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VOORLOPIG VERSLAG VAN DE COMMISSIE VAN 
RAPPORTEURS over het ontwerp van wet tot op-
heffing van de handelingsonbekwaamheid van de ge-
huwde vrouw. 

De overweging van dit wetsontwerp in de afdelingen der 
Kamer heeft geleid tot de volgende opmerkingen. 

§ 1. Tijdstip van behandeling van het ontwerp. Ettelijke 
leden achtten, nu tegen enkele onderdelen van de voorgestelde 
regeling in verschillende kringen blijkbaar principiële bezwaren 
bestaan, de vraag gewettigd, of de afdoening ervan met een 
demissionair Kabinet — hetgeen, wil dit ontwerp op korte ter-
mijn tot wet worden verheven, bijna onvermijdelijk schijnt — 
wel gewenst is. Deze leden behielden zich, zo de openbare be-
raadslaging erover nog tijdens de huidige zitting na 13 juni 
a.s. mecht geschieden, het recht voor, die vraag alsdan aan de 
orde te stellen. 

§ 2. Opmerkingen van algemene aard. Sommige leden be-
toogden, dat dit wetsontwerp veel sentimenten had opgewekt, 
omdat het beoogt een einde te maken aan de achterstelling van 
de vrouw, voornamelijk op vermogensrechtelijk gebied. De 
vrouw, die dusver in de wet als persona miserabilis werd be-
schouwd, wordt — indien dit ontwerp tot wet zal zijn ver-
heven — handelingsbekwaam. De leden, hier aan het woord, 
juichten dit toe. Huns inziens wordt hierdoor een verouderde 
toestand beëindigd. Zij vestigden er de aandacht op, dat de 
sociale positie van de vrouw allengs in de openbare mening een 
aanmerkelijke verbetering had ondergaan, niet alleen wat de 
vrouwen betreft, die zich in het openbare leven bewegen, doch 
ook wat haar aangaat, die zich hoofdzakelijk als echtgenote en 
als moeder laten gelden. Toch kan naar hun gevoelen ook 
hierin nog verbetering worden gebracht. Te weinig toch is 
men er nog van doordrongen, dat de functie van huisvrouw, 
vooral in een groot gezin, een moeilijke functie is, veel moei-
lijker dan die van secretaresse of bediende in een grote zaak. 
Ook als opvoedster van de kinderen rust op de huisvrouw een 
zware taak. Hierbij is het tevens van belang, dat zij haar manne-
lijke kinderen opvoedt in een gevoel van eerbied voor het 
andere geslacht en bij hen aankweekt gevoelens van waar-
dering voor hetgeen de vrouw in haar gezin presteert. Er zijn, 
aldus de hier aan het woord zijnde leden, nog te veel mannen, 
die de vrouw onvoldoende steunen bij het oplossen van de tal-
loze problemen, welke de opvoeding medebrengt. 

Toch waarborgen, zo vervolgden zij, de ontworpen be-
palingcn geen algehele gelijkstelling van man en vrouw. Dit 
achtten zij ook niet gewenst. Er blijven nu eenmaal voorschrif-
ten bestaan, waarbij de beslissing aan de man dient te worden 
opgedragen. Zo gewaagden deze leden b.v. van het gestelde 
in ontwerp artikel 160, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, 
dat de plaats van samenwoning, bij gebreke van overeenstem-
ming, behoudens de daar genoemde uitzonderingen, door de 
man wordt bepaald, alsmede van de regel, dat de vrouw de 
nationaliteit van de man krijgt, en dat zij, evenals de kinderen, 
in de praktijk zijn naam draagt. De leden, hier aan het woord, 
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achtten zulks juist en zouden daarin ook geen wijziging willen 
zien gebracht. Huns inziens kan een en ander geenszins als 
een bewijs van minderwaardigheid van de vrouw worden be-
schouwd. 

