken van een
organisatie voor het landbouw-crediet, uit de eigenaardige verhoudingen tusschen het platte land en
de stad in Amerika en uit de al te groote credietbehoeften van dien tijd zeer verklaarbaar, zagen
de boeren zich op particulier geld aangewezen .
In normale omstandigheden zonder bezwaar, als
zij na opzegging voldoende gelegenheid vonden
nieuw geld op te nemen, beteekende dit in de
vele tijden van paniek, die Amerika toen doormaakte hun ondergang. Het geld moest terugbetaald , nieuw was niet aanstonds te bekomen, het
vermogen d.w.z. de boerderij, de werkplaats werd
mede tot schade van den crediteur voor een
spotprijs verkocht. Huis en land, de H ez'mstätte
ging verloren. Ook de bezittingen van de vrouw
werden geexecuteerd. Het gezin werd volkomen
in zijn sociale positie vernietigd. De executie der
homestead brengt hierin verandering. Ook bereikte
men, dat door den dwang, die in de onttrekking
voor personeele vorderingen ligt, hypotheekneming
meer toegepast werd, bij welke door publieke
controle gevaarlijke manipulaties van een geslepen
schuldeischer konden worden tegengegaan.
Ook de bescherming van het gezin met name
der vrouw laat zich historisch verklaren. De nieuwe
wereld, het land der kolonisten had groot gebrek
aan vrouwen. De verhouding tusschen het getal
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manlijke en vrouwelijke inwoners toont het nog
heden aan. Geen wonder dat de vrouw in hooge
eere werd gehouden. Echter het huwelijksvermogensrecht verleende haar geen bescherming en
zoo kwam het veelvuldig voor, dat de door haar
aangebrachte bezittingen voor schulden van den
man werden verkocht. Men bedenke hierbij, dat
het speculatieve moment in het bedrijf in Amerika
veel sterker is dan in Europa en het wordt
duidelijk, hoe gemakkelijk de man het gezin
kon ten onder brengen, ook al had hij zelf weinig
vermogen aangebracht. Ook hiertegen werpen de
wetten zoo veel mogelijk een barricade op.
Uit deze gegevens blijkt voldoende hoe de zware
kommercieele crisissen, waardoor Amerika in de
Ige eeuw herhaaldelijk werd geteisterd, de bescherming van familie en huiselijken haard door
middel van homestead-exemptie, gelijk die in de
verschillende wetten wordt bedoeld, konden in het
leven roepen .
Vraagt men naar de resultaten, die de homesteadwetgeving voor de sociale verhoudingen van
Noord-Amerika heeft gehad, zoo blijkt door de
niet-eenstemmigheid der schrijvers, op wier oordeel wij bij het ontbreken van andere gegevens
zijn aangewezen, niet geringe moeilijkheid te bestaan. St e mb erg, dit verschil toegevende,
verklaart, dat de wetten ongetwijfeld veel hebben bijgedragen tot den bloei van den landbouwenden stand in Noord-Amerika. Toch staat
s
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dit lang niet onomstootelijk vast. Ser in g, die
hier minstens als goede autoriteit mag gelden
heeft met de door hem zelf verzamelde gegevens
duidelijk aangetoond, dat het oordeel van Ru dol f
Me y er 1) veel te optimistisch was gesteld. Eenheid van den boer met zijn grond, onmogelijkheid dat een hoeve, eens ontstaan, weer verdwijnt,
uitstekende kredietverhoudingen zijn inderdaad
onjuiste berichten gebleken voor zoo ver het landbouwverhoudingen betreft. Vraagt men naar het
effekt voor het tegengaan van grondversnippering,
zoo moet vooropgesteld, dat verband met het
erfrecht (zooals men in Duitschland begeert) onnoodig is van wege de volledige vrijheid van beschikken na doode. Voortgaan op den weg van beperking in de vervreemdingsbevoegdheid wordt
in Amerika niet gewenscht. Eer het tegendeel. 2)
Let men op de bescherming van de homestead
als zoo danig, zoo valt in het oog, dat éénerzijds
door het verschil in omvang tusschen hoeve en
homestead absolute zekerheid wel moet ontbreken,
anderzijds door de hooge maxima hier en daar
van buitengewoon veel meer dan van sterke bescherming van den debiteur sprake is, van kunstmatig
handhaven ook van niet gewenschte elementen.
Ongetwijfeld heeft het recht wel beschermend
1) Pag. 385. 387. 4-06.
Sering 0.1. pag. 162.
2) In Texas wordt er naar gestreefd hypotheekneming
toe te laten.
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gewerkt Hier staat tegenover dat het vaak zeer
illusoir is van wege het niet dwingend karakter.
Het oordeel, de conclusie van Ser i n g, die
berust op persoonlijk onderzoek, luidt 1) : "Dieselbe
(Heimstätte-Gesetzgebung) bietet in den meisten
Staaten durch das der Ehefrau gegen Verschuldung und Veräuszerung der Heimstätte gewahrte
Einspruchsrecht eine gewisse Garantie dafür, dasz
eine vollkommen schuldenfreie und mit hinreichendem Betriebskapital versehene Farm nicht durch
den Leichtsinn oder die Ungeschicklichkeit des
Mannes zu Grunde gerichtet wird. Aber die
Heimstätte-Gesetzgebung verhindert nicht, dasz
in den Fällen des thatsächlichen Kreditbedarfes
die Farm mit Hypotheken belastet und in Fällen
der Noth überlastet wird; sie verhindert ferner
nicht die wucherische Ausbeutung der Landwirthe,
ja sie bewirkt eine übermäszige Ausdehnung des
Real- und namentlich des Hypothekar-kredites auf
Kosten des Personalkredites. Thatsächlich hat die
Gezetzgebung nicht zu verhindern vermocht, dasz
in vzeten Gegegenden dze Farmer tiel z'n Schulden
stecken; und diese Erscheinung ist urn so bedenklicher als die Gläubiger (Bankiers und Krämer)
selbst einen beträchtlichen Landhandel treiben
und die überschuldeten Farmen selbst übernehmen oder verpachten. Wenn nicht weniger als
der vierte Theil aller nordamerikanischen Farmer zu Pächtern herabgesunken ist, so ist das
1) pag. 166, 16 7.

nicht nur durch die Fehler der Besiedelungs-Politik, sondern auch auf dem We ge der Verschuldung und Subhastirung bewirkt worden." 1)
Zooals gezegd, eenstemmigheid van oordeel
bestaat niet. Toch geven de feiten, vooral die door
Ser i n g aan het licht gebracht, geen buitengewoon resultaat te zien. Voortgaan in de lijn van
het Heimstättenrecht om tot meerdere stabiliteit
in het grondbezit te komen door beschikkingsbeperking en andere maatregelen is niet, wel het
omgekeerde waar te nemen. Het bezwaar van
illusoirmaking door het facultatieve en toelating van
executie voor hypotheken wordt algemeen toegegeven. Over het geheel erlangt men den indruk,
dat de wetten voor haren tijd een goede rol vervuld hebbende, bij de voortgaande ontwikkeling
niet aldus meer gewenscht worden.
11. Duitschland.

Om een juisten indruk te krijgen van de Heimstättenontwerpen in Duitschland is het noodzakelijk zich een inzicht te verschaffen omtrent
het milieu, waarin deze ontwerpen zijn ontstaan.
Duitschland is geen nieuwe staat als Noord-Amerika. In verschillende deelen van het Duitsche
Rijk leven ondanks den voortgang der ideëen op
het gebied. van het erfrecht en omtrent de regeling
1) Deze beschouwing heeft betrekking op den invloed
der wetgeving voor den landbouw; hare draagwijdte is natuurlijk grooter.

37
der eigendomsverhoudingen nog zeer oude instellingen voort.
In de laatste dertig jaren is men er op bedacht om
een "Bauernstand," in het leven te roepen of
waar die bestaat te ondersteunen. Het is geen
wonder, dat daarbij de aandacht op nog bestaande
oude regelingen valt, welke soms op de wet van
een staat, vaak alleen op gewoonte berusten.
In Saksen heerscht de regel, dat het familiegoed, waarvan de eigenaar slechts als houder ten
behoeve der familie beschouwd wordt, door testament van den eigenaar aan den waardigste der
kinderen wordt toegedeeld. In Beieren geschiedt
hetzelfde door overeenkomst onder de levenden.
Ook in verschillende Rijnprovinciën bestaan, geheel tegen de wetgevingen in, coutumes die bedoelen het goed door het in zijn geheel aan één der
afstammelingen te doen overgaan, steeds ongedeeld
te continueeren. Merkwaardig zijn in dit opzicht
vooral Westphalen en Hannover. G ros s man 1)
verzekert zelfs naar aanleiding van de jongst gehouden enquête, dat in Hannover bij den eigenaar
van het goed vaak de gedachte bestaat, dat het
hem verboden is zijn goed door vererving na zijn
dood te laten verdeelen.
In de I ge eeuw zijn nog in verschillende staten
maatregelen genomen om het goed in dezelfde familie
te bewaren. Ten behoeve van den adel heeft
men op het voorbeeld van Pruisen de instelling
1) Tir man pag. 14.

van het fideicommis opnieuw vastgelegd en ten
gunste van den boerenstand het "Erbgut" 1) in
het leven geroepen.
Zeer merkwaardig is ook de wet van Pruisen
voor Hannover in 1874 (gewijzigd 1880 en 1884)
de z.g.n "Gesetz betreffend das Höferecht in der
Provinz Hannover." 2)
V olgens deze wet is er een Register gemaakt,
een Höferolle, waarop elke boerderij op verzoek
van den eigenaar kan worden ingeschreven. Niemand is tot inschrijving verplicht en schrapping,
mede op verzoek van den eigenaar, is ten allen
tijde mogelijk. Maar zoolang de boerderij op het
register staat, is zij onttrokken aan de gewone
bepalingen omtrent het erfrecht en onderworpen
aan die van het Anerbenrecht, waardoor de boerderij komt aan hem , dien de eigenaar heeft aangewezen. Is niemand aangewezen, dan erft de
oudste zoon; ontbreekt deze, dan geeft de wet
de noodige aanwijzingen.
De Anerbe is echter niet bovenmate bevoordeeld. De regeling is door vereischte uitkeeringen
zóó, dat de boerderij voor een zeer matigen prijs zijn
eigendom wordt. De mogelijkheid tot veel grooter
bevoordeeling is echter opengelaten.
In Schaumburg-Lippe, Oldenburg, Brunswijk,
1) Voor Beieren, Hessen en Meklenburg-Schwérin.
') Tir man pag. 16 seqq.
Pi ers 0 n "Leerboek der Staathuishoudkunde" 2e druk
II. pag. 320.
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Bremen, Westphalen, Brandenburg, Silezie ZIJn
dergelijke wetten.
De Pruisische kolonisatiewetten hebben het
Anerbenrecht in [896 opgenomen, terwijl in de
codificatie aan eIken Staat de weg tot het Anerbenrecht is opengelaten.
Al deze maatregelen van vroeger en later tijd
steunen op bestaande gewoonten uit den tijd der
leenverhoudingen. Juist waar de gewoonte nog
bestaat, heeft de wet uitwerking gehad. Waar
de wet stuitte op de gelijkheid van erfgenamen
en de vrijheid van beschikking, gedachten van den
nieuweren tijd, heeft zij minder wortel geschoten.
Nu kan men bij de hier en ginds verspreide gewoonten en wetten (waarvan overigens steeds
de toepassing tot zeer bepaalde en geringe deelen
beperkt blijft) de vraag zich stellen: wordt zoo
het doel, bescherming der integriteit van het goed
ten gunste der landelijke bevolking voldoende bereikt of zijn maatregelen noodzakelijk ook tijdens
het leven van den eigenaar? Daarmee komen we
op het terrein van het Heimstättenrecht. Beperking in de beschikking en onaantastbaarheid van
het goed gedurende het leven van den eigenaar
vinden inderdaad ook reeds toepassing in de
kolonisatiewetten, waar de regeering over de
door haarzelf geschonken goederen regelen kon
geven; deze gedachte vindt ook met name uitdrukking in de Heimstättenbeweging.
Toen door Lorentz von Stein, vooral echter
door de optimistische voorstellingen van Ru dol f
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Me y e r de Amerikaansche homestead-wetgeving
in Duitschland bekend was geworden, hebben op
agrarisch terrein velen deze wetgeving, dan gewijzigd naar de eischen der toestanden in Duitschland, beschouwd als middel om den steeds door
executie bedreigden boerenstand en het geheele
landbouwbedrijf, vastheid van bestaan te verzekeren. Men heeft met angst de gevolgen der
gedwongen verkoopen, der buitenlandsche concurrentie, der ontvolking van het platteland, der
concentratie op landbouwterrein gadegeslagen en
in het Heimstättenrecht naast of zonder Anerbenrecht en andere instellingen uit den feodalen tijd
heil gezocht. Ook het Heimstättenrecht, aldus is
het doel, moet de bestaansonzekerheid wegnemen.
Hiermee is de gedachtenkring, waaruit de propaganda voor deze instelling is voortgekomen voldoende geschetst.
Wij zullen nu bespreken drie ontwerpen, die
in den loop der jaren zijn voorgesteld n.l. van
B u c hen b erg er, van S c h n e i der en van Ri epenhausen c. s.
Daarna dunkt het ons wenschelijk nog in het
kort aan te geven, in hoeverre de Heimstättenbeweging thans in Duitschland succes heeft en
en voor de toekomst nog kan hebben m. a . w.
den tegenwoordigen stand van zaken voor dit
instituut, naar litteratuur en ontwerpen hierin licht
verschaffen, zooveel mogelijk aanduiden.
Vóór onze behandeling is het niet oninteressant de enkele voorbeelden te vermelden, die
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Sc h n e i der als herinnerend aan het Heimstättenrecht reeds in vroeger jaren, mededeelt.
Als zoodanig komen dan in aanmerking enkele
wetten, die door beperking der beschikkingsbevoegdheid willen zorg dragen, dat het goed zooveel mogelijk als geheel in stand blijve.
Allereerst de Saksische wet van 30 November
1843, vroeger als het "schäumendste Rosz am
Siegeswagen der Reaktion" betiteld, welke bepaalt dat de binnen de grenzen der plattelandsgemeenten liggende en als gesloten te beschouwen
onroerende goederen, voor zooveel afscheiding van
bepaalde deelen betreft, onderworpen zijn aan de
beperking, dat voor de toekomst hetzij in eens,
hetzij langzamerhand bij gedeelten, slechts zooveel
mag worden afgenomen, dat twee derden (met
uitzondering der gebouwen) van den belastbaren
grond bij het goed blijven.
Voorts de Wurtenburgsche wet van 23 Juni
1853, die behalve allerlei maatregelen tegen onbehoorlijke gedwongen verkoop een strafrechtelijk
en een civielrechtelijk verbod bevat om een zelfstandig verkregen onroerend goed van 10 morgen
en grooter vóór een driejarig bezit anders dan
in z'n geheel of hoogstens tot 1/. te vervreemden.
Sterk sprekend is vooral een wet in MeklenburgSchwérin van 1867 (met een verordening van
1869) die de z.g.n. dominiaalboeren, pachters met
bepaalde rechten op erfopvolging, tot erfpachters,
aan het Anerbenrecht onderworpen, omscmep,
wier vervreemdingsbevoegdheid onbeperkt, wier
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crediet echter geheel van regeeringswege geregeld
werd. De bedoeling spreekt duidelijk uit de toelichting "Schaffung eines unabhängigen Bauernstandes" ten gunste waarvan velerlei bepalingen
over de beperking in de belastbaarheid enz. verdedigd worden.
Men ziet in deze wetten duidelijk de bedoeling
om een Heimstätte in stand te houden, al is het
hier ook slechts indirekt in verband met het
executierecht. De nu te bespreken ontwerpen,
de eigenlijke "Heimstättenprojekten" hebben dat
verband wel en sluiten zich aan bij het Amerikaansche model, terwijl vaak dezelfde ideeën, als
in ae voorgaande bladzijden vermeld, sterk aan
den dag treden.
De Heimstättenontwerpen uit de latere jaren
verschillen ten zeerste.
Het minst ver strekkende is dat van B u c he nbe r g e r. Zijn gedachte in deze: de Heimstätteninstelling, zooals die in Amerika bestaat en zooals
die veelszins in Europa wordt voorgestaan, is
onaannemelijk. Wat men hoogstens kan doen is
het executierecht in dezen zin wijzigen, dat naast
andere goederen, aan het beslag onttrokken, ook
een zeer matig bezitsminimum, een klein gedeelte
van het onroerend goed, niet worde verkocht.
Deze onttrekking zou volgens B u c hen b erg e r
den land- en ook vele industriearheiders ten goede
komen; zij zou deze personen, die juist het
meest van woekeraars hebben te lijden beschermen, hen aan den grond verbinden, het gebrek
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aan arbeidskrachten verminderen en tegen den
stroom der sociaaldemocratie op het platteland
een stevigen dam opwerpen. Deze gedachte is
dus beperkt; tot het doen herleven en in stand
houden der "Bauernstand" strekt zij zich niet
uit. B u c hen b erg e r verdedigde dit voorstel in
zijn referaat voor de Landwirtschaftsrat in 1891.1)
Van geheel anderen aard is het voorstel van K .
Schneider, dat in Schmollers Jahrbuch in
het opstel "Ueber dze demnächstz'ge Gestaltung des
Grundbesztzrechtes z'n DeutschLand" in 1 890 aangeduid, later in een artikel over het Heimstättenrecht
met het ontwerp Ri epe n h a u sen wordt vergeleken, door de Landwirtschaftsrat werd toegejuicht
en ook op de Duitsche Juristenvergadering instemming heeft gevonden.
Wat Schneider wil komt op het volgende
neer. Daar voor den boer het grondbezit slechts
is zijn middel van bestaan en voor hem de bescherming zijner arbeidskracht bestaat in het tot
zekere hoogte handhaven van het bezit is het
raadzaam in verband met de gegeven toestanden
maatregelen te nemen ter verbetering van het
executierecht, die uit het wezen van het grondbezit
volgen. Daarbij moet worden voorop gesteld, dat
men niet zijn toevlucht mag nemen tot socialistische gemeenschapsideëen, maar dat het indivi1) cf. B u c hen b erg e r "Agrarwesen und Agrarpolitik 2e band 1893. pag. 241 seqq.
Een soortgelijk denkbeeld ontwikkelde G r ü n b erg
in 1898.
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dueel bezit moet worden bestendigd, verder dat een
voogdij van regeeringswege reeds daarom ongewenscht is, wijl ze nimmer door de landbouwende
bevolking, die heer en meester op eigen grond
wil zijn, zou worden geaccepteerd. Beperking
echter van de vrijheid van den grondeigenaar kan
plaats hebben, juist omdat hij grondeigenaar is,
mits eerbiediging der vrijheid zooveel mogelijk
in het oog worde gehouden.
Stelt men dit voorop zoo volgt hieruit, dat
allerlei maatregelen ter verbetering van het credietwezen en het hypotheekstelsel enz. allereerst aan
de orde komen. Daarop volgen ingrijpender hervormingen en deze zoekt Sc h n ei der in de wijziging der executoire beslagen eenerzijds en in
een monopolie van openbare kredietinstellingen
anderzijds.
Openbare kredietinstellingen alleen kunnen
grondcrediet verleenen. De credietgrens worde
plaatselijk vastgesteld, met amortisatieregeling,
zoodat de interest hoogstens een matige pacht
nabij komt. Ingeval van wanbetaling erlangen
deze instellingen het recht van gedwongen beheer,
recht van verkoop slechts met rechterlijke toestemming. Eerst hierna, boven de gestelde
grens, kunnen particuliere hypotheken worden
ingeschreven, die echter nooit tot zekerheid van
rentebetaling kunnen strekken noch tot executie
leiden. Likwidatie der vorderingen van particulieren kan pas plaats hebben bij versterf of bij
geheelen verkoop, als de openbare hypotheek
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wordt overgenomen terwijl de andere gedekt
moeten worden zoo noodig door executorialen verkoop met rangregeling. Het crediet wordt alzoo
niet geheel ontnomen, wel brengt crediet op
woeker met zich het voordeel, dat lang op de
executie kan worden gewacht.
De geheeIe regeling stelt Anerbenrecht voorop.
De medeerfgenamen kunnen door de "Sicherungshypotheken" zooveel mogelijk worden schadeloos
gesteld. Zij hebben zich niet over verkorting
hunner rechten te beklagen, daar zij zooveel ontvangen als de grond maar kan opleveren naar
zijn karakter als grond. Bij den dood van den
eigenaar-bezitter, voor wien alleen de regeling
geldt, eindigt de Heimstätte; alsdan treden de
rechten der crediteuren naar voren, terwijl schadeloosstelling der medeerfgenamen, als één het
goed wil behouden, volgens de gestelde regelen
plaats vindt. Kunstmatige onderscheidingen worden
zoo weinig mogelijk gemaakt. Men verdeele den
grond naar stedelijk en landelijk bezit met bepaalde uitzonderingen (tuin en park) zooveel
mogelijk naar de plaatselijke gesteldheid. Er valt
nog op te merken, dat de belastingen haar voorrecht behouden, terwijl andere rechten, naar gelang ze al of niet op geld waardeerbaar zijn als
"Sicherungshypotheek" of als gewone lasten een
plaats kunnen innemen.
Dit plan van Sc h ne i der houdt alzoo ter handhaving eener Heimstätte, door middel van een
kredietgrens en gedwongen beheer der openbare

instellingen, verschuz'v ing der executie in zich 1).
Een ontwerp van wet is het niet geworden.
Dit is wel het geval met het voorstel van
V 0 n Ri epe n h a us e n, door wien in 1890 een
plan werd ontworpen, dat in datzelfde jaar door
D ö n n h 0 ff - F r i e d r i c hst e i n en 27 anderen bij
den Rijksdag werd ingediend. We kunnen hierbij
tevens niet onvermeld laten, dat reeds in 1883
door v 0 n Bis mar c keen Heimstättenwet aan
de Pruisische Kamer werd voorgedragen, dat
alzoo het eerste Duitsche ontwerp kan heeten.
Het plan van Ri epe n h a u sen werd aan de
Landwirtschaftsrat voorgelegd, die zich weinig
gunstig uitsprak en er op aandrong het ontwerp
ter toepassing, ingeval het werd aangenomen,
over te laten aan de plaatselijke wetgeving. De
Rijksdag keurde de hoofdgedachten van het ontwerp goed, 2) maar verzet van den Bondsraad
stuitte verderen voortgang. De voorstanders echter
niet ontmoedigd, herhaalden van 1894 af steeds
hun voordracht. Nog in December 1903 is een
ontwerp in dezen geest ingediend, terwijl in 1904,
dank zij den steun der nationaal-liberalen en
van het centrum een motie werd aangenomen,
waarbij de afzonderlijke Staten van het Rijk wer1) Een tekst van het ontwerp-S c h ne i der is te vinden in zijn opstel over het Heimstättenrecht in Schm 011 ers Jahrbuch XVI, verder achter in het werk van
I 0 wan 0 wit s eh; ook vermeldt B ure a u het geheele
ontwerp in zijn boek "Le Homestead."
') Zitting 1892.
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den uitgenoodigd om in de aanstaande zitting van
den Rijksdag een Heimstättenontwerp in den geest
van het jongste parlementaire voorstel in te
leveren 1).
Een scherpe kritiek op het ontwerp-R iep e nh a u sen, zoowel uit technisch als uit sociaaleconomisch oogpunt leverde G r ü n b erg. O ver
het alg{'meen heeft dit ontwerp 2) in de litteratuur
geen gunstig onthaal gevonden.
Het plan van Riepenhausen om wiens ontwerp van 1894 af de Heimstättler in Duitschland
zich concentreeren komt, naar het voorstel van
I 89°, op het volgende neer _
leder Duitscher, 24 jaar oud, heeft het recht een
Heimstätte te vestigen, waarvan de grootte die moet
zijn hoogstens van een boerenhofstede, die een
arbeiders- of boerenfamilie woning kan bieden en
de noodigste voedingsmiddelen voortbrengt. De
bepaling der maximaal- en minimaalgrootte wordt
verder aan de plaatselijke wetgeving overgelaten_
Deze Heimstätte is ondeelbaar en gaat bij vererving krachtens de regelen van het Anerbenrecht
1) Jac q u e s Tr e me a u in zij nboek "du bien de famille
insaisissable", 1910 deelt mede, dat weer een ontwerp
aanhangig is_
2) Het ontwerp-Riepenhausen naar z'n eersten
tekst is te vinden in Sc h m 011 ers J ahrb. XIV 1890
pag. 1119/1 120. 10 wan 0 wit s c h vermeldt het voorstel
achter in z'n werk, zooals het in de uitgave van 1897 te
vinden is in Riepenhausens eigen werk over de
Heimstätten.

aan een erfgenaam over. Voorts is zij tot zekere
hoogte onbelastbaar. Het goed mag n.l. slechts
tot de helft der "Ertragswert" belast worden en
wel met renten, door amortisatie te delgen, terwijl
aan de oprichting als voorwaarde is verbonden
de omzetting der bestaande hypotheken in amortisabele renten. Belasting met schulden is dan
uitgesloten, alleen echter in geval van misoogst,
ten behoeve van noodwendige verbeteringen en
ter schadeloosstelling der erfgenamen, met bewilliging der Heimstättenbehörde, toegelaten j echter weer hoogstens tot de helft en dan met
amortisabele renten.
De aan deze eischen beantwoordende Heimstätte is onaantastbaar. Executie is slechts mogelijk voor schulden ontstaan vóór de stichting der
Heimstätte, indien na de publicatie der oprichting drie jaren verloopen zijn. Voor schulden
ontstaan nà de stichting uit rechtsgeldige aanspraken wegens leveringen, gedaan voor de inrichting en bebouwing der Heimstätte, voor achterstallige renten en belastingen vindt Zwangsverwaltung, geen executie, plaats.
Vervreemding van de Heimstätte kan slechts
geschieden met toestemming van de vrouw j niemand mag meer dan één Heimstätte hebben.
Dit ontwerp houdt alzoo ter handhaving eener
ondeelbare Heimstätte in de vaststelling van een
zeer lage credietgrens en onttrekking aan de
executie, terwijl de toestemming der vrouw aan de
Amerikaansche idee der familie herinnert.
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Het blijft echter een open vraag, hoe door deze
regeling met eenige mogelijkheid anderen dan de
juist vrij welvarende midden- en kleingrondbezitters kunnen geholpen worden, terwijl anderszins
de schrikbarende inkrimping van het crediet
hoogst bedenkelijk kan worden.
Het plan van S c h n e i der ontwijkt deze bezwaren, maar heeft daarentegen het groote nadeel,
·dat het zoo gemakkelijk credietopname in de hand
werkt en juist bij den dood van het hoofd der
familie het vermogen geheel aantast. Een groote
moeilijkheid schept ook nog het ontwerp-R i epen h a u sen, doordat het in een slotartikel
allerlei regelingen aan de plaatselijke wetgeving
<overlaat, zoodat het geheele plan scherpe belijning mist, terwijl men zich afvraagt, hoever het
in de sociale verhoudingen zal ingrijpen, nu het
recht facultatief is. Ook zal men vooral bij het
ontwerp de bezwaren van het Anerbenrecht voelen, nu de credietgrens zoo laag is gesteld.
T och beweegt zich in deze richting de Duit·sche Heimstättenpropaganda. Vatten wij deze in
het kort samen dan moet het volgende geconstateerd. Over het algemeen is waar te nemen
een streven om de onaantastbaarheid van een
familiegoed ten behoeve van den landbouw te
verzekeren. Afgezien van allerlei oudere en nieuwere regelingen, vindt dit streven, uitgezonderd
het weinig ver stre.k kende plan van B u c he nbe r g er, generale uiting in Heimstättenplannen,
·d ie, zich aansluitende aan de Amerikaansche
4
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executiebeperking, deze wetgeving uitbreiden tot
een recht voor den boerenstand, dat door erfrechtregeling, gedwongen beheer, credietbeperking, credietregeling van boven af, ondeelbaarheid
en andere maatregelen naar de geslotenheid en
gebondenheid der vroegere verhoudingen terug
grijpt en het landbouwbezit in de richting van het
fideicommis stuurt.
Wij stellen ons tel) slotte nog de vraag, of
den Heimstättler succes voor de toekomst is
weggelegd. Het moge dan waar zijn, dat de vermelde motie van 1904 in den Rijksdag een meerderheid vond, C a hen herinnert er aan, hoe zelfs
de voorstellers zich nauwelijks eenige illusie over
de praktische waarde daarvan durfden maken.
Voegt hierbij de hevige oppositie, die het eenige
ontwerp, dat in den Rijksdag is gebracht,
heeft ondervonden, en men voelt hoe de instelling
der homestead, ondanks de vele voorstanders, ad
calendas graecas is verschoven. Ook de beraadslaging op de juristenvergadering in 1898 heeft
ondanks de krachtige verdediging van G ier k e,
heftige bestrijding der meerderheid bij monde van
M a x Web eren A lf red M e y er gebracht ;.
terwijl men over de houding der radicalen en
socialisten, die zich tegen de niet uitgesproken
gedachte van bescherming der inderdaad vermogen den, heftig verzetten, niet in het onzekere
blijft. Bedenkt men eindelijk nog, dat de instelling
van het Anerbenrecht en de kolonisatiewetten,
over het geheel genomen geen groote sympathie
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bij de landbouwende bevolking heeft gevonden,
zoo is het niet waarschijnlijk, dat de Heimstättengedachte weldra over den langzamen gang der
parlementaire behandeling en den tegenstand der
vele bestrijders zal zegevieren.
111. frankrijk;

Behalve in Duitschland heeft bovenal in
Frankrijk de Amerikaansche homestead-gedachte
ingang gevonden en tot een krachtige actie van
onderscheidene kanten gevoerd. Toch is de
ontplooiïng van het denkbeeld hier een geheel
andere.
Wat de Franschen in de Amerikaansche wetgeving heeft bekoord, is de bescherming der
familie, het scheppen van een onaantastbaar toevluchtsoord voor het gezin. Men luiste re slechts
naar de poëtische woorden, waarmede Leve i 11 é,
de eerste ontwerper van een wet op het onaantastbaar familiegoed zijn voorstel bij het Parlement
inleidt door de Amerikaansche homestead te
schilderen : lIla jeune famille a désormais trouvé
son nid, qui abritera plus tard, comme dans un
asile inviolable, la veuve et les enfants mineurs .
La prévoyance du père, intelligemment secondée
par Ie legislateur, garantit ainsi Ie sort de toute
la couvée. L'institution américaine prémunit Ie
groupe familial tout entier contre les désastres
possibles. Elle est la dot du ménage qui se fonde ;
elle est la protection des berceaux futurs.". 1)
1)

Jac q u esT r é m e a u 0.1. pag. 15.
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De pas tot stand gekomen "loi sur la constitution d'un bien de famille insaisissable" van
I 2 Juli I 909 heeft een rijke historie achter zich.
Reeds in 1878 gaf Jo li 0 t de eigenaardige hoofdtrekken van de Amerikaansche homestead weer.
De Ré/orme soàale, de Unions de la paix soàale, de
Assoàabon catholique, de Soczété d'économie soàale, de
Soczëté d'économze polztz'que en verschillende sociétés
d'agriculture maakten voor de homestead-gedachte
propaganda en een rijke literatuur zag het licht 1).
In J 89 I schreef de Académie des sczences morales
et polz"tz'ques een prijsvraag uit over den oorsprong
der zgn. Homestead-wetgeving en haar werking
in de landen, waar zij bestond. P a u I B ure a u,
die in de Vereenigde Staten persoonlijk onderzoekingen instelde en wiens oordeel wij dus daaromtrent steeds in de eerste plaats mogen noemen,
verkreeg den prijs 2).
Van 1894 af zijn herhaalde malen krachtige
pogingen in het werk gesteld den zoo vurig gewenschten maatregel door parlementair initiatief
in het leven te roepen. Alle pogingen tot in bijzonderheden nagaan, zou de stof te zeer uitbreiden en de helderheid van het overzicht schaden.
Toch mag ter wille van een juist oordeel over
de Fransche Heimstättenbeweging een korte teekening dezer merkwaardige actie niet ontbreken.
Een stap eenigszins in de richting der Heim1) Een tot 1904 vrij volledige litteratuur-opgave is te
vinden bij Tir m a 0, pag. 177, 178.
S) zgn. Rossiprijs.
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stättengedachte is de wet van 1894, te danken
aan het initiatief van Si e g fr i e d, welke de
Belgische wet van 1889 (gewijzigd 1893) tot voorbeeld heeft gehad. De Belgische wet bedoelt te
bevorderen de verbetering van bestaande arbeiderswoningen en het bouwen van nieuwe door
het verschaffen van krediet, door vermindering
der kosten van hypotheek en registratie en het
toestaan van langzame afbetaling, terwijl vrijstelling van personeele-, deur-, venster- en andere
belasting de instandhouding van het eenmaal verworven huis beoogt. De gestelde voorwaarden
beperken deze wet tot de klasse der loonarbeiders,
de Fransche wet daarentegen strekt zich uit meer
over goedkoope woningen in het algemeen, in
verband waarmee de vrijstelling van belasting
ook slechts tijdelijk is. Aan den anderen kant is
de Fransche wet van ingrijpender beteekenis,
in zooverre zij, om na den dood van den eenen
echtgenoot het behoud der bezitting aan den
anderen, die ze mede hielp verwerven te verzekeren, veroorlooft van de regelen van den
Code Civil betreffende de boedelscheiding af te
wijken; zelfs is daarom aan den achterblijvenden
echtgenoot en eventueel aan de erfgenamen gegeven het zgn. "faculté de reprise". Ook zoekt
men aldus, behalve handhaving van het gezin in
het familiegoed, de hooge kosten van executie,
die geregeld de geheele bezitting verslinden, te
ontgaan. Vooral dit laatste punt is in Frankrijk
een kwestie van hoog belang.
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De Belgische wet is later door hare uitbreiding
over "Kleingüter" tot een waarde van I 2000 francs
(met bedrijfsvoorraad) meer een agrarische hervorming geworden, terwijl voortzetting der gemeenschap gemakkelijker gemaakt is en de rechter ook ambtshalve kan optreden. Een poging
ook de Fransche wet daarheen te leiden mislukte.
Toch is de wet van 1894 bewust of onbewust
van invloed geweest op de Heimstättenplannen .
Het jaar 1894 leidt de actie tot invoering
van de Amerikaansche homestead-exemptie in.
Den 16en Juni van dat jaar maakte de afgevaardigde Leve i II é aanhangig bij de Fransche
Kamer zijn "proposition de loi sur l'insaisissabilité
du domicile de famille ." Pas is hiermede het ijs
gebroken of twee andere afgevaardigden H u bb ar d en de abt L e m i re komen elk met een ander
initiatief. Het doel, dat deze drie ontwerpen beoogen is weinig verschillend. We kunnen het
kort samenvatten als: de uitbreiding en het handhaven van het klein grondbezit in de stad en op het
land, bevordering van eigen huis en arbeidsterrein
als den meest hechten grondslag voor het familieverband en voor de vervulling der plichten van
echtgenoot en familievader. Geen privilege alzoo
voor den landbouw, maar een ius commune in
overeenstemming met de Amerikaansche wetten,
van ruimer strekking dan de wet van 1894.
Is er alzoo tamelijk wel éénheid van doel, over
de middelen en de uitwerking bestaat in de drie
ontwerpen groot verschil. De algemeene strekking
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is wel onttrekking van een bepaald goed aan de
executie, echter reeds over de vraag aan wie
het recht zal geschonken worden en op welke
wijze de Heimstätte een maximum als grens zal
hebben, loopen de voorstellen uiteen. Leve i 11 é
wil het recht tot het instellen 1) van een "bien
de famille" toekennen aan eIken Franschman.
Bij Hu b bar d is de bescherming ten aanzien van
alleenstaande personen minder groot dan ten behoeve van hoofden van gezinnen. L e m i rekent
zonder onderscheid van geslacht en zonder verschil in de mate van bescherming, het recht toe
aan gezinshoofden. In de opvatting over gezinshoofd is L e m i r e echter veel beperkter dan
Hu b bar d. Hij legt den nadruk op het bestaan van
den huwelijksband en het aanwezig zijn van wettige
kinderen. Voor Hu bb a r d ligt het zwaartepunt
daarin of men familieleden heeft te verzorgen.
De maximumwaarde der Heimstätte is bij L emire 8000, bij LeveiIlé 12000, bij Hubbard
voor gezinshoofden 25000, voor alleenstaande
personen 5000 francs. L e mi re strekt het recht
uit ook over onbebouwden grond, de twee anderen
eischen allereerst een huis.
In verschillende andere punten is er eveneens
geen overeenstemming, 2) zoo wat den vorm van
oprichting aangaat en de schulden, waarvoor de
1) De voorstellen zijn alle facultatief.
"Heimstättenbestrebungen in Frankreich" Brauns Archiv VL 327 1907 bespreekt ze uitvoerig.
i) G r ü n b erg