Deze leden konden zich echter niet verenigen met de — bij 
amendement (stuk no. 12) van de meerderheid der vaste 
Commissie voor Justitie uit de Tweede Kamer in het wetsont-
werp ingevoegde — bepaling, dat de man het hoofd van de 
echtvereniging is (ontwerp-artikel 159, eerste lid). Zij begrepen 
niet, dat de ondertekenaren van dat amendement daaraan 
zoveel waarde hechtten. Het betreft hier, zo vervolgden zij, 
een voorschrift zonder enige sanctie, en 's Ministers ambts-
voorganger had die bepaling — huns inziens terecht — niet 
opgenomen in de tekst van het door hem aanhangig gemaakte 
wetsontwerp. Van veel betekenis achtten zij dat voorschrift 
weliswaar niet, doch het kan huns inziens aanleiding geven tot 
overgevoelige reacties, zoals o.a. is gebleken uit de heftige rede-
voering, bij de behandeling van genoemd amendement door 
het lid der Tweede Kamer mejuffrouw Tendeloo gehouden 
(Vgl. Handelingen-Tweede Kamer, zitting 1955—1956, blzz. 
2730 e.v.). Zij achtten het overdreven, de voorstelling te wek-
ken, dat de onderwerpelijke bepaling voor alle gehuwde vrou-
wen de steen des aanstoots is geweest, en dat schrapping ervan 
een einde zou maken aan de gedachte, dat er in het huwelijk 
zijn een heer en een slavin, een baas en een ondergeschikte. 
Niettemin zouden zij het beter hebben geoordeeld, zo men een 
bepaling, welke dergelijke sentimenten opwekt, achterwege had 
gelaten. 

De hoofdzaak van dit wetsontwerp is, aldus de leden, hier 
aan het woord, te bevorderen, dat de gehuwde vrouw niet meer 
handelingsonbekwaam zal zijn. De bepalingen, welke beogen 
de desbetreffende, algemeen toegejuichte, verbetering te bren-
gen, hebben, zo stelden zij, voornamelijk betrekking op het 
huwelijksvermogensrecht. Zij vestigden daarbij de aandacht op 
tal van artikelen, welke als even zovele verbeteringen van het 
huidige bestel kunnen worden beschouwd. Zo gewaagden zij 
b.v. van de ontworpen regeling omtrent de kosten, aan de ge-
meenschappelijke huishouding verbonden. Voorts vermeldden 
zij het gestelde in ontwerp-artikel 161, laatste lid, waarin een 
regeling is opgenomen ten aanzien van het onderhoud van de 
verlaten echtgenote, ook zonder echtscheidingsprocedure, en is 
neergelegd de verplichting van de man, aan zijn vrouw vol-
doende geld voor de huishouding ter beschikking te stellen, 
ook als zij niet met hem samenwoont. Ten slotte noemden zij 
de regeling, dat de rechtbank onder bepaalde omstandigheden 
de aansprakelijkheid van een van beide echtgenoten kan op-
heffen, de voorziening in het bestuur over de goederen van een 
echtgenoot bij afwezigheid van die echtgenoot, die er het be-
stuur over heeft, enz. 

Dat wordt voorgesteld, de algemene gemeenschap van goe-
deren als regel te behouden, konden de hier aan het woord 
zijnde leden wel aanvaarden, nu dit stelsel blijkbaar in de 
rechtsovertuiging van ons volk wortel heeft geschoten. 

Intussen heeft zich, zo vervolgden zij, tijdens de behandeling 
van het wetsontwerp in de Tweede Kamer een controverse 
voorgedaan met betrekking tot het beheer van de gemeenschap 
en de vraag, in hoeverre de vrouw de gemeenschap kan binden. 
Ter ene zijde stond het systeem, aanvaard in de aanvankelijke 
tekst. Hieraan hechtte 's Ministers ambtsvoorganger grote 
waarde. Het kwam overeen met het gevoelen van Prof. Meijers 
en vond bijval bij het lid der Tweede Kamer mejuffrouw 
Zeelenberg. Ter andere zijde stond het stelsel van de meerder-
heid der vaste Commissie voor Justitie, waarmede ook de hui-
dige bewindsman instemde en dat in de tegenwoordige tekst 
van het ontwerp is neergelegd. 

De gerezen controverse betrof derhalve, aldus de hier aan 
het woord zijnde leden, het bestuur van de gemeenschap en de 
beantwoording van de vraag, wie de gemeenschap kan binden. 
Het ontwerp-Donker droeg het bestuur aan de man op, be-
houdens een aantal met name genoemde uitzonderingen; het 
ontwerp-Van Oven draagt het bestuur van de goederen op aan 
die echtgenoot, van wiens zijde die goederen in de gemeenschap 
zijn ingebracht. In het ontwerp-Donker was vermeld, dat — 

behoudens uitzonderingen — alleen de man de gemeenschap 
kon binden; het ontwerp-Van Oven geeft de bevoegdheid, dit 
te doen, aan man en vrouw gelijkelijk. In de vaste Commissie 
voor Justitie uit de Tweede Kamer was laatstgenoemd denk-
beeld reeds geopperd, doch 's Ministers ambtsvoorganger had 
zich tegen verwezenlijking ervan met kracht verzet. 