Heimstätte onaantastbaar zal zijn. In dit opzicht
gaat L e m i r e zeer ver, die de onaantastbaarheid
ook tegenover vorderingen ex delicto, achterstallige belastingen en vorderingen quasi ex delicto
handhaaft. Alleen Hu b bar d schijnt vervreemding
der Heimstätte te willen verbieden. Bij de andere
ontwerpen speelt de toestemming der vrouw
hierbij een voorname rol. In geen der ontwerpen
is toegelaten afstand van -het recht, het belasten
van het goed met hypotheken of verkoop met
recht van wederinkoop.
In twee opzichten gaat het ontwerp L e m ir e
zeer ver. Het stelt behalve vrijstellir1g van kosten voor oprichting, verkrijging en overgang door
vererving, vrydom van dzrekte belastz'ngen voor en
sluit zich op dat punt meer bij de wet van 1894
aan. Ook brengt het, om de Heimstätte ook na
den dood des opzichters te handhaven, een wyiz'"
gzng zn de regelen der verdeeling van nalatenschappen
van den Code Civil.
Wat bij alle drie ontwerpen sterk spreekt is
de bescherming van den huz"selljken haard. Deze
staat voorop. Wij laten daarvoor L e mi r espreken
zooals Tir man 1) zijn woorden aanhaalt: "Assurer
à l'homme un coin de terre ou il puiserait les
éléments de sa vie matérielle et une maison ou
il abriterait sa famille, ce serait enrayer Ie prolétariat et la plupart des misères physiques et
morales qui lui font cortège. Car les hommes
1). Pag. 132•
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qui n'ont ni feu, ni Heu, ni attache à la profession, ni Hen au sol, arrivent plus facilement que
d'autres à n'avoir ni foi ni loi. lIs errent au hasard
de par Ie monde, victimes de la loi de l'offre et
de la demande et ils aboutissent fatalement dans
les grands centres ou les attendent les désillusions
et les désespoirs."
De gedachte van Leve i II é, . reeds in het
begin aangegeven, blijkt ook uit deze woorden :
"En facilitant la création du foyer de famille, en
Ie protégeant, en lui donnant plus de stabilité, Ie
homestead augmenterait la dignité de I'homme,
améliorerait la situation de la familie et contribuerait à la grandeur et à la puissance de l'Etat. 1)
Op een andere plaats geeft later L e m ir e zijn
hooge gedachte van het gezin aldus weer. 2) "La
familie est l'unité sociale par excellence. Her b e r t
Spe n c e r l'appelle la cellule vivante de la société.
Sans elle, tout se désagrège, et aucun organisme
civil ou politique ne peut durer. C'est pour la
famille qu'est faite la maison et qu'est fait Ie
domaine. C'est pour elle que l'immeuble doit être
favorisé j c'est par elle qu 'il a sa raison d'être.
La famille perpétue la race, fait l'éducation des
enfants, abrite les veillards, soigne les malades
et les infirmes, elle est l'association naturelle,
fondamentale, indispensable qui doit être protégée
et garantie, parce que, sans elle, il faut multi1) Tir man pag. 134.
2) Tir man pag. 133.
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plier les asiles, l€s orphélinats, les hopitaux et
les hospices."
Grootsch zijn de zegenrijke gevolgen, die de
drie voorstellers zich van hun maatregel beloven.
Niet alleen, dat de familie een hechten grondslag
voor haar bestaan krijgt, dat het klein grondbezit zal
worden gesterkt, ook in velerlei andere opzichten
zal het het Heimstättenrecht gunstige uitwerking
hebben. Maar aan die gevolgen was vooreerst
nog niet te denken; wel werden de ontwerpen
aan het oordeel van een commissie uit de Kamer
onderworpen en toonde daarna de meerderheid
zich gunstig gestemd voor de grondgedachten,
het einde der wetgevende periode in 1898 brak
de vele verwachtingen plotseling af. Toch werden
de voorstanders niet afgeschrikt. L e m i r e, die
ondertusschen de "Ligue françaz"se du coz'n de terre
et du foyer" in het leven had geroepen om daardoor het initiatief te steunen en de publieke
opinie te winnen, zette de actie met ijver voort.
In dit opzicht leerling van den sympathieken
Lep 1a y zal hij den strijd voor het gezin
voeren. 1)
Pas is na de verkiezing de Kamer opnieuw
bijeengekomen of L e mi r e hernieuwt zijn initiatief, onder een nieuwen titel en met scherper
aanduiding van het doel wat betreft het klein
grondbezit. Mor i 11 0 t brengt het ontwerp- L evei 11 é op de agenda en de afgevaardigde Va c her
1) P. A. Die pen hor 8 t "Voorlezingen over de GescWedenis der Economie" 1910 pag. 167/68.
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komt met een voorstel, dat treffende overeenkomst vertoont met de Amerikaansche wetten.
De Landbouwcommissie thans als beoordeelaar
aangewezen vormt uit de drie aanhangige ontwerpen een eigen voorstel, dat, aan elk der ontwerpen iets ontleenende, alle eigenschappen van
een compromis vertoont.
Ook thans werd de arbeid weder onderbroken
en wel door de verkiezing van 1902. Om de
zaak voortgang te doen hebben nam daarna
L e m i r e het commissieontwerp over als eigen
voorstel. Helaas Mar tin en Leb a u d y, twee
andere afgevaardigden, meenden ondanks L emi r e's gedeeltelijke opoffering van eigen inzicht,
de gedachten van Leve i 11 é opnieuw te moeten
voordragen. V i ol e t t e vermeerderde nog het aantal met een voorstel om door uitbreiding van art.
592 van den Code de proc. civ. onroerend goed
tot een bepaalde hoogte onvatbaar te verklaren
voor executie.
Na een actie van tien jaren in het Parlement
neemt eindelijk de Regeering zelf de kwestie ter
hand. Minister Rûau diende 31 Januari 1905 een
regeeringsvoorstel bij de Kamer in. De direkte
en indirekte executie (door zelf ten slotte het
goed van de hand te doen) verdrijft vele degelijke families van het land, terwijl andere oorzaken
nog den trek naar de steden bevorderen. Men
moet daarom den landbouwer duurzaam aan het
land hechten en zoo het Rijk en het gezin te
hulp komen. Het middel hiertoe is het onaantast-
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baar familiegoed. De werkzaamheid van den man
immers geeft aan het goed zijn waarde. Bevordert
men de continuiteit dier werkzaamheid dan helpt
men zoowel den landbouwer met zijn gezin als den
crediteur. Daarom is noodzakelijk: onaantastbaarheid van het goed, onbekwaamheid om hypotheek
te nemen, toestemming der vrouw tot vervreemden. Dit is de gedachte der Regeering, welke
steunt op een vooraf gehouden enquête, het rapport van een speciale commissie en op de goedkeuring van den Conseil d'Etat. Dit ontwerp kan
eenigszins worden beschouwd als een uitbreiding
der wet van 1894, met de bedoeling om den
kleinen boerenstand en den arbeidersstand te
hulp te komen.
Uit vrees, dat een nieuwe verkiezing:.nogmaals
de plannen zou verijdelen, is in de Kamer, door
verschillende wiJzIgmgen, met behulp van het
voorgedragen ontwerp, een nieuw geformuleerd
plan uitgewerkt, dat den 13 en April 1906 zonder
debat aangenomen werd.
Dit ontwerp is a. h. w. een combinatie van het
eerste voorstel-L e vei 11 é en het derde van
Lemire.
Het aldus tot stand gekomen ontwerp werd 12
Juni 1906 den Senaat voorgelegd, wiens daarvoor
aangewezen commissie het plan door vele amendementen tot een ontwerp eigenlijk dezer commissie omvormde, dat vervolgens naar de kamer
teruggezonden, ongewijzigd verder, is geworden
de wet van I 2 Juli 19°9. Deze wet is echter in
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de Kamer slechts aangenom~ onder het voorbehoud van spoedige verbeteringen. Een "reglement d'administration publique" van 26 Maart
1910 regelt de uitwerking der wet voor verschillende punten.
Ons rest thans na deze teekening der kronkelende Heimstättenbeweging, waarbij L e m i re
zooveel water in den wijn moest gieten om toch
ten slotte resultaat te verwerven, de tot stand
gekomen wet kortelijks te bespreken, al wordt
zij door de vurige propagandisten voor "Ie bien
de [amille" niet als het eindpunt van hun streven
en een kroon op hun inspannenden arbeid beschouwd.
De hoofdgedachte in de wet is het beginsel
van onaantastbaarheid en het verbod van het
bezwaren der Heimstätte met hypotheek.
Wij volgen de wet in haar eigen structuur en
houden ons bezig eerst met de vestiging van het
goed, daarna met de regelen, die ervoor gelden.
Als "bien de famille" kan worden gevestigd
een huis of deel van een huis met daartoe behoorend land, bewoond en geexploiteerd door
een gezin. Het maximum is de waarde van 8000
francs j roerend goed valt er niet onder.
Van het recht gebruik maken kunnen allen,
die de bevoegdheid bezitten of machtiging hebben
verkregen (vreemdelingen) in Frankrijk te wonen.
De wet somt limitatief op doo~ wie en op welke
goederen en ten behoeve van wie de vestiging
kan plaats hebben. Niet alleen kan de man ten
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behoeve van zich zelf, maar ook de vrouw voor
zich, ja de overblijvende of gescheiden echtgenoot ten behoeve van minderjarige kinderen, de
grootouders ten behoeve van inwonende kleinkinderen, een vader of moeder van een erkend
of geadopteerd kind, eindelijk ieder, die beschikkingsbevoegd is ten behoeve van hem, die aan
de vereischten der wet voldoet om zelf te kunnen
vestigen, het recht in het leven roepen.
Door deze opsomming vallen er buiten: de
toekomstige echtgenoot door middel van huwelijksche voorwaarden en de vrouw, die onbevoegd
is, zelfs met toestemming van haren man, op
goederen, niet in haar beheer, het recht te vestigen.
Het goed mag niet in onverdeeld eigendom
bezeten worden. Eén gez.in kan slechts één familiegoed hebben. Aanvulling tot het maximum is
aan de algemeene vereischten gebonden, terwijl
waardevermeerdering boven het maximum zonder
bezwaar is.
Privilegie of conventioneele hypotheek mag
niet aanwezig zijn bij de vestiging.
Rechten van derden worden zooveel mogelijk beschermd door middel van een tusschenruimte van
twee maanden van af de aanvrage tot de homologatie door den vrederechter en ook door publiciteit.
De oprichting geschiedt door een verklaring
voor den notaris, door testament of schenking,
met nauwkeurige opgave van het goed en den
oprichter. De homologatie is aan bepaalde voorwaarden gebonden.

Het aldus tot stand gekomen familiegoed is
niet vatbaar voor executie; het mag niet met
hypotheek bezwaard noch verkocht met beding
van wederinkoop. De vruchten deelen in de onaantastbaarheid met uitzondering van vorderingen
uit strafoplegging, belastingen, .assurantiepremiën
en alimentatiegelden.
.
De eigenaar blijft vervreemdingsbevoegd en
kan geheel of gedeeltelijk afstand doen van zijn
recht onder de volgende beperkingen: als hij gehuwd is, moet de vrouw toestemming geven ten
overstaan van den vrederechter, als er minderjarige kinderen zijn moet de familieraad machtiging geven.
In geval van onteigening zorgt de vrederechter,
die in de wet een belat:tgrijke plaats inneemt, voor
maatregelen tot behoud en vergoeding.
Wordt een goed door een ander vervangen,
zoo blijft het eerste als zoodanig bestaan tot het
andere is gevestigd. Voor de assurantiepenningen
wordt door deponeering in de Staatskas gezorgd;
bij onteigening kan ten behoeve der vrouw het geld
tot het maximum in onroerend goed belegd worden.
De onaantastbaarheid van het goed duurt voort
na de ontbinding van het huwelijk, als het kinderloos is, ten behoeve van den overlevenden
eigenaar. Van groot belang is ook, dat als er
wel kinderen zijn, na den dood van den eenen
echtgenoot, onder bepaalde voorwaarden, de onaantastbaarheid ten behoeve van den overblijvende,
op het goed in zijn geheel kan blijven voortbe-

staan, met verlenging der gemeenschap of bij
scheiding daarvan, in welk geval den laatste het
goed wordt toegewezen.
Een "Conseil supérieur de la petite propriété
rurale" , welks organisatie en werkkring door
het "réglement d'administration publique" worden
geregeld moet elk reglement ter uitvoering dezer
wet goedkeuren. t)
Dit is de inhoud der wet van 12 Juli I gog.
Zij is facultatief en niet verbonden met het Anerbenrecht. In verband met de opgegeven oorzaken,
den slechten toestand van het landelijk grondbezit,
heet zij den kleinen boer en arbeider te beschermen
tegen de executiekosten en hen te weerhouden
van den trek naar de steden. Reeds hier past de
opmerking, dat het gehouden onderzoek wel
direkte of indirekte executie veelszins aantoonde,
en den trek naar de steden bewijst, echter niet
of dit met name met de te beschermen categorie
het geval was.
Overigens blijft het groote doel: verzekering
van den huiselijken haard aan het gezin, aan vrouw
en kinderen en beveiliging tegen onvoorzichtig
optreden van het gezinshoofd, wat ook sterk uitkomt in de mogelijkheid om na den dood des
<o prichters het onderdak te behouden.
Ongetwijfeld kan de wet tegen gedwongen verkoop vrijwaren en misschien zelfs grondversnip1) Jac q u esT r é m e a u geeft een uitvoerige toelichting op de historie en de artikelen der wet.

-pering tegengaan, toch blijven in het systeem der
wet zelf vragen bestaan: moet niet ook roerend
goed aan de executie worden onttrokken? Is het bij de
·thans uitgezonderde gevallen voor de vrouwen den
·toekomstigen echtgenoot niet wenschelijk ook hier
de mogelijkheid tot vestiging te openen? Bovenal: ware het niet alleszins gerechtvaardigd, waar
·men op deze wijze het klein bezit beschermt,
·tenminste enkele vrijstellingen der in Frankrijk
'het grondbezit zoo zwaar drukkende belastingen
·te verzekeren? Is het verder niet een groot
'bezwaar voor velen, dat bij de vestiging in het
geheel geen hypotheek of privilegie mag aanwezig
zijn?
Ongetwijfeld is niet L e m i r e's eerste wensch
'in vervulling gegaan, toch is thans de eerste
'vaste schrede gezet en met het oog daarop gewettigd een nauwgezet onderzoek naar den aard
der instelling en hare gevolgen om te beant'woorden de vraag, of het aldus omgevormde
Amerikaansche instituut, met zulke vaak oprechte
.en menigmaal zoo sympathieke bedoelingen verdedigd, een heilzame sociale maatregel van be-teekenis kan heeten.
IV, Andere landen.

Wanneer wij thans het Heimstättenrecht in
.,andere landen bespreken bedoelen wij niet in
bijzonderheden op de wettelijke regeling aldaar
in te gaan, maar slechts volledigheidshalve aan
·~te geven hoe ook elders de Amerikaansche in-

s
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stelling opder allerlei vorm toepassing gevonden heeft.
Wij bepalen ons eerst tot de landen buiten
Europa, om daarna in ons werelddeel met betrekking tot ons onderwerp eenige gegevens te
vermelden.
Buiten Europa treft de aandacht een regelingin Australië en Nieuw-Zeeland, in Canadaen Engelsch Indië. In de litteratuur vinden we
daarover steeds, soms meer, soms minder, het
een of ander vermeld.
A u st r a li ë e nNi e u w - Zee I a n d, vinden.
vermelding, hoewel ten onrechte van een eigenlijke homestead-wetgeving gesproken wordt.
Evenals in Amerika zijn ook hier groote onbebouwde streken in kolonisatie gegeven 1). Waar
hier het vereischte van Rückenbesitz ontbrak, is
het duidelijk, dat deze maatregelen tot groote
speculatie konden leiden en ook inderdaad ge-leid hebben. Een reeks wetgevende hervormingen
trachtte daarin verbetering te brengen. Het
verschil met de Amerikaansche kolonisatiewet
(federal-homesteadact. 1862) is thans reeds duidelijk.
De onaantastbaarheid van de homestead derAmerikaansche Staten vindt men hier terug in
de z.g.n. "blocks", die zoowel in de stad als op het
land voorkomen. Deze "blocks" vertoonen veel
1)

10

wan 0 wit s eh o.I.pag. 7 noot.

overeenkomst met de Engelsche al1otments. De
bedoeling daarvan is aan werklieden een huis te
verzekeren en een aanvulling van hun arbeidsloon. In sommige gedeelten van A u s tra 1i ë nu
en ook van Ni e u w-Z e e 1a n d kan aan de "blocks"
door een verklaring, welke geregistreerd moet
worden, het voorrecht der onaantastbaarheid
verleend worden. Van groote beteekenis is deze
regeling echter niet. 1)
Ca n a d a heeft het beginsel der onaantastbaarheid in 1878 aanvaard, eerst in het Nordwest
Ter rit 0 r y, in 1880 werd het ook aangenomen door
Man i tob a en door B rit i s h Col u m bi a. Zoo
vermeldt een wet van Man i tob a naast een reeks
van bedrijfsvoorraad een gedeelte grond tot 160
acres, eveneens huis met toebehooren, onder de
groote rij van zaken, niet vatbaar voor executie. 2)
Blijkbaar is hier de Amerikaansche wetgeving
nagevolgd. De instelling draagt in Ca n a d a den
naam "bien de famille," al is ook in tegenstelling met de Amerikaansche wetgeving hier het
vereischte van "head of a family" niet noodzakelijk. Deze Canadeesche wetten in de verschillende provinciên (M a n i tob a en Col u m b i a
hebben selfgovernment) bedoelen vooral te bevorderen de kolonisatie. Echter de kolonisten, die
het crediet slecht kunnen ontberen, nemen hoogst
1) Tir man o. 1. pag. 74.
~) R u dolf M e y e r o. 1. pag, 96.
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zelden tot deze bescherming hun toevlucht, zoodat
deze facultatieve regeling, welke het voordeel der
familie-bescherming mist, weinig uitwerking in de
praktijk te zien geeft. 1)
Desniettegenstaande is in 1897 nog in Q u e b e c
een wet tot stand gekomen, welke eiken burger
de gelegenheid opent een homestead op te richten,
die gedurende het leven van hem, van zijn weduwe,
van hun kinderen en afstammelingen in de rechte
lijn onaantastbaar zal zijn. 2)
Waar wij op gezag van deL a vel e y e de
bewering van Ru dol f Me y erover de Chineesche homestead als niet juist terzijde stelden,
blijft ons nog over te herinneren aan de Engelsche
wet van 1879 voor In di ë. 3) Deze wet dankt
haar ontstaan aan den noodstand der boeren, die,
vrijgemaakt uit het communaal bezit door de wet
van 1836, sedert door de voor hen noodzakelijke credietopnamen in handen van woekerende
geldschieters waren gevallen, die hen in een
toestand van slavernij hielden, hetgeen hunne
positie geheel hopeloos maakte. Tweemaalleidde
dit tot een opstand. Eerst in 187 S, daarna in
1878/79.
De Engelsche regeering zag zich daardoor
I) 10 wan 0 wit s c h 0. 1. pag. 24.
9) Tir man o. 1. pag. 124 noot.
3) cf Ru dol f Me y e r o. 1. 185-228, overgenomen

door Lor ent z v
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genoodzaakt den wanhopigen boeren hulp te
verleenen. Deze hulpverleening geschiedde door
de genoemde wet. De wet geldt voor Dek ha n
en bevat een uitvoerige regeling over het proces,
den rentevoet, afbetaling, benoeming der z.g.n.
Munsifs, insolventie, beslag, overheidstoezicht enz.
In art. 22 seqq is het beginsel der onaantastbaarheid neergelegd voor onroerend goed.
Het springt direkt in het oog, dat wij hier met
een zeer bijzonder geval te doen hebben, dat als
voorbeeld van homestead-exemtie nog geen buitengewone waardeering van deze instelling in het
algemeen behoeft te wekken.
Wel is hier, wat Bureau 1) ten onrechte ontkent,
inderdaad onaantastbaarheid van onroerend goed.
In zekeren zin mag dus van Heimstättenrecht
voor 0 e k h a n gesproken worden.
Onze belangstelling richt zich thans op Eu rop a.
Daar kunnen we tweëerlei onderscheiden. Er zijn
landen, die reeds vóór de Amerikaansche homestead door Ru dol f Me y er e .a. in Europa werd
gepropageerd een regellng bezaten, die aan deze
instelling herinnert n.l. Ser v i ë en Roe men i e,
eenigszins Rus I a n d. Weer andere landen zijn
meer op één lijn te stellen met Duitschland en
Frankrijk, inzooverre zij onder invloed der actie
voor het Heimstättenrecht in Europa, regelingen
trachten te ontwerpen, die, zij het ook weer in
1) pag. 268.
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gewijzigden vorm, receptie dezer instelling beoogen.
Als zoodanig noemen we: 0 0 s ten rij k, I t a I i ë,
Z wits e rl a n d en Bel g i ë.
De Ser v i s c h e homesteadwetgeving, waaraan
wij reeds in de Inleiding herinnerden, dankt haar
ontstaan aan de eigenaardige landbouwtoestanden
aldaar. 1) Nadat in 1833 het feodale verband
was losgemaakt, leidde de boerenuitbuiting door
middel van woeker in 1836 tot het verbod van
het bezwaren van het familiegoed (bastina), wat
echter weinig gevolg schijnt · te hebben gehad.
Door verdere oplossing van het communaal bezit
(Zadruga) werd de toestand nog droever, verergerd bovendien door slechte oogstjaren. Vandaar
werd in 1865 in het Procesrecht twee morgen
land aan het executoriaal beslag onttrokken, in
1873 verruimd tot het huis met I morgen als
erf en nog 5 morgen land. Dit ging gepaard met
verbod van vervreemding en in bepaalde gevallen
slechts bleef bezwaring tot de helft toegelaten
en wel bij openbare instellingen, hetgeen door
de hooge kosten verbod van bezwaren met hypotheek beteekent.
Deze vaak met veel ophef geprezen regeling
(men noemt Servië wel het Paradijs van den
kleinen man) blijkt niet zonder tegenstand tot
stand te zijn gekomen, terwijl verschillende moeilijkheden thans tot verandering dringen. Deze zijn:
1) Iowanowitseh 0.1. pag. 3 1-39.
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toenemende grond versnippering, Schollenkleberei,
belemmering om te komen tot intensieve bebouwing, te veel onttrekking van grondbezit aan het
verkeer, droeve krediettoestanden, hetgeen begrijpelijk maakt, dat allerlei ontduiking op zeer
,geslepen wijze plaats vindt. 1)
Roe men i ë, voor ons om de sterk afwijkende
verhoudingen op landbouwgebied, van minder belang, heeft in de bevrijdingswetgeving o. a. een
verbod opgenomen om met hypotheek te bezwaren
of het goed te vervreemden anders dan bij of aan
de dorpsgemeenschap of een anderen dorpsbewoner, wat feitelijk de executie beperkt. ~
Rus I a n d heeft soortgelijke bepalingen als
Roemenië, in wat men noemt de praeëmtie, die
in Pol ener toe geleid heeft den eigenaars te
verbieden hypotheek te nemen, hun goed te verkoopen, te verpachten of te schenken aan anderen
dan boeren.
Deze wet voor Rus sis c h Pol e n, die bedoelt
den woeker der Joden tegen te gaan, brengt dus
praktisch zekere onaantastbaarheid mede. 3)
Een eigenlijke Heimstättenbeweging kent .0 0 sten r ij k. De actie vertoont veel overeenkomst
1) Iowanowitsch o. 1. pag. 27.
S) Tirman 0.1. pag. 193.
lI) Tlrm an 0.1. pag. 194.
Bureau 0.1. pag. 276.

met die in Duitschland. Buiten het Parlement is.
een ontwerp tot stand gekomen van dezelfde
strekking als . het ontwerp-R iep e n h a u sen. De
waarde van het onaantastbaar goed varieert hier
tusschen 1000 (minimum) en 20.000 gulden (maximum). De credietgrens is nauwkeurig geregeld. 1).
In de litteratuur wordt dit ontwerp naar zijn
hoofdbewerker gewoonlijk het ontwerp-P e y r e r 2)
genoemd. Het sluit zich aan bij den arbeid van
Lor ent z v 0 n S t e i n.
De bedoeling is vooral het klein- en middengrondbezit te beschermen. Behalve de onaantastbaarheid, wil het ook invoering van het Anerbenrecht; het ontwerp heeft ongetwijfeld de aanleiding
gegeven tot de opname daarvan in de wet van
1889 (für landwirtschaftliche Besitzungen mittlerer
Grosse). S)
Aan de executienovelle van 1887 herinnerden
wij reeds in onze Inleiding.
In I t a I i ë is de gang van zaken geheel in overeenstemming met den · eigenaardigen toestand
van het landbouwbezit. Het landbouwbezit neemt
in Italië een hoogst belangrijke plaats in. Twee
derden der bevolking besteden hun kracht aan
het landbouwbedrijf. Géen wonder, dat in het
Parlement, in boeken en tijdschriften, in stad en
Sc h n ei der Schmollers Jahrbuch XVI pag. 90 seqq.
Tirman 0.1. pag. 26.
S) Tekst van het ontwerp bij B ure au. 0.1. pag. 290.

1)
2)
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land steeds weer betoogd wordt, dat de rijkdom
en de toekomst van Italië ligt in de agricultuur.
Toch is het met die agricultuur niet bijzonder
gunstig gesteld. Zwaar wordt zij ook door de
belasting gedrukt. Alle kwalen, die in andere
landen tot maatregelen ten gunste van den boerenstand leidden en met de Heimstättenbeweging
in verband staan, zijn in I t a I i ë aanwezig.
De homesteadgedachte is er dan ook niet onopgemerkt gebleven. lp poli toen I g n a z i 0
Sa n t a n gel 0 Spo t 0 zijn in I t a I i ë de aanhangers der theorieën van Lep I a y en meenden de
bescherming der familie door middel van het onaantastbaar familiegoed te moeten propageeren. 1)
Een wetsontwerp is overeenkomstig hun streven
door den afgevaardigde Benj am i n P andolfi
aan de Kamer voorgelegd in 1894. 2) Dit ontwerp
opent de mogelijkheid een goed tot een aangegeven maximum onaantastbaar en onvervreemdbaar
te verklaren, terwijl bezwaring met hypotheek
eveneens uitgesloten zal zijn. Bovendien zal de
overgang geschieden in zijn geheel aan één der
erfgenamen, terwijl de mede-erfgenamen door een
rente kunnen worden schadeloos gesteld. De afgevaardigde, die het ontwerp indiende, is niet
herkozen en zijn voorstel kreeg, zegt Lor i a, eell
ee.rvolle begrafenis.

Tir man 0. 1. pag. 181-192.
') St e m b erg R. M. 1907 pag. 5b7.
1)
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Waaraan ligt het, dat, zooals Lor i a 1) zich
uitdrukt, de Heimstättengedachte in Italië geen
tegenstanders heeft, wijl ze geen verdedigers
vindt? In het Noorden heeft men dezen maatregel niet noodig, omdat ondanks vroegere sombere voorspelling in Noord- en Midden-Italië de
kleine landbouwersstand zich zelve op uitnemende
wijze geholpen heeft en elke belemmering voor
het crediet aldaar de boeren achteruit zou
brengen, terwijl thans van de zoo gevreesde
grondversnippering geen sprake is. In het Zuiden
zou zelfs de onaantastbaarheid geen verbetering
meer kunnen brengen, omdat er eerst sprake
van lanbouwbezit moet wezen, wat daar juist
ontbreekt door het z.g.n. latifundium. 2)
Maar er is nog iets anders. Lor i a deelt mede,
dat zijn landgenooten een sterken afkeer hebben
van elke beperking in de beschikkingsbevoegdheid over den grond. De Italianen zijn aan vrijheid in dit opzicht gehecht, niet minder ook aan
het beginsel der gelijke verdeeling en der onafhankelijkheid van ieder lid van een gezin.
Wat hiertegen ingaat komt hun voor te gaan
in de richting van andere instellingen, die met
het moderne, democratische verkeer niet meer
strooken.
Ter bescherming van bet arbeiders-gezin is in
aangehaald bij I 0 wan 0 wit 8 c h pag. 56.
') cf over Italiê: G. Gat t I "Le socialisme et l'agriculture" 1902, deze b~preekt ook het Heimstättenrecht.
1)
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1903 een wet op werklieden-woningen tot stand
gekomen, die met de wet van 1894 in Frankrijk
overeenkomst vertoont, echter in haar regeling
tot behoud na den dood van den eenen echtgenoot, door geen onderscheid tusschen de erfgenamen te maken, een echt ItaIiaansch stempel vertoont.
In dit verband is nog vermeldenswaard, dat
onlangs door de. Italiaansche regeering bij de
Kamer een wetsontwerp is ingediend, ten doel
hebbende de bevordering van het klein grondbezit.
Het ingediende ontwerp heeft tweeërlei strekking. In de eerste plaats de vergemakkelijking
van het verkrijgen van grondbezit voor de landbouwers. Het middel hiervoor meent men te vinden
in het verstrekken van voorschotten op billijke
wijze en het door verhooging der pachten geleidelijk brengen der pachthoeven in het eigendom
der pachters.
Het tweede doel is om splitsing van het kleine
landelijk bezit bij erfenissen te voorkomen, door
een klein landgoed, in bepaalde mate vrij van
schulden, tot een ondeelbaar familiegoed te verklaren. Een der erfgenamen, die de anderen
contant moet uitbetalen, verkrijgt het goed, terwijl bij het aanwezig zijn van minderjarigen het
goed namens anen beheerd wordt en geen beslissing omtrent den eigenaar wordt genomen.
Op deze wijze hoopt thans minister Lu z zat t i
het kleine grondbezit te kunnen bevorderen.

lr
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In Z wit s e rl a n d is na de actie door Fr a n zBe e k-L e u in 1882 aangevangen, nog geen eigenlijk Heimstättenrecht tot stand gekomen.
Wel is de beweging ten gunste daarvan voortgezet. Ook schijnt over het algemeen de bevolking
in tegenstelling met die van I t a I i ë van het grondbezit bindende en de integriteit handhavende bepalingen niet te zeer afkeerig.
De voorstanders der Heimstättengedachte konden in de codificatie hun plan van een algemeene
kredietgrens niet verwezenlijken, wel echter bereikten zij de aanneming van een instelling van
familiegoederen onder den naam "asile de famille,"
waarvan de toepassing aan elk kanton is voorbehouden. Het is een instelling ten behoeve van
land- en stadsarbeiders, die zulk een goed kunnen
vestigen, waarna dit aan ver strekkende beperkingen is onderworpen, zooals verbod van hypotheek, vervreemding en verpachting, terwijl de
eigenaar a. h. w. geheel onder kurateele is gesteld,
waartegenover hem onaantastbaarheid van het
goed is gewaarborgd. 1)
In Bel g i ë is door geen wet het eigenlijke
homesteadrecht nog gevestigd. Er mede in nauw
verband echter staan de wet van 9 Augustus 1899
(loi relative aux habitations ou'v rières et à l'institution de comité de patronage), vooral die van 9
Mei 19°0 (loi apportant des modifications au
1)

10

wan 0 wit s c h o. 1. pag. 57 en 58.
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regime successoral des petits heritages), welke
maatregel bedoelt den verkoop van het bezit te
voorkomen en het voor het gezin te bewaren. 1)
Een ontwerp, 20 Maart 19° I door Hen ri
Ca n ton de W i art ingediend, biedt veel overeenkomst met het Fransche stelsel van stichting
van een "bien de famille ." 2) Ook hier onaantastbaarheid, verbod van hypotheek, van verkoop
onder beding van wederinkoop, het vereischte van
toestemming der vrouw tot vervreemden, terwijl
bij de vestiging eveneens het goed in vol en vrij
eigendom moet worden bezeten.
Den invloed, die de Belgische wet van 1889
(gewijzigd 1893) op de Fransche oefende, gaven
we reeds aan; ook dat de Belgische wet in 1897
en 1900 een sterke verruiming kreeg, (bovengenoemde wet) welke men tevergeefs in Frankrijk
trachtte na te volgen.
V. Resumptie.

We willen thans het Heimstättenrecht der
verschillende landen in een kort resumé samenvatten.
In Am e rik a is in de verschillende Staten der
Unie onder den druk der finantieele crisissen,
ter bescherming van een vaak onschuldigen,
insolventen debiteur, maar met name ter wille
1) Stem berg R. M. 1907 pag. 559.
j) Stemberg 1. 1. en Tirman 0. 1. pag. 83.
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van het gezin een wetgeving tot stand gekomen,
die hetzij door vrijwillig zich stellen onder hare
beschutting, hetzij dwingend, in de stad zoowel
als op het platteland, een vaak vrij groot gedeelte
van het onroerend goed aan de executie voor
privaatrechtelijke vorderingen onttrekt.
In andere landen ontmoeten we een overeenkomstigen maatregel, zoo b.v. in Ser v i ë, terwijl
in Dekhan en in Australië, eenigszins in
Rus I a n d en Roe men i ë formeel gedeeltelijk
dezelfde bepalingen gevonden worden, echter op
geheel bijzonderen grondslag berustend.
e a n a d a toont in verschillende provinciën
gelijkenis met de wetten der Vereenigde Staten,
de z.g.n. homestead-exemptionlaws.
De Amerikaansche wetgeving heeft in de oude
wereld op velen een machtige bekoring uitgeoefend,
zoodat in verschillende landen van Eu rop a een
beweging is ontstaan om dit recht te recipieeren.
Hierbij echter wenscht men den maatregel naar
eigen economische toestanden te wijzigen.
Een belangrijke verandering is vooral, dat men
ook voor hypothecaz"re schulden de onttrekking aan
het beslag wil doen gelden. Ook neigt men er
toe om het goed vooral in zijn geheel te handhaven, waarom men verder gaat in de beperking
der beschikkingsbevoegdheid. Zelfs is een tendens
waarneembaar om ter wille daarvan, van de gewone regelen der belastbaarheid en der erfopvolging af te wijken.
Frankrijk en België sluiten zich nog het
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meest aan bij de Amerikaansche wetgeving. Men
tracht er het ge zins- en familieleven te bevorderen, daarnaast den kleinen boeren- en arbeidersstand te beschermen. Gaat men in Amerika
uit van het denkbeeld, dat de familie is de voornaamste creditrice van het gezinshoofd, dezelfde
motieven leiden ook den Franschen wetgever en
de actie van L e m i r e, die hierin de denkbeelden
van Lep I a y zoekt te verwerkelijken, brengt
tenminste eenig resultaat in de wet van 12 Juli
1909. België heeft wel verwante wetten, niet
nog de instelling zelve.
In Duitschland en Oostenrijk hebben de
Heimstättenplannen hun oorsprong in een meer
economisch motief, het belang van den Staat bij
een krachtig en landbouwenden stand. De zwart
geteekende landbouwtoestanden hebben in deze
landen de voorstanders der Amerikaansche homestead tot eene regeling gebracht, die deze instelling door middel van integrale overgang na
dood, vaststelling eener kredietgrens, ondeelbaarheid enz. tot een speciaal recht voor den
boerenstand omvormt en uitbreidt. De geslotenheid in het landbouwbezit wenscht men terug.
Het Heimstättenrecht wordt aldus in D u i t s c h1a n d en 00 s ten rij k geheel een landbouwrecht,
dat het grondbezit stuurt in de richting van het
fideicommis . In beide landen echter wachten de
voorstanders nog op succes.
Het ontwerp-Pandolfi in Italië vertoont met
de Duitsche plannen veel overeenkomst. Echter
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de toestand van den landbouw en het rechtsbewustzijn der bevolking wettigen het vermoeden, dat
een spoedige invoering van het Heimstättenrecht
niet te wachten is. Toch zijn nog pas voorstellen ingediend, die bedoelen het klein grondbezit te bevorderen . Ook bestaat in Italië een wet ter bescherming
van het arbeidersgezin, die met de Fransche wet op
de goedkoope woningen sterke verwantschap bezit.
Zw i t ser I a n d kent de instelling van het "asile
·de familIe," ingevoerd bij de sedert I 893 begonnen
.codificatie der kantonnale rechten. Met het Heimstättenrecht biedt zij groote overeenkomst.
De maatregel bedoelt ten behoeve van het
.arbeidersgezin een zeer klein familiegoed integraal
te doen voortbestaan. De onaantastbaarheid wordt
'verkregen ten koste van ongeveer de geheele
beschikkingsbevoegdheid. De toepassing van deze
.bepalingen is aan de kantons voorbehouden.

HOOFDSTUK III.

:Beoordeeling van het karakter en de wenscheIijkheid van het Heimstättenrecht.

Zooals uit de gegeven schets van het Heim-stättenrecht in het buitenland blijkt, hebben we
bij deze instelling niet met een maatregel te doen,
-welke overal dezelfde kenteekenen vertoont. Bij
,h et beoordeelen geeft dit moeilijkheid. Toch zullen we thans trachten deze instelling te critiseeren,
zonder telkens den inhoud der behandelde wetten
·en ontwerpen in het geding te brengen. Enkele
bezwaren gaven we reeds aan in ons overzicht j
zuiver technische moeilijkheden blijven thans buiten
behandeling. Dat deze wel steeds zullen blijven bestaan, valt moeilijk tegen te spreken. Zoo nu en
dan zal een reeds tegen verschillende voorstellen
ingebracht bezwaar weer te voorschijn komen.
Om zuiver te oordeelen is het noodzakelijk
omtrent den aard der instelling zekerheid te
hebben.
Het Heimstättenrecht, dat in Europa gewenscht
wordt, nu vertoont hoofdzakelijk tweeërlei karakt er. Men beoogt ermede ten behoeve van betrek6
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kelijk kleine grondbezitters (op het land en in de
stad) een klein familiegoed te beschermen. Dit
wordt dan onaantastbaar verklaard. Enkele andere
maatregelen om het recht degelijk aan de familie
te waarborgen kunnen daarnaast opgenomen
worden. Echter het hoofdmoment is steeds: onttrekking van een klein familiegoed aan de executie
voor privaatrechtelijke vorderingen.
Een tweede vorm van het Heimstättenrecht
gaat veel verder. Men onttrekt daarbij aan de
executie een hofstede tot bepaald maximum,
maar verbindt de onaantastbaarheid tijdens het
leven van den debiteur met ingrijpende maatregelen om het goed in zijn geheel voor den
landbouw te doen voortbestaan. Die maatregelen
zijn dan het Anerbenrecht en een regeling van
het krediet. Op deze wijze ontstaat een exceptief
landbouwrecht. 1)
Wij meenen deze twee vormen als de hoofdtypen van het Heimstättenrecht te mogen beschouwen.
Van formeel juridischen kant bezien vertoonen dus
de Heimstättenplannen de gedachte "onttrekking
aan het executoir beslag", "onvatbaarheid voor executie". Het laat zich verklaren, dat men om deze
redenen de instelling in het bestaande rechtssysteem
binnenhaalt, door de rij van voorwerpen, welke
1) De mogelijkheid ook dezen vorm een meer algemeen karakter te geven is niet uitgesloten (cf eerste
ontwerp-L e m i re).

de Burgerlijke Rechtsvordering als onvatbaar voor
beslag opsomt uit te breiden o.a. met een huis
met grond, tot bepaalde grootte of waarde. Deze
vorm is niet alleen in de Amerikaansche Staten
wel hier en daar gekozen, ook b.v. de afgevaardigde V i 0 1e tt e trachtte aldus in Frankrijk IJle
bien de familIe insaisissable" in het leven te
roepen. In deze eenvoudige gedaante is het dan
natuurlijk steeds dwingend recht.
Ook materieel is het mogelijk in het Heimstättenrecht niets meer te zien dan een uitbreiding
van het beginsel, dat b.v. ten onzent is. neergelegd
in art. 447 en 448 B. R . v. Dan komt ter sprake
de vraag, die wij in onze Inleiding te berde
brachten: moet een schuldenaar niet alleen uit
een oogpunt van menschelijkheid beschermd, maar
dient er naar gestreefd hem in zijn zelfstandig
economisch bestaan niet geheel te vernietigen? Moet voorts de bescherming der productiviteit,
gelijk men die vindt uitgedrukt in de onaantastbaarheid van het toekomstig loon en de werktuigen, worden uitgebreid in dien zin, dat ook
een minimum van onroerend goed, noodig voor
de persoonlijke werkzaamheid van den schuldenaar,
aan het beslag wordt onttrokken? _ 1)
Het dunkt ons al te gemakkelijk deze vraag,
1) cf. Schneider 0.1. Schmoller's Jahrbuch XVI
189 I. pag. 50-55;
eveneens: Sc h m 0 11 e r's Jahrbuch XIV 1890, pag.
487 seqq.
hierover ook: Grünberg Brauns Archiv IV, 1891.

door het Heimstättenrecht slechts als een voortbouwen aan een veldwinnende juiste gedachte te bezien,
zonder meer bevestigend te beantwoorden. Ongetwijfeld is in de geschiedenis van het Procesrecht een
steeds milder worden der executie waar te nemen.
Ook is het vrijwel een communis opinio, dat de
bestaande uitzonderingen op de aantastbaarheid
van het vermogen moeten worden uitgebreid.
Maar, wanneer men onder die uitzonderingen ook
gaat opnemen een minimum van onroerend goed,
als noodzakelijk voor een zelfstandig bestaan,
komen direkt allerlei vragen aan de orde, die van
uit economisch gezichtspunt beantwoord moeten
worden. Er gaapt een klove tusschen de bescherming der productiviteit, zooals men die ziet in de
onttrekking van werktuigen aan het beslag en de
bescherming, die het Heimstättenrecht beoogt.
Bescherming der productiviteit is nog niet hetzelfde als handhaving in eene onafhankelijke economische positie. Uit een oogpunt van menschelijkheid is het gewenscht den debiteur kleeding,
boeken, huisraad, werktuigen enz. te doen behouden,
mede om hem de mogelijkheid tot aanwending
zijner arbeidskracht te laten. Zoo moge het uit
humane overwegingen jammer schijnen, dat een
debiteur plotseling op de maatschappelijke ladder
eenige treden naar beneden gaat, uit een oogpunt
van recht is daarmede zijn handhaving niet nog
voldoende gegrond.
Het is thans onze taak niet de vraag te beantwoorden, hoever men in de uitzonderingen op
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het beslag moet gaan. Wel moet op twee punten
gewezen worden. Ten eerste: het Heimstättenrecht bedoelt niet alleen een minimum van onroerend goed, maar een homestead, een Heimstätte,
een huis met of zonder land onaantastbaar te
verklaren. Een uitbreiding der onaantastbare voorwerpen tot een meer of minder klein onroerend
goed zonder meer is nog geen Heimstättenrecht.
Ten tweede, tusschen den grond als middel, als
werktuig en de gewone werktuigen (boeken, zaag
enz .) bestaat een zeer groot onderscheid. Niet
alleen in waarde, wat ook zeer belangrijk is. Maar
er is meer: de grond kan ongetwijfeld uit het
gezichtspunt van gewoon werktuig voor den landbouw beschouwd, maar hij is gelijk andere werktuigen niet vatbaar voor uitbreiding. Een volk is
aan een bepaalde oppervlakte der aarde gebonden.
Deze moge kunnen verbeterd, een weinig ook
kunnen vermeerderd, over het algemeen is zij
voor uitbreiding niet vatbaar. Behalve als middel
van bestaan voor een gezin, neemt de grond voor
het geheele volk een hooge economische plaats in.
Alzoo treden, wanneer men de onaantastbaarheid proklameert allerlei sociaal-economische
vragen en motieven op den voorgrond. Ook wanneer men in zijn eenvoudigste gedaante het Heimstättenrecht opvat als een zeer gewenschte verbetering van het executierecht} zoo moet terstond
van uit genoemd oogpunt voor verschillende vragen
een antwoord worden gezocht. Men verbindt ook
geregeld de onaantastbaarheid met andere bepa-
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Hngen. Een afzonderlijke wet, die naar gelang
van de verschillende motieven kan worden samengesteld, is daarom de geschiktste en ook de meest
voorkomende vorm. Voor het Heimstättenrecht
als speciaallandbouwrecht spreekt dit vanzelf.
Wij wenschen ons onderwerp dus verder van
uit economisch standpunt te beschouwen.
Als economisch vraagstuk heeft het Heimstättenrecht in de Economie een bepaalde plaats.
In de Duitsche handboeken als van Ph i 1i P P 0v i c h 1) en Wa g n e r (hier bewerkt door B uc hen b erg e r) 2) geeft men het een plaats in
het "politisch" gedeelte en wel onder het landbouwcrediet. Terecht. Het Heimstättenrecht bedoelt in de eerste plaats te zijn landbouwmaatregel, al is het daartoe niet noodzakelijk beperkt.
Het verdient onder de afdeeling krediet behandeld te worden, omdat het in het type van n agrarisch Sonderrecht" gelijk in Duitschland een
kredietgrens en geheele kredietregeling in zich
bevat. Maar ook in den enkelvoudigen vorm is
het vooral een kwestie van krediet, omdat het
Heimstättenrecht op den aard en de hoogte
daarvan sterk inwerkt.
Vragen wij naar de wenschelijkheid der instelling, dan moet, naar de door ons gegeven typee1) P h i 1 i P P 0 v i c h I' Grundrisz der Politischen Economie" 2e band ,.Volkswirtpolitik Ie deel 3e dr. 1905
pag. 295.
') B u c hen b erg e r "Agrarwesen und Agrarpolitik"
2e band 1893 pag. 241 seqq.
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ring, tweeërlei vraag beantwoord worden. Eerst:
is het gewenscht ten behoeve van kleine grondbezitters een familiegoed aan de executie te
-onttrekken? Dan: is het, speciaal voor den
landbouw, van belang deze executiebeperking te
verbinden met een stelsel tot vastzetting van het
boerenbezit? De beantwoording der eerste vraag is het eenvoudigst.
Echter dient wel in het oog gehouden te worden, dat het Heimstättenrecht verdedigd is in
verband met bepaalde toestanden. Men heeft het
beschouwd als een remedie. Het verdient daarom
aanbeveling eerst de opgegeven kwaal te onderzoeken.
In onze Inleiding hebben wij er reeds op gewezen, hoe het kwam, dat men in den laatsten
tijd naar verschillende hervormingen betreffende
het grondbezit streefde. De losmaking uit het
feodale verband had wantoestanden geschapen;
de overzeesche concurrentie bracht nieuwe moeilijkheden. Het is zeker, dat de overgang uit de
oude verbanden, vooral door gebrekkige kredietregeling bezwaren met zich heeft gebracht 1) ;
ook heeft de Amerikaansche concurrentie in
Europa schade aan den landbouw berokkend.
Echter deze laatste begint haar beangstigend
karakter te verliezen 2); wat het eerste aangaat,
B ure a u 0. 1. pag. 335 .
iI} Ser i n g
"Die landwlrtschaftllche
Nordamerikas" pag. 587.
1)

Konkurrenz
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zoo moet naar goede kredietorganisaties uit alle
macht gestreefd worden.
Het dunkt ons het beste daarom niet over die
oorzaken verder te handelen, maar naar de eigenlijke droeve toestanden, die men meent waar te
nemen en die een wijziging in de regelen betreffende het grondverkeer zouden wettigen, een
onderzoek in te stellen.
Wat ingrijpen zou rechtvaardigen is: steeds
toenemende hoogte der schulden en daardoor
der executies van het grondbezit, overmatige trek
der landelijke bevolking naar de steden en concentratie van het klein- in het groot grondbezit,
waarbij een toestand als in Zuid-Italië gevreesd
wordt. 1)
Het is een te omvattende taak van elk dezer
toestanden de waarde en de juistheid met volledige statistische gegevens te onderzoeken. Wel
wenschen wij er op te wijzen, dat bij de latere
schrijvers de meening steeds meer veld wint, dat
in den landbouw de toestand in den crisistijd der
70er en 80er jaren niet rooskleurig is geweest,
maar dat daarna verbetering is ingetreden. De
voorstanders van een Heimstättenrecht hebben
aan genoemde misstanden te algemeene, te vérstrekkende waarde toegekend. .
Voor de latere jaren zijn zij steeds meer gebleken
onjuist te zijn. Ook het gewicht der gegevens is
verre overschat. Het staat er mee als met de
1)

Jo wan 0 wits c h o. 1. pag. 65 seqq. .
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overzeesche concurrentie. Ongetwijfeld heeft deze
de Europeesche markt geschaad. Maar men is in
gebreke gebleven aan te toonen, dat juist het
klein- en middengrondbezit geleden heeft. Thans
betoogen reeds Ser i n g, K a uts k Y 1) en A n atole Leroy Beaulieu, dat de concurrentie
tengevolge der binnenlandsche ontwikkeling in
Amerika, afnemen en ophouden zal.
De concentratie in den landbouw, gelijk die
vooral in het socialistisch kamp wel is verdedigd,
blijkt onjuist te zijn. Sou c h 0 n 2) toont dit in zijn
werk aan voor Frankrijk. In België heeft Va nder vel d e op het verschijnsel gewezen, dat juist
een omgekeerde richting valt waar te nemen.
Voor Hongarije, Roemenië en Rusland is hetzelfde
op te merken. Maar met verpletterend bewijsmateriaaC hebben in den boezem der sociaaldemocratische partij Her t z en Nos si g, vooral
D a v i d aangetoond, dat revisie der Marxistische
grondstellingen voor den landbouw een onafwijsbare eisch is. Her man n Lev y heeft zelfs voor
Engeland den achteruitgang van het grootbedrijf
aangetoond. s) Met volle recht kon dan ook de
agrarische commissie der S. D. A. P. ten onzent
in haar rapport schrijven: "de ' waarneembare
ontwikkelingsfeiten steunen de opvatting niet, dat
1) "Die Agrarfrage" pag. 25 6.
i) "La propriété paysanne" pag. 76-96.
8) Die pen hor s t "Het Revisionisme" in de Lustrumalmanak V. U. 1906 pag. 298.

go

oak in den landbouw het groot-bedrijf het kleinbedrijf en de groot-kapitalist den kleinen ondernemer verdringt. Noch in Nederland, noch ergens
in het buitenland is dat het gevaL"
De verklaring der decentralisatie-tendenzen is
vooral te zoeken in de steeds intensievere bebouwing en de overwegende waarde, welke bij
den stand der landbouwtechniek de menschelijke
arbeid heeft en nog voor verre toekomst hebben kan . 1)
Wat de groote toename der gedwongen verkoopen betreft, zoowel de voor- als de tegenstanders
van het Heimstättenrecht komen met statistische opgaven voor den dag. Hier zij men vooral
voorzichtig. De mogelijkheid bestaat, dat gedurende
bepaalden tijd vele executoriale verkoopen plaats
vinden, maar terzelfder tijd kunnen een gelijk
aantal Heimstätten opnieuw gevestigd worden.
Verder moet ook hier aangetoond worden, dat
juist in de te beschermen categorie van personen
de executie zulk een omvang aanneemt. We
merkten bij de behandeling van Frankrijk reeds
op, dat dit door de regeeringsenquête allerminst
was bewezen. Ook moet niet vergeten worden,
op welke wijze de uitgestooten eigenaar begon j
het goed kan reeds dan zwaar met schulden belast zijn j ook kan de geringe capaciteit van den

°

1) Uitvoerig over dit vraagstuk J. W, G e d blo e d
"Land verschaffing aan landarbeiders". Prlt. V. U . 19°9.
pag. 110-13 I.
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eigenaar niet buiten rekening gelaten worden.
Hierop wijst v 0 n der Go I t Z 1), die tot de conclusie komt, dat slechts 5-6 procent der "Zwangsversteigerungen" te wijten is aan den slechten
toestand van den landbouw. Voorts moet bij de
statistieken niet vergeten, dat men te doen heeft
met alleen executoriale verkoopen; zij geven van
het geheel geen juisten indruk en het Heimstättenrecht keert zich tegen de executie. Omgekeerd
is dit laatste juist door de Fransche Regeering
gebruikt om, hoewel de executies verminderden,
toch het Heimstättenrecht te rechtvaardigen, daar
executie vervangen werd door gedwongen onderhandschen verkoop. 2)
Wat niet te ontkennen valt, is, dat een langzame afname der "Zwangsversteigerungen" te
constateeren valt in Frankrijk 2) en ook in Duitschland. S) Aldus verliest het opgegeven motief van
een slechten landbouwtoestand in dit opzicht, veel
van zijn waarde.
Ook bij de mate van het met hypotheek bezwaard zijn van het grondbezit moet op voorzichtige beoordeeling worden aangedrongen. Allereerst kan hier uitgesproken worden, dat de woorden

1) "Agrarwesen und Agrarpolitlk" 2e dr. pag. 133. cf.
ook pag. 132, waar andere oorzaken genoemd worden.

pag. 124 seqq. handelen over de "Verschuldung des Grundbezitzes" .
S) Tir man 0.1. Qag. 155.
S) Tirman 0.1. pag. 31 en 32.
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van Lor ent z v 0 n S t e i n, in de Inleiding aangehaald, als zou de grondbezitter door overmatige
schuld slaaf van het kapitaal, "tenant at will" des
schuldeischers geworden zijn, geheel overdreven
zijn gebleken. Dit staat weer in nauw verband
met den tijd, waarin Lor ent z v 0 n St e in
schreef. Verder moet ook hier het gewicht der
hypothekenschuld worden bestreden. Te groote
schuld is zeer zeker niet gewenscht; schat men
het maximum, dat aan het crediet mag gesteld
worden op 60%, zoo mag echter voor Duitschland
reeds geconstateerd, dat het hoogtepunt lang niet
is bereikt. 1) Maar de schuld heeft veel van haar
scherpe kanten verloren door een steeds betere
kredietregeling, waarbij ook het gronderediet voor
den kleinen man, al begint hij met zware lasten,
een zeer gewenscht middel kan zijn maatschappelijk zich op te werken.
Wat verder den trek naar de steden aangaat,
hier valt moeilijk een bepaalde oorzaak aan te
wijzen. Ter inleiding van de landverschaffing aan
landarbeiders behandelt Go e db I 0 e d dit punt,
omdat de trek der landarbeiders bovenal de
landverschaffing tot een kwestie van actueel
belang heeft gemaakt. 2) Het werk van Dr.
B u ers) geeft als hoofdoorzaak op het groote
verschil in positie tusschen land- en industrie1) 10 wan 0 wIt s c h 0.1. pag. 79 en 80.
') Go e d blo e d 0.1. pag. 14 seqq.
a) "Die Heimstättenversicherung."
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arbeiders. Al de voordeelen, vooral van het verzekeringswezen, worden door hem nauwkeurig
aangewezen. Natuurlijk geldt dit van de arbeidende klasse alleen. Echter juist deze is het, die
van het land wegtrekt. 1) De door de Fransche
Regeering opgegeven statistieken geven dan ook,
gelijk wij ook reeds opmerkten, volstrekt niet
aan; dat de trek onder klein- en middengrondbezitters plaats vond in zorgwekkende mate.
Echter mag de trek naar de steden, waardoor
vele handen zich aan industrieelen arbeid gaan
wijden, reeds op zich zelf wel als een ramp worden beschouwd en kan zij in die streken, waar
het groot-grondbezit overheerschend is, niet zeer
gunstig in de richting van goede verdeeling van
den grond werken?
Nemen wij al deze beschouwingen tezamen, zoo
blijkt, dat de Heimstättenvoorstellen over het
algemeen veel losser komen te staan, dan men
wel heeft gemeend. Dringende redenen waren
niet in die mate aanwezig als men wel heeft
willen doen gelooven.
Het komt er thans op aan de instelling zelve
nog nader te onderzoeken in haar eigen motieven
en uitwerking, om een redelijk antwoord op de
gestelde vragen te geven. Het dunkt ons daarbij
wenschelijk de algemeene richting, die wij in het
Heimstättenrecht meenen te ontwaren, niet voorbij
te zien.
1) 10 wan 0 wit s c h 0.1. pag. 75 .
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Eén hoofdmotief noemden en taxeerden we
reeds, dit n.l., dat de grond voor zijn bewerker
slechts werktuig zoude zijn. J)
Een ander motief, dat in de Heimstättenbeweging
in Europa een groote rol heeft gespeeld, is de bescherming van het gezin. Men komt met den
eiseh, dat dat gezin, als eerste crediteur, een
bevoorrechte positie moet hebben. Reeds terstond
komt de gedachte op of dit dan niet van den
schuldeischer ook aldus moet gelden. Heeft ook
niet deze een gezin en moet ook dat niet beschermd worden? Zijn dan de gezinshoofden
in die mate zorgeloos, dat men hun met een
bepaald voorrecht moet te hulp komen, terwijl
men steeds meer strijdt voor een grooteren invloed
van hen in publieke zaken? - Moet men het
beginsel, dat wie schulden maakt, ze behoort te
betalen, om vrouw ' en kinderen te helpen aantasten? - Is het niet juist een gezonde verhouding, dat als leden van het gezin, deelende met
het familiehoofd lot en leven, vrouwen kinderen
ook maatschappelijke rampen mede behooren te
dragen? Toch neemt deze familieoverweging
in de Fransche Heimstättenpropaganda een groote

1) Ook de onaantastbaarheid als voortzetting der executieverzachting werd door ons besproken: bescherming
van den schuldenaar uit een oogpunt van menschelijkheid,
bescherming der productiviteit, der arbeidskracht en eindelijk de laatste stap: handhaving in een zelfstandige
positie.
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plaats in; deze ontleent er zelfs ten deele haar
bezieling aan. 1)
Wanneer wij op dit punt een oplossing zoeken,
zij allereerst opgemerkt dat moreele, humane
overwegingen niet voldoende zijn, maar dat een
rechtsgrondslag moet aangegeven worden. Geven
de omstandigheden aanleiding tot de vraag of
niet de vrouw moet beschermd, zoo kenne men
haar ook door middel van de wet rechtmatigen
invloed toe in het rechtsverkeer. Een soort onderkurateelestelling van den man, door hem slechts
beperkt te verbinden, is om die redenen nog niet
gerechtvaardigd. Het is rechtskundig onjuist, dat
de familie eerste creditrice is, hoe schoon die
wending ook moge klinken. Welk een groote
verwarring zou het stichten, indien bij de gebondenheid van den man zonder eenige publicatie
tegenover derden steeds rechten der familie zouden
gelden! De familie is toch geen juridische eenheid met beperkte aansprakelijkheid.
Nogmaals, het moge uit een oogpunt van
humaniteit bedroevend zijn, dat een man een
gezin te gronde richt, dit pleit slechts voor invloed der vrouw in het rechtsverkeer en voor een
aandringen op de toepassing der middelen, die
reeds thans het positieve recht kent om aan de vrouw
en het gezin bepaalde voordeelen te waarborgen.
Een andere poging om toch een huis met
1) Hierover: Tir man 0.1. 147-149.
I

0

wan 0 wit s c h

0.1.

88.
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klein grondbezit voor de familie te behouden . en
dit te rechtvaardigen, vindt men in de eigenaardige uitdrukking van Don nat, dat het eigenlijk
niets anders is dan het steenen kleed der familie.
Men zou de opmerking, die bedoelt het huis in
de rij der onaant3.stbare voorwerpen in te voegen,
kunnen beantwoorden met de vraag of de gezinnen, die dit steenen kleed niet nog droegen,
zoo gauw mogelijk daarvan moesten voorzien.
Belangrijker is de overweging het onaantastbaar
goed als een verzekering te doen gelden. Inderdaad kan het aldus werken. Toch is daarmee
het gewenschte van zulk een vorm nog niet
bewezen. Ook blijkt, dat in Amerika, bij de
voortgaande ontwikkeling In de economische
verhoudingen, steeds meer de gewone vormen
gebruikelijk zijn geworden.
Over de overweging, dat het wenschelijk is
den boer in hechte betrekking met den grond te
brengen, spreken we bij de waardeering van het
Heimstättenrecht in zijn uitwerking.
Zoo nu en dan is in de beweegredenen tot
een of ander Heimstättenplan het motief een
dam op te werpen tegen den stroom der sociaaldemocratie, komen opduiken. Dit staat vaak in
verband met het andere motief: sterking van het
privaat bezit, den boer aan het land hechten,
hem daarover heer en meester bij voortduur
laten. 1) Hiertegen zij opgemerkt, dat de sociaal1)

"Le socialisme, c'est Ie: tout à l'Etat I Le Home-
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democratie oorspronkelijk tegen al zulke plannen
krachtens haar streng Marxistisch standpunt heftig gekant was, maar dat in later jaren een groote
kentering valt waar te nemen. In Frankrijk en
Duitschland beide zijn dan ook reeds in het
socialistisch kamp stemmen opgegaan, die voor
een degelijke bescherming van den kleinen bezitter het pleit voeren. De Noorsche sociaaldemocratie heeft zelfs het Heimstättenrecht op
haar program geplaatst. Aldus krijgt deze overweging een geheel andere gedaante. 1) Afgezien
dus van de vraag, of doeltreffende bestrijding der
sociaal democratie ooit in zulk een maatregel kan
gelegen zijn en of daarvoor niet geheel andere
wegen moeten worden gezocht, verliest dit motief
veel van zijn waarde, nu het zelfs benut kan
worden om den stroom, de beweging van het
socialisme op het land te bevorderen.
In de plannen van R 0 d b e r t u s en Lor ent z
v 0 n S t e i n zagen wij een eigenaardige "Voraussetzung" naar voren gebracht. Het karakter van
·den grond zoude de gewone kapitaalschuld daarop niet verdragen. Daarom R 0 db e r t us' eisch
van toepassing van het rentenbeginsel, als zijnde
de grond slechts rentenfonds. Waar deze plannen
de Heimstättenpropaganda in Duitschland sterk
stead, c'est Ie: quelque chose à l'individu! Le socialisme
c'est tout Ie monde prolétaire; Ie homestead, c'est beau.coup de gens propriétaires", aangehaald bij B ure a u 3 I 4.
1) 10 wan 0 wit s c h 0.1. pag. 92.
7
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beinvloedden, ware een nader onderzoeken dezer
theorieën niet ongewenscht. Wij wenschen kortheidshalve echter slechts op te merken, dat ook
het rentenbeginsel overbezwaring van den grond
niet steeds tegenhoudt. Beide beginselen, zoowel
van hypotheek als vaste rente kunnen goede en
slechte toepassing vinden. Dit is een kwestie
der praktijk.
Wanneer wij als eisch hooren verkondigen, dat
de zoo nuttige en noodige stand van niet groote
grondbezitters toch vooral beschermd moet worden, kan dit gereedelijk toegegeven worden. Wij
willen dus van de wenschelijkheid van een degelijken
en gezonden kleinenboerenstand met de HeimstättIer, wel uitgaan. Toch is misschien de opmerking
niet te onpas, dat de waarde van een bepaalden
stand in de maatschappij mede, ja vooral daarnaar
moet beoordeeld worden, of hij inderdaad in het
maatschappelijk verkeer nog te waardeeren diensten praesteert. Wij willen dit echter van de genoemde categorie van personen niet ontkennen.
Van zeer groote beteekenis is verder bij het
Heimstättenrecht het credietvraagstuk. Hier ligt
voor de voorstanders een sterke overweging pro;
voor de tegenstanders is het een zeer gewichtig
argument contra.
Het wordt n.l. in de Heimstättenlitteratuur van
zeer groot belang geoordeeld het zakelijke crediet
te doen verdwijnen 1) en het persoonlijk crediet.
1) "Le credit territorial soutient Ie paysan comme la
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de eereplaats te doen innemen. Men meent dat
het Heimstättenrecht dit effekt zal teweegbrengen.
Gelijk in den handel thans het zakelijk crediet is
verdwenen, zoo moet hetzelfde gebeuren in het
landbouwbedrijf. Hier komen we dus tevens reeds
tot de vraag, welke uitwerking deze instelling in
goede of verkeerde richting kan uitoefenen.
Dat in het Heimstättenrecht, in de onttrekking
aan hypothekaire vorderingen, de strekking ligt
het persoonlijk crediet te bevorderen boven het
zakelijke, moet worden toegegeven. I) Bovendien,
het is haast een algemeene begeerte om de onaantastbaarheid met verbod van hypotheek te
doen gepaard gaan.
Maar ter juiste beoordeeling is het noodzakelijk
zich van den aard van het crediet goede rekenschap te geven.
Welke plaats nemen hypotheek en niet-hypothekaire schuld in? - Men heeft wel betoogd,
dat tusschen beide een groot verschil bestaat.
Er is zeker verschil. De hypotheek rust op het
goed als waardedrager. Het persoonlijk crediet
mist deze eigenaardigheid. Maar wil dit nu zeggen,
dat het eigenlijk op de persoon rust? We hebben
boven (pag. IS ) reeds aangetoond, dat persoonlijke aansprakelijkheid niet meer bestaat. Onze
tegenwoordige rechtsorde kent alleen de zakelijke.
eorde soutient Ie pendu", woorden van L e mi r e, aangehaald bij Bureau p. 32l.
1) St e mb erg, 0.1. R. M. 1907 pag. 557/58.
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Zoo rust dan ook steeds het persoonlijk crediet
op de aansprakelijkheid van iemands bezittingen.
In dezen zin bestaat principieel verschil tusschen
zakelijk en persoonlijk crediet niet. Wel kan
natuurlijk de kwaliteit van de persoon in enkele
gevallen voor het crediet groote waarde bezitten,
de regel is, dat geld voorgeschoten wordt met
het oog op het vermogen. In dezen zin kan het
crediet het laatste middel van realiseering, de
executie, niet missen. Neemt men de mogelijkheid
der executie weg, zoo moet noodzakelijkerwijze
het krediet, het geld zich terugtrekken, wat in
onze tegenwoordige verhoudingen allerbedenkelijkst moet heeten.
In dit opzicht hebben wij een zeer leerzaam
voorbeeld in de landbouwontwikkeling van NoordItalië. Tegen de verwachting in heeft zich daar
de kleine boerenstand geheel opgewerkt. Maar
van eenige beperking in het crediet wil men er
niet weten. In dit opzicht heerscht er groote
overeenstemming tusschen de Italiaansche economen. Wij herinneren aan deze twee uitspraken:
,,1' Homestead enlève au petit propriétaire la
possibilité de recourir au crédit en proclamant
l' ins'aisissabilité de sa parcelle. Dès lors, il tombe
entre les mains des usuriers et végète misérablement. " Zeer geestig is de tweede: "Tout prêt
réclame deux signatures; ici Ie paysan en donne
une, la terre donne l' autre. 1)
1) cf. Tir man e.a. 0.1. pag. 187-189.
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Hier dringt reeds een tweede groot bezwaar
zich aan de gedachten op: is niet juist het beginsel der onaantastbaarheid een groot struikelblok
om zich op te werken voor velen van den arbeidenden stand?
Eerst dieht echter nog een oogenblik het oor
geleend aan de bezwaren tegen het "realkredit."
Het zijn de kosten aan de vestiging verbonden
de groote mogelijkheid, dat de schuldenaar, in
naam, in schijn steeds eigenaar, gemakkelijker
tot kredietopname verlokt wordt en daardoor in
de macht der geldschieters geraakt, terwijl de
opzegbaarheid hopelooze moeilijkheden schept. 1)
Hier zou tegenover staan, dat de persoonlijke
schuld juist zoo ver gaat als de kredietwaardigheid in maatschappelijk opzicht reikt d.w.z. zeer
(maar "terecht") beperkt . wordt.
Uit deze bezwaren ziet men gemakkelijk, dat
zij vooral afhangen van de bestaande regelingen.
Zij staan historisch daarmede dan ook in nauw
verband. Een goede orde van zaken kan hier
gewenschte hervorming brengen. Het dunkt ons
meer rationeel hiernaar te streven, dan het grondcrediet af te schaffen. Want de beperking, die
de onaantastbaarheid ten goede zou geven is
vaak van droeve gevolgen vergezeld. B ure a u
wijst hierop voor enkele Staten van Noord-Ame1) Lor ent z v 0 n St e i n "Bauerngut und Hufenrechf' . Inleiding.
Iowanowitsch 0.1. pag. 81-85.
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rika. Geld is noodig in het landbouwbedrijf voor
verbeteringen van het goed, in vele gevallen van
ziekte en misoogst enz., voor het aanschaffen van
bedrijfsbenoodigdheden, kortom voor een goede
uitoefening van het bedrijf. 1)
Deze noodzakelijkheid van crediet kan zeer
groote afmetingen aannemen. Maar zij mag dat
ook. We herinneren aan het woord van Ne ti h a u s
"das Brutto-einkommen wächst umsomehr je grösser
die Verschuldung ist." Hier ligt een belangrijk
gezichtspunt.
Zoo zal het dan practisch zeer veel voorkomen,
dat persoonlijk crediet onvoldoende is en dat toch
zeer terecht naar grondcrediet verlangd wordt.
Trouwens in vele gevallen kan enkel persoonlijk
krediet niet voorzien. Neem slechts de tallooze
voorbeelden bij erfopvolging, als gelijke verdeeling
onder de erfgenamen bestaat. Wil men het goed aan
één der erfgenamen laten, hoe zal dit vaak kunnen
geschieden zonder bv. de helft der waarde van het
goed in geld voor te schieten. Zoude dan de toevlucht
tot het Heimstättenrecht genomen worden? Het
lijkt niet zeer waarschijnlijk. Maar zeer belangrijk
is vooral, dat het grondcrediet een zeer aanbevelenswaard middel is voor krachten uit de lagere
klassen om zich op te werken. Met behulp van
35% eigen kapitaal en 65% grondcrediet kan de
kleine man zich een goed koopen, waaraan hij
zelfstandig zijn arbeidskrachten kan geven. Het
1) B ure a u 0.1. pag. 215-16.
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krediet in het algemeen, ook het persoonlijke
geeft dit voordeel. De vorm hangt hier veelszins
van bepaalde omstandigheden af. Wie een goed
pacht zal persoonlijk krediet, wie het koopt, eerder
het zakelijke behoeven.
Juist, dat de capaciteit de middelen hebbe om
zich een hoogere positie te verwerven is in onzen
tijd van zeer groote beteekenis. Ligt ook niet
veelszins aan de "sociale wetgeving" deze gedachte ten grondslag dat n.l. aan de onderste
volkslagen de behulpzame hand moet worden
geboden om naar haar persoonlijke waarde een
hoogere plaats in te nemen?
Dit wordt door het Heimstättenrecht tegengehouden en hier openbaart zich een tweede bezwaar. "An ein emporarbeiten der niederen
Schlichten der landwirtschaftlichen Bevolkerung ist
nicht zu denken wenn der Inexecutabilität proklamiert wird" 1) moge een overdreven gezegde
zijn, waarheid ligt er in . Welk een groot onsociaal karakter hier aan den dag treedt, behoeft
niet nader aangeduid te worden. Men sluit een
zoo begeerlijken weg op deze wijze af.
Hier treedt ook het verband van het Heimstättenrecht met de land verschaffing aan het licht,
die bedoelt de krachten in de lagere standen
voor den landbouw tot breeder ontplooiing te
brengen.
Heeft de onaantastbaarheid de uitwerking, die
1) Gevarieerd naar

10

wan 0 wit sc h pag. 84. '
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men er zich van voorstelt, dan komt de
kleine bezitter in hechter betrekking tot den
grond. Het Fransche Regeeringsontwerp gaf
dit als een der zeer begeerlijke hervormingen
op. De trek naar de steden zou er door verminderen . Een echte gezonde geest in den landbouwer door bevorderd worden. 1) Afgezien
van het reeds opgemerkte over den trek naar
de steden, moet dit punt thans even onze aandacht hebben.
Let men op het feit der kredietonttrekking,
dan is tastbaar, hoe omgekeerd de trek naar de
stad kan worden bevorderd. Maar hier schuilt
nog veel grooter gevaar. Een stelsel, dat den
boer vast met den grond verbindt heeft tengevolge, dat ook in vaste verhouding tot den
bodem komt, wie daar krachtens zijn bekwaamheden minder aanspraak op kan maken. Er
dreigt een gevaar van Schollenkleberei niet alleen,
maar van handhaving ook der niet geschikte
elementen. Als men door onaantastbaarheid de
fluctuatie tegenhoudt, moet dit wel als gevolg
achteraan komen. Het mogelijke voordeel van
een familie op een goed te handhaven wordt
gekocht voor den prijs dat "wenn auch der
slechteste Wirth unantastbar auf dem Gute '
bleibt, es wie eine Prämie auf den Stillstand in
der Landwirtschaft, ja auf Unordnung, Unzuverlässigheit und Faulheit des Bauern wirken musz."
1) Consulair Verslag 1905 p. 875.
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Aldus ware er reden voor de vrees van A d.
Cos t e dat de Heimstätten zouden worden "petites
citadelles de la routine et de la misère". 1)
Ook is zeer terecht de opmerking gemaakt,
dat de verbinding in goeden zin van den boer
met zijn grond slechts te verwachten is waar zij
opkomt uit de vrijheid zich aan den grond te
kunnen geven. Kunstmatig kan zij niet in het
leven geroepen worden. 2)
Zoo staat het ook met sterking van het privaat
bezit. Een kunstmatig verbinden aan den grond
bevordert geenszins de bedoelde individueele
eigendomsgedachte van heer en meester op zijn
bezitting te zijn.
"Schollenkleberei" in zeer slechten zin is daarom
te vreezen, wijl het vast zitten aan een bepaald
grondgedeelte zeer belemmerend kan werken op
de mogelijkheid z'n krachten daar aan te wenden,
waar die het meest gewenscht is. S)
Zwaar wege ook vooral, dat een zoo buitengewoon groot deel van den grond aan het verkeer onttrokken wordt. Men vreest de mobilisatie,
maar Servië geeft een afschrikwekkend voorbeeld, hoe gebrekkige mobilisatie en fluctuatie de
intensieve bebouwing tegenhoudt. En deze ligt
in de lijn der ontwikkeling.
Door velen is opgemerkt, dat de onvatbaarheid
1) Buchenberger o. 1. 157.
~) 10 wan 0 wit s c h o. 1. pag. 93.
S) 10 wan 0 wit s c h o.I. 35.
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voor het beslag een privilege in het leven "roept. 1)
Dit is bestreden met de tegenwerping, dat inderdaad veel privileges door het recht reeds zijn
erkend en geschapen, zoodat men zich slechts
bij het bestaande aanpast. Zeker kan dit bezwaar
niet overwegen. Wel valt echter dit te zeggen,
dat de bestaande privileges in den regel historisch een bepaalden grondslag hebben, zoodat
het wenschelijk wordt ook voor de onaantastbaarheid een goeden grond op te geven. De bewering toch, dat allen het recht dan worde toegekend, gaat niet op, omdat steeds de meesten
de bescherming ervan niet genieten kunnen.
Hier trekt nog een ander punt de aandacht.
Niet allen kunnen van het recht het genot hebben.
Een bepaalde bezitting is vereischt. Inderdaad
zullen velen na jaren langen arbeid nog niet
zooveel overgespaard hebben, dat door hen een
onaantastbaar familiegoed kan gekocht worden.
Het schept in dit opzicht een eigenaardig schrille
tegenstelling, dat een andere groep nooit tot hun
positie kan afdalen, indien n.1. de onaantastbaarheid haar bedoeld effekt heeft.
Na aldus de motieven en de bedoelingen der
Heimstättler onderzocht te hebben en na onze
bezwaren tegen de onaantastbaarheid ter wille
van een "bien de famille", met meerdere of
mindere nevenbepalingen om het effekt te ver1) B ure a u 0.1. 316.
Tirman 0.1. 149.
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zekeren, te hebben aangevoerd, moet reeds onze
conclusie ten opzichte van het Heimstättenrecht
in dezen vorm een veroordeeling bevatten.
We moeten echter nog één punt naar voren
brengen. Hoeveel effekt mag men praktisch verwachten? Deze kwestie heeft ons bij de bespreking
der ontwerpen zelf reeds bezig gehouden. Wanneer men een onbezwaard goed bij den aanvang
eischt, wie zullen dan van het privilege gebruik
maken? Zij die hulp noodig hebben niet. Dit is
iets dat in het ontwerp-R iep e n h a us enen in
de Fransche wet sterk uitkomt. Vooral G r ü nbe r g I) heeft zich steeds de vraag gesteld, welk
effekt en voor wie men dat kon verwachten. De
Fransche ontwerpen vallen aldus onder zijn
kritiek weg. Een nuttige bescherming van de
vrouw tegenover den man moge bereikt zijn, dit
wettigt geen onaantastbaarheid, slechts een beschermende bepaling voor de vrouw op zich zelf.
Echter is aldus niet enkel het doel der voorstanders. Amerika leert ook hier veel. 2)
Inderdaad is een eerste voorwaarde voor werkelijk gevolg een niet-facultatief, een dwingend
karakter. Dit wordt ook steeds meer toegegeven.
Ziet men daarna naar het feit, dat de dwingende
onaantastbaarheid het crediet sterk ontneemt,
zoodat verkoop van het goed vaak de eenige
weg is om van z'n bezitting nog profijt te heb1)
S)

"Heimstättenbestrebungen in Frankreieh."
B ure a u o.I.pag. 228-254, 330.
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ben, 1) zoo voelt men dat zij, die het Heimstättenrecht uitbreiden in dien zin, dat ook de vervreemdbaarheid wordt beperkt alleen consequenties aanvaarden. Bedenkt men verder, dat de
executie slechts de finale is op den langen weg
der kredietopneming, zoo worden in dezen gedachtengang kredietgrens, kredietregeling van
boven af, Zwangsverwaltung slechts trouwe bondgenooten der onaantastbaarheid, tot handhaving
van het familiegoed. De reglementeerende werkzaamheid, die aldus openbaar wordt, gaat de
verantwoordelijkheid en de vrijheid in het verkeer
een geweldigen slag toebrengen. ~
Wanneer. men dezen weg op wil is het vooral
eisch zich goede rekenschap te geven van het
eigenlijk te bestrijden gevaar. Wanneer de druk
op het grondbezit bv. v. n. 1. te zoeken is in de
loodzware belastingen en ambtenarenrestituties
komt de poging om op deze manier den strijd
tegen schulden aan particulieren aan te binden
in vreemdsoortig daglicht te staan.
Wie ver gaan in de reglementeering van het
grondbezit verbinden veelal de homestead-instelling
met het "Anerbenrecht". Het goed ten behoeve
van den landbouw in zijn geheel steeds te
1) B ure ~ u o.I.pag. 334.
') Ph i 1 i p p 0 v ie h o.I.pag. 294: "Mit dem Grundsatz einer freien Wirtschaft des selbstverantwortlichen
Landwirthes wird sich ein Verschuldungs-maximum wohl
nicht ertragen."
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handhaven wordt zoo het na te streven doel. Wij
willen de erfrechtskwestie niet uitvoerig bespreken .. Toch moet hierover een enkele opmerking
gemaakt worden. 1) De gedachte van een landaristocratie niet om de menschen, maar om de
verdeeling van den grond komt op deze wijze tot
uiting. Men maakt den een groot, slingert wie
met hem uit denzelfden kring kwamen dikwijls in
het proletariaat, bevordert aldus den trek naar
de steden, dien men wil bestrijden, krenkt in
hooge mate naar de steeds veldwinnende rechtsovertuiging rechten van anderen en doet door de
stabiliteit, aldus verkregen, "die Reste einer vergangen en Geschichtsperiode" herleven. Hoe sterk
de benadeeling der mede-erfgenamen kan gaan
blijkt in hooge mate uit het plan-R iep e n h a u sen.
Ook de vastlegging naar deze inrichting achten
wij dus zeer bedenkelijk.
Voor we over de richting van het Heimstättenrecht ons uitspreken nog enkele opmerkingen.
Dat in bepaalde gevallen onder daarvoor geschikte omstandigheden de onaantastbaarheid ook
voor een degelijke en ijverige familie reddend kan
werken is niet absoluut te ontkennen. De alge~
meene tendens van den maatregel is naar de door
ons gegeven beschouwing alzoo niet.
Zij nu, die toch de onaantastbaarheid als heilzame hervorming begeeren, hebben wel toe te
zien, dat het voor de praktijk, van het landbouw1)

Pierson o.I. pag. 319-332.
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leven met name, een onafwijsbare eisch is hunne
hervorming aan de levenstoestanden te doen aansluiten. Hierop wijzen vooral S c h n e i der en
Ren é e Wor m s. 1) De gedachte alleen is niet
voldoende. Ik moet ze in een wet belichamen.
Allerlei vragen rijzen dan terstond, die beantwoord
moeten worden. Wij hebben verschillende reeds
aangestipt. Moet het recht facultatief of dwingend
zijn? - Hoe ver moet ik gaan in de vervreemdingsbeperking ? Nauwkeurig moeten de gevolgen worden vastgesteld. Ik moet zekerheid
hebben tegen welke schuldeischers het recht zal
werken. Welke maatregelen moeten ter wille van
derden getroffen (publiciteit)? - Moet het recht
niet voortduren na den dood des oprichters? Is vrijstelling van enkele belastingen niet bovendien gewenscht? - Moet het voorrecht algemeen
of voor den landbouw alleen gelden? - Moet in
dit tweede geval niet ook een gedeelte der bedrijfsvoorraad onaantastbaar worden verklaard? Hoe moet gehandeld als het goed vergroot wordt
of zeer verbeterd? - Moet ook de deelbaarheid
verboden worden? - Zoo ziet men, hoe de veelvormigheid en de rechtsovertuiging van hoog gewicht zijn.
We willen thans als basis voor verdere beoordeeling de bezwaren, die voor ons sterk wegen,
aangeven.
We hebben vooral als nadeelen leeren kennen,
1) 0.1. p. 154.
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dat het Heimstättenrecht het krediet, het noodzakelijk element in het bedrijf tegenhoudt, den
geringen man in verband daarmede opklimming
in het maatschappelijk leven bemoeilijkt, de ontwikkeling dus der capaciteit tegenwerkt, daarentegen als het ware een premie stelt op onbekwaamheid daarom uitstooting der ongunstige elementen
verhindert. Verder zagen we, dat de fluctuatie en
mobiliseering van het grondbezit sterk wordt
belemmerd en een groot deel van den nationalen
bodem aan het rechtsverkeer wordt onttrokken,
doordat men een gezin aan een stukje grond
vasthamert. 1)
Reeds trad zoo nu en dan de kwestie van de
volksovertuiging naar voren. 2) Het Heimstättenrecht is daarmede in strijd, voorzoover het beperking van allerlei bevoegdheden met zich brengt,
in hooge mate vaak, waar het Anerbenrecht in
zich bevat, maar ook dikwijls juist om de bescherming der onbekwamen. Een facultatiefHeimstättenrecht zou slechts hier en daar ingang kunnen.
vinden. 2)
Daarmede is reeds een bepaalde lijn aangegeven.
Het Heimstättenrecht reageert tegen moderne
levensverhoudingen. De bekoring der oude ge1) De mogelijkheid, dat dit groote afmetingen aannemen kan, leert Serviê.
~)
Hier treedt het verschil der landen op den voorgrond. Wij geven slechts de algemeene strekking en
ontwikkeling.
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bondenheid komt er in uit; men heeft ze meermalen uitgesproken.
Met hand en tand wil men vaak de circulatie
ook van het grondbezit belemmeren. Men ziet
voorbij, dat ook de bodembearbeiding in het
geldverkeer is betrokken en vastgestrengeld. De
mobilisatie van het bezit is reeds veel verder
dan men zich voorstelt. Het krediet is de breede
weg, waarlangs de jonge krachten gaan naar
omhoog. Men schrikt terug van de deining en
wil met alle kracht de vastheid van den ouden
tijd door middel van een kunstmatige klein-aristocratie doen herleven. Maar het getal van hen,
die ~e velden bewerken, welke hun vader bearbeidde zal verminderen van jaar tot jaar, gezonde fluctuatie zal steeds meer verwerkelijken in economisch
opzicht: "the right man on the right place." Wanneer de voorstanders der instelling nog wijzen
op de voorbeelden in het bestaande recht, die
hun denkbeeld schragen, vergeten zij dat deze
slechts ondanks en niet tengevolge van de nieuwe
verhoudingen bestaan. Meer en meer keert zich
de ontwikkelende rechtsovertuiging tegen standsbevoorrechting en vermogensprivileges. Wordt
bij dezen stand van zaken de onaantastbaarheid
ten gunste der idyllische verbinding van boer en
grond, familie en huis, niet een "remonter dans
l'Erie les eaux du Niagara?"
Intensieve bebouwing van den grond is de behou wing der toekomst. De persoonlijke bekwaamheid en werkzaamheid van den bewerker wordt
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meer en meer overwegend. In dien zin is de onvatbaarheid voor executie geen noodzakelijkheid.
Men volge den stroom, die het grondbezit van
hier naar daar stuwt, bestrijde de gevaarlijke
zijde daarvan door aan een ongezonde mobiliseering en commercialiseering de scherpe kanten te
ontnemen, men roeie tegen de niet te keeren
beweging niet op. Ook in het landbouwbedrijf zal
meerdere bekwaamheid steeds meer vereischt
worden. Elke instelling, die de strekking heeft
de onbekwaamheid en luiheid in bescherming te
nemen, vinde bestrijding. Er worde in klimmende
mate toe medegewerkt, dat het talent het loon
ontvange, dat de kracht en capaciteit uit de geringe klasse hoogere plaats inneme. De nationale
bodem ligge voor allen open, dan zal hij ook
meer allen tot nut strekken. Het is niet zijn bestemming een privégenotmiddel, zij het ook van
een gezin te zijn, maar hij is voor den mensch,
voor allen, voor de gemeenschap.
Waar een dreigend gevaar door onaantastbaarheid tijdelijk kan gekeerd worden, houde men
toch steeds deze richting vast en wende zich
niet naar wat het verleden gaf, maar dat ook
alleen in dat verleden past.

8

HOOFDSTUK IV.

Beoordeeling van de wenschelijkheid van het
Heimstättenrecht voor Nederland.
De laatste vraag, die wij ons ter beantwoording hebben gesteld, is deze, of het Heimstät·
tenrecht ook voor Nederland een gewenschte
hervorming kan heeten. Waar wij meenden onze
conclusie ten opzichte dezer instelling in het al-·
gemeen ongunstig te moeten doen luiden, kunnen
we thans gemakkelijk de oplossing zoeken door
slechts te vragen of bijzondere omstandigheden
toch voor ons land de invoering niet wettigen.
Gelijk wij vroeger reeds betoogden, heeft de
wenschelijkheid voor Nederland van meer dan
ééne zijde verdediging gevonden. Zoo luidt b.v.
ook de stelling achter het proefschrift van d e
Wa a I M a lef ij t I) geplaatst: "Ook voor ons land
verdient het aanbeveling, het onroerend bezit van
landbouwersgezinnen tot zeker bedrag onaantastbaar te verklaren." Natuurlijk is hiermede over
1) "De eed ter beslissing van het geding" Prft V.
19°7, stelling XVIII.
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den vorm van het Heimstättenrecht niets gezegd;
alleen het beginsel der onaantastbaarheid voor
landbouweigendom is hier uitgesproken.
Wij willen daarom . eerst over den vorm, het
type van het Heimstättenrecht een enkele opmerking maken.
Wanneer wij bedenken, dat het karakter in
Europa in hoofdzaak tweeërlei is, de enkele onaantastbaarheid met nevenbepalingen ter goede
uitwerking en de onaantastbaarheid met een regeling tot vastlegging van het landbouwbezit, zoo
springt direkt in het oog, dat wij over twee punten een beslissing moeten geven.
Voor Nederland dunkt het ons vrij gemakkelijk den tweeden vorm terstond af te wijzen. In
ons land, waar de gelijke verdeeling onder erfgenamen reeds sinds tientallen jaren regel is geworden, waar men in het landbouwbedrijf langen
tijd het beginsel van "een vrij landbouwer in een
vrij landbouwverkeer" heeft gehuldigd, zou het
Heimstättenrecht met medeinvoering van het Anerbenrecht 1) en ver gaande beperkingen in de beschikkingsbevoegdheid op de rechtsovertuiging
afstuiten. Ingang zou het niet kunnen krijgen.
Inderdaad is hier aanwezig de "materielle Unausführbarkeit". Voor den eersten vorm geldt dit
niet in die mate.
Op het beginsel der onaantastbaarheid van on1) Pi ers 0 n o. l. p. 329 wijst er op, dat het Anerbenrecht in Nederland weinig sympathie heeft gevonden.
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roerend goed, dat bij de herziening van ons
Procesrecht wel dient overwogen te worden, vestigt St e m b erg de aandacht. Deze schrijver bespreekt in een zeer helder en eenvoudig gesteld
artikel de Amerikaansche homestead-wetgeving,
geeft daarna het streven der Heimstättler in
Europa in het kort weer, waarna hij de onvatbaarheid voor executie ook van onroerend goed
tot een bepaald aangewezen bedrag voor ons
land, ter overweging aanbiedt. Het zou dan zijn
een aansluiting bij de executiebeperking, 1) als
toepassing van het beginsel, dat de productiviteit
beschermd moet worden, omdat de zelfstandige
arbeider slechts productief kan zijn met zijn
werktuig, den grond. Voor den zelfstandigen industriearbeider is dit dan de werkplaats enz. Op
bepaalde toestanden, die den maatregel zouden
wenschelijk maken, wordt niet gewezen. Men moet
alleen de bescherming van den debiteur (hier
bepaaldelijk van den zelfstandigen landbouw- en
industriearbeider) bij de executie zoo ver uitbreiden, dat hij, niet terstond in de klasse der loonarbeiders vervallende, zijn zelfstandigen arbeid
kunne voortzetten en geen pauper worde. 2) De
1) Wij spraken reeds boven als ons oordeel uit, dat
ook ten onzent de rij van zaken, die aan de executie
wordt onttrokken, uitbreiding behoeft.
') Zoo wijst S tem b erg er o.a. op, dat deze er anders
nog slechter aan toe is dan hij, die een huis niet in
eigeudom maar in huur heeft: "Het huis of land dient
toch ook als verblijfplaats voor het gezin, als plaats, waar
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bezwaren, dat deze maatregel het crediet hoogelijk zal benadeelen, deelt St e mb erg niet.
Hier worden dus in het oog gevat die personen
in het maatschappelijk leven, die een klein bedrijf hebben dat nog voldoende is om in het onderhoud van hen en hun gezin te voorzien. De
regeling moet dan volgens St e mb erg niet facultatief, maar dwingend zijn. Trouwens, dit volgt
uit den opgegeven grond noodzakelijk.
Deze gedachte, die de schrijver aan het oordeel der hervormers onzer Burgerlijke Rechtsvordering aanbiedt, vertoont alzoo veel verwantschap
met het door ons weergegeven voorstel van
Buchenberger en GrÜnberg.
Voor onze bezwaren ten opzichte van deze
regeling verwijzen we naar onze beschouwing over
de onaantastbaarheid van den grond, als noodig
voor de persoonlijke werkzaamheid van den debiteur en over de onttrekking van het crediet, gelijk
we die in Hoofdstuk III weergaven.
De categorie van personen, die St e mb erg wil
beschermen met dezen maatregel zijn dezelfde,
als die men in Frankrijk vooral op het oog heeft
gehad. In dien zin is er overeenkomst met de wet
van 12 Juli I gog.
dat gezin onderhouden en opgevoed wordt; waarom moet
dit nu den debiteur ontnomen worden? Had hij het huis
gehuurd, dan was hij er beter aan toe dan nu als eigenaar; dan zou alleen de verhuurder hem er uit kunnen
zetten. Nu het echter zijn eigendom is kan het hem ontnomen worden." R. M. 1907, p. 570.
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Waar wij de bescherming dezer groep door
middel van de eenvoudige onaantastbaarheid, hoogstens met enkele verder strekkende bepalingen,
als verbod van hypotheek en toestemming der
vrouw in bepaalde gevallen, e. d. g. nog als den
alleen voor ons land verdedigbaren vorm der
homestead-exemptie wilden aanvaarden, is het
gewenscht het oog op de bedrijfjes, die op deze
wijze beschermd worden, te vestigen.
Toen de Fransche Regeering in 1905 haar
voorstel tot onaantastbaarheid van een klein familiegoed aan de Kamer aanbood, wees zij op de
slechte positie, waarin de arbeiders en kleine landbouwers zich bevonden.
Deze positie was daarom vooral zoo moeilijk,
wijl bij de executie ongeveer geen verschil gemaakt werd tusschen de waarde der onroerende
goederen.
Wij geven thans nog even den gedachten gang
der Fransche Regeering weer.
"Voor het gering bedrag, dat aan den fiscus
en aan de mannen van de wet toekomt, wordt
onteigend en wordt een gezin van landbouwers
verjaagd, dat het land verlaat en in de groote
steden verdwijnt. De meeste dier gezinnen komen
nimmer terug in het dorp, alwaar zij een klein
familiegoed bezaten."
"De laatste volkstelling heeft bewezen, dat de
bevolking der landbouwdepartementen sedert
veertig jaar steeds verminderd is en dat de verplaatsing van het land naar de steden van 1876
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tot 1901 veel grooter geweest is dan vroeger."
"Sedert dertig jaren maken de verbeteringen
en de wijzigingen in de werktuigen voor den
arbeid, de verplaatsingen van de industrie, de
gemakkelijkheid der middelen van gemeenschap en
verplaatsing, de administratieve centralisatie, de
verplichte militaire dienst, dat tal van jongelieden
naar de volkrijke centrums trekken met het doel
een gemakkelijker, minder eentonig en tot meer
verdiensten leidend leven te zoeken. Zij ondervinden maar al te dikwijls, dat die verlangens
niet te bereiken zijn."
"Konde men den landbouwer duurzaam aan het
land hechten, dan zouden ontegenzeggelijk voordeelen voor het Rijk en voor het g.ezin verkregen zijn." .
"De vaststelling van een klein familiegoed schijnt
de beste maatregel te zijn, welke ter bescherming van het klein eigendom kan genomen worden. Daarin ligt de logische oplossing van het
landbouwvraagstuk en de invoering daarvan in de
Fransche wetgeving zoude de verdwijning beletten
van het ouderlijk erfdeel gedurende het leven van
het hoofd van het gezin en het bezit daarvan
verzekeren . na zijn dood." 1)
Aldus de Fransche Regeering bij de aanbieding
van het bekende ontwerp in 1905.
Wij zullen niet weer de vraag ons stellen, in
hoeverre deze woorden de onaantastbaarheid van
I

1)

Consulair Verslag 1905 pag. 875.
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een "bien de familIe" voor kleine landbouwers in
Frankrijk wettigen, maar alleen de kwestie voor
Nederland onder de oogen zien.
Is de toestand ten opzichte van deze bedrijfjes ook
in ons land zoo, dat er reden tot bezorgdheid moet
zijn? - Het antwoord moet ontkennend luiden. Juist
het kleinbedrijf neemt in Nederland eene zeer belangrijke plaats in. Het neemt zelfs in vrij sterke mate
toe. Fr 0 s t 1) wijst hier op. Zonder "overdrijving
kan gezegd worden, dat in Nederland het klein
bedrijf verre overheerschend is. Van 18 I. 146
bedrijven zijn er 50.6 % van 1-5 H .A. groot.
"Het vrije maatschappelijk leven heeft zich in die
richting ontwikkeld, dat de stand van midden~ en
kleine boeren zeer groot is. Er is geen stroeve
maatschappelijke samenstelling, maar veelmeer een
geleidelijk overgaan der verschillende standen en
klassen." 2)
Is dan soms bij dezen stand van zaken een
maatregel tot kunstmatige bescherming dezer
groep gewenscht? Of moet soms met de bestaande gegevens erkend worden, dat ook ten onzent vele degelijke
families van het land verdreven worden en in de
steden verdwijnen? Wij willen deze vraag naar den trek der landelijke bevolking in Nederland beantwoorden met
de door de Staatscommissie voor den landbouw
1) "Agrarverfassung und Landwirtschaft in den Niederlanden" Berlijn 1906 pag. 160 - 163; 478 - 48 I.
~) G 0 e d blo e d 0.1. pag. I 5 I.

121

getrokken conclusiën. En dan moet gezegd worden, dat ook in dit opzicht reden tot eenige
bezorgdheid niet behoeft te bestaan. Wel wordt
medegedeeld, dat er ook ten onzent een trek in
de allereerste plaats naar de steden valt waar te
nemen en dat ook anderszins de landelijke bevolking haar dorp verlaat, maar er is wel degelijk
toeneming der bevolking in de landbouwende gemeenten te constateeren. Al neemt in enkele gemeenten de bevolking af, deze afname wordt door de
meerderheid der andere gemeenten verre overtroffen.
"Het aantal in het landbouwbedrijf werkzame
personen neemt in verhouding tot de geheele
bevolking en tot de in andere beroepen werkzame personen af, wat echter niet wegneemt, dat
absoluut de landbouwende bevolking in het algemeen en het aantal landarbeiders in het bijzonder
toeneemt." 1)
Waar dus de klacht over te grooten trek der
plattelandsbewoners, zoodat van een ontvolking,
van absolute afneming sprake zou zijn, van allen
grond is ontbloot, 2) behoeven wij ook niet tot den
maatregel, dien de Fransche regeering als passende remedie voor de geconstateerde kwaal
1) Staatscommissie voor den landbouw. "Rapporten en
Voorstellen betreffende den etonomischen toestand der
landarbeiders," pag. 45-65.
2) Zelfs is de periode 1879-99, waarin gelijk bekend
is, de landbouw verre van floreerde, is in alle provincies,
ook in de provincies met landbouw als hoofdbestaansmiddel
der bevolking, het inwonertal toegenomen.
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meende gevonden te hebben, "de onaantastbaarheid
van een klein familiegoed," de toevlucht te nemen.
Een poging "om de landbouwende bevolking
duurzaam aan den grond te hechten" mist ten
onzent reden van bestaan.
Wij kunnen dan ook niet inzien, dat bijzondere
omstandigheden voor Nederland aanwezig zijn om
toch de veroordeelde instelling in ons recht binnen
te halen.
Wij vestigen er weer de aandacht op, dat wij
onze beschouwingen bepaaldelijk richten op den
landbouw. Daarin ligt v.n.l. de sociaal-politieke
waarde van het Heimstättenrecht. T och is het
spoedig duidelijk, hoe de conclusie over de instelling voor alle zelfstandige arbeiders zou moeten
luiden. Wij gaan hierop echter niet verder in.
Wel moeten wij op een ander punt attendeeren.
Bij de beoordeeling van het Heimstättenrecht
hebben wij ook vooral de overweging laten gelden,
dat het een normale en wenschelijke fluctuatie en
mobiliseering van het grondbezit belemmert. Daarmede echter bedoelen wij geenszins uit te spreken,
dat voor het landbouwbedrijf zekere stabiliteit niet
noodig is. 1) Toestanden, waarbij opvolgende bewerkers uit den grond trachten te halen, wat er
J) Zoo willen wij wijzen op het Torrensstelsel, dat het
groote gevaar schept, dat de boer zijn grond slechts beschouwt als een verhandelbaar papier.
d. A s ser "Handleiding tot de beoefening van het
Nederlandsch Burgerlijk Recht".
4e dr. bewerkt door
Sc holt e n pag. II3-II6.

n.
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met eenige mogelijkheid uit te halen is, zonder
aan het goed de noodige zorg te besteden, achten
ook wij verre van gewenscht. Dat dit ook in
Nederland nog wel voorkomt, valt niet te ontkennen. Het is voorzeker geen gezonde fluctuatie,
wanneer een goed zich achtereenvolgens door de
verschillende bezitters ziet uitgemergeld.
Ongetwijfeld is er in dit opzicht zekere evenwijdigheid op te merken tusschen de bedoeling
der Heimstättler en het streven, dat zich in den
landbouw openbaart in de langere pachttijden.
Beide bedoelen te bevorderen de "continuité du
travail". Hierop wijst ook S c h n e i der. 1)
Hier echter zij men voorzichtig in het beoordeelen der strekking. Dat het zeer gewenscht is
het euvel der nog in ons land veelvuldig voorkomende éénjarige verpachtingen te bestrijden,
meenen ook wij. Langere pachttijden zijn in het
algemeen voor het landbouwbedrijf beter. Ook
wordt de stabiliteit in het bedrijf zeer bevorderd
door een regeling van het pachtcontract, waarbij
den pachter het recht op een restitutie voor de
aangebrachte verbeteringen wordt toegekend,
waardoor veel meer de mogelijkheid wordt geopend, dat een opvolger kan voortbouwen op wat
is tot stand gebracht, niet een verwaarloosd land
nieuw behoeft te bewerken. Hervormingen met
deze strekking hebben onze instemming. Maar
de richting, die het Heimstättenrecht inslaat,
1) Sc h m 011 ers Jahrbuch XVI 1891, pag. 61.
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is een geheel andere; het gaat veel verder.
Het Heimstättenrecht wil een vasten onverbrekelijken band tusschen een bepaald gezin en
den grond in het leven roepen. Veel verder weer
gaat die vorm, die het goed steeds in dezelfde
familie wil behouden. Dan komt men op de lijn
der fideicommissen. Deze richting nu, in hooge
mate de laatst aangeduide, achten wij in onze
moderne verhoudingen verderfelijk. Maar deze
richting bedoelt veel meer dan alleen de "continuité du tra vail."
Wanneer hervormers van het Nederlandsche
pachtstelsel dan ook op een regeling aansturen,
die een vrijwel erfelijk gebruiksrecht in het leven
roept, moeten wij ons daartegen verzetten. 1)
De bodem moet voor velen open liggen. Zoo
weinig mogelijk worde de nationale grond aan
het rechtsverkeer onttrokken. Steeds wake men
er tegen, kunstmatig minderwaardige elementen
in den landbouw te handhaven.
Wij hebben er telkens den nadruk opgelegd,
dat ook de bekwame man in den geringeren
stand de gelegenheid hebbe hooger te klimmen.
Daar ligt voor de toekomst ook in Nederland
een zeer belangrijk doelwit.
Wanneer wij ons hierbij de · landbouwontwikkeling in Noord-Italië voor oogen stellen, zoo
wordt het duidelijk, dat steeds meer op samen1) cf. over het Pachtcontrakt Die pen hor s t "Het
Pachtcontrakt" Amsterdam 1906. pag. 56-68.
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werking moet aangedrongen worden. Van groot
belang zijn vooral de coöperatieve leenbanken.
Met klem blijve op den voorgrond gesteld, dat
crediet noodig is en steeds in hooge re mate noodig
zal zijn. Ook voor Nederland wege zwaar het
waarschuwende voorbeeld der credietonttrekking
in Noord-Amerika door de homestead-exemptie.
Elk streven, dat er op gericht is goede credietorganisaties in het leven te roepen, moet steeds
steun ontvangen. Reeds mag ook ons land op
verschillende instellingen hiervoor bogen. De
boeren-leenbanken nemen geen onbelangrijke plaats
in in Nederland.
Hierbij worde niet voorbijgezien, dat ook het
zakelijk crediet een onmisbaar element is. Dat
daarin nog veel verbetering gebracht moet worden, spreekt ook de Staatscommissie voor den
landbouw uit. 1)
De hoofdregel, dat de ondergrond, de basis,
waarop geld geschoten wordt is het goed, zij het
dan ook in verband met iemands persoonlijke
kwaliteiten, blijve een maatstaf bij het beoordeelen
van de pogingen tot hervorming. Nooit credietbeperking, steeds bevordering er van.
Hier opent zich een breed veld voor nauwkeurig onderzoek en voor bestrijding van nog
vele bezwaren.
In hoeverre wettelijke maatregelen dienstig
kunnen zijn om dit goede streven te bevorderen,
I) 0.1. pag. 157.
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het is thans onze taak niet dit aan te wijzen.
Wij willen slechts de hoop uitspreken, dat de
landbouwpolitiek in Nederland in klimmende mate
worde geleid door de gedachte, dat de mogelijkheid om zijn krachten ook voor het bedrijfsleven
tot ontwikkeling te brengen, aan het jonge talent
en de opkomende kracht moet worden geboden.
Dat taaie energie niet voor een muur moet staan,
die niet te overklimmen of door te breken is.
Juist het zich decentraliseerend landbouwbedrijf
biedt voor de toepassing dezer gedachte uitnemende gelegenheid. Men grijpe niet, bekoord
door een ouderwetsch standsidee, naar een brokstuk uit de voorbijgegane historie, dat met onze
nieuwe denkbeelden en nieuwe economische verhoudingen spot.

ERRATA.

Bladz. 3 regel
"

63

12

staat schuldeischer, lees schuldenaar.

supra"

met uitzondering van, lees uitgezonderd bij.

Stelling XVIII

staat ... tot een nadere terechtzetting,
lees .. . tot een nadere terechtzitting, wanneer opposant door
ziekte verhinderd is te verschijnen.

•

,

f

-

•

•

STELLINGEN.
I.
Een wettelijke regeling, waarbij ten behoeve
van den landbouw een gedeelte van het onroerend
goed tot een bepaald aangewezen bedrag onaantastbaar wordt verklaard, verdient geen aanbeveling.

11.
De bewering, dat de wet van 1862 op de
kolonisatie van den onbebouwden grond in de
Vereenigde Staten van Noord-Amerika (federal
homestead-act) een Heimstättenrecht inhoudt,
, zooals dat in Europa wordt voorgestaan, is onjuist.

lIl.
De Amerikaansche homestead-exemptionlaws
danken haar oorsprong v.n.l. aan de crisissen,
waardoor Amerika in de Ige eeuw geteisterd
werd.
IV.

T en onrechte zegt B ure a u n Le Homestead"

pag. 268, dat de Engelsche wet van 1879 voor
Dek h a n geen onaantastbaarheid van onroerend
goed kent.

V.
Iure iustinianeo was de dwaling in substantia
bij de stipulatie geen grond tot nietigheid.

VI.
De bij openbaar testament gedane executeursbenoeming kan niet worden herroepen bij de
onderhandsche akte van art. 982 B. W.

VII.
Het begrip "oorzaak" als voorwaarde vereischt
tot de "bestaanbaarheid" der overeenkomsten,
(artt. 1356. 4° j 1371 j 1373 B. W .) heeft geen
rechtskundige beteekenis en kan gemist worden.

VIII.
Iure constituendo behoort de transportondernemer aansprakelijk gesteld te worden als vervoerder.

IX.
De houder van een cognossement, die revindikatoor beslag wil leggen, moet zijn eigendomsrecht bewijzen.

X.
Een als concurrent geverifieerde vordering kan
niet meer als preferent worden geverifieerd.

XI.
In een zaak, aangebracht op de wijze van art.
125 b B. R v. moet het hooger beroep bij dagvaarding en niet als in eersten aanleg worden
ingesteld.

XII.
Artikel 2 van de wet van 8 November 1910
(pandhuiswet S. 32 I) randt de autonomie der
Gemeenten aan.

XIII.
Met het "plaatselijk bestuur" in art. 62 W. v.
K. is bedoeld de Raad.

XIV.
Het is wenschelijk, dat het recht van oorlogsverklaring (art. S8 Grondwet) worde gebonden
aan voorafgaande goedkeuring der Staten-Generaal.

XV.
De overheid is bevoegd om ter bevordering
van het tot stand komen eener bedrijfsorganisatie
uit het particulier initiatief, een wet in het leven
te roepen, waarbij op een bepaald territoir de
voorwaarden eener collectieve arbeidsovereenkomst bindend worden verklaard ook voor hen,
die niet partij waren bij de overeenkomst, wanneer een ruime meerderheid van patroons en
werklieden in het bedrijf op dat territoir tot de
overeenkomst is toegetreden.

XVI.
Overmacht is een rechtvaardigingsgrond.

XVII.
Artikel 288 Swb. bevat niet een bijzonder
delikt, maar een wlJZlgmg van de algemeene
regelen van samenloop.

XVIII.
De rechter handelt niet in strijd met art. 267
Sv. door zonder vervallenverklaring van het verzet de behandeling der zaak uit te stellen tot
een nadere terechtzetting.