In de Memorie van Antwoord aan de Tweede Kamer (stuk 
no. 5) wordt, aldus de hier aan het woord zijnde leden, op blz. 
4 als de opvatting van Prof. Meijers vermeld, dat men drieërlei 
methoden kan kiezen met betrekking tot het binden van de 
gemeenschap: men kan voor de meeste handelingen toestem-
ming van beide echtgenoten verlangen, men kan ieder van de 
echtgenoten bevoegd verklaren, de goederen van de gemeen-
schap te besturen en door zijn handelingen te binden, en men 
kan het bestuur aan een der echtgenoten opdragen, behou-
dens speciale regeling voor speciale gevallen. Prof. Meijers 
gaf de voorkeur aan de derde methode. Dit leidt ertoe, dat 
het bestuur van de gemeenschap aan de man ware op te 
dragen, doch dat daarnevens aan de vrouw meer dan thans 
het geval is, een eigen zelfstandige plaats in de gemeen-
schap ware aan te wijzen. Heeft men een gemeenschap van 
goederen, dan moet men óf één der echtelieden de door-
slag laten geven óf de beslissing aan een derde, in casu de 
rechter, opdragen, 's Ministers ambtsvoorganger heeft dit, 
naar de mening van de hier aan het woord zijnde leden, tijdens 
het mondeling overleg met de vaste Commissie voor Justitie 
uit de Tweede Kamer duidelijk uiteengezet. Het mengen van 
de rechter in de onderwerpelijke aangelegenheid achtte hij 
niet aanvaardbaar. Zijns inziens kon zulks niet bevorderlijk 
zijn aan een harmonisch huwelijksleven en moest het bepaald 
blijven tot enkele gevallen van groot belang. Mr Donker was 
niet op principiële, doch op praktische gronden tot zijn con-
clusie ter zake gekomen. Hij achtte een volkomen gelijkheid 
van man en vrouw ten opzichte van het gemeenschappelijk 
vermogen niet slechts voor de echtelieden, maar ook voor de 
crediteuren onaanvaardbaar. 

Volgens de regeling, thans in het wetsontwerp neergelegd, 
mag ieder van de echtgenoten blijven beschikken over ieder 
goed van de gemeenschap, hetwelk van zijn zijde hierin is in-
gebracht. Men heeft in deze gedachtengang derhalve geen twee 
kapiteins op één schip, zoals van sommige zijden is beweerd, 
doch elke kapitein heeft zijn eigen schip. Dan heeft men echter 
geen gemeenschap meer. Wenst men dit, dan moet men buiten 
gemeenschap met huwelijkse voorwaarden trouwen. Bij de ge-
meenschap toch behoort een overwegende positie van één der 
echtgenoten. Bij de behandeling van de vraagpunten in de 
Tweede Kamer heeft mejuffrouw Zeelenberg dit duidelijk uit-
eengezet. (Vgl. Handelingen-Tweede Kamer, zitting 1955— 
1956, blz. 2584, rechterkolom.) 

De hier aan het woord zijnde leden nu gaven de voorkeur 
aan het stelsel, door 's Ministers ambtsvoorganger, Prof. Meijers 
en mejuffrouw Zeelenberg bepleit. Ook zij namen dit stand-
punt op praktische gronden in; de gelijkheid noch de gelijk-
waardigheid van man en vrouw in het huwelijk is, naar hun 
gevoelen, hier in het geding. 

De voorstanders van het z.g. stelsel-Van Oven vestigden, zo 
vervolgden deze leden, de aandacht op de kwestie van gemeen-
schappelijk eigendom, doch de tegenstanders konden die ver-
gelijking niet waarderen. De laatsten maakten — naar de 
mening dier leden terecht — de opmerking, dat gemeenschap-
pelijk eigendom een weinig ideale toestand is om er een be-
roep op te doen. Immers, ieder, die bij een gemeenschappelijk 
eigendom is betrokken, weet, welke bezwaren daaraan zijn 
verbonden. Met progressiviteit heeft ook dit niets te maken. 
De leden, hier aan het woord, bevonden zich hierbij in het 
gezelschap van mr. Donker, Prof. Meijers en mejuffrouw Zee-
lcnberg, aan wie een zekere progressiviteit toch niet kan wor-
den ontzegd. Zij betreurden dan ook uit praktische overwe-
gingen de wijziging, door de huidige bewindsman in het wets-
ontwerp aangebracht. Niettemin zouden zij gaarne hun stem 
aan dit ontwerp geven, daar het zovele verbeteringen in de 
positie van de gehuwde vrouw behelst. 
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Vele leden spraken er hun voldoening over uit, dat, indien 
dit wetsontwerp tot wet zou worden verheven —- waarbij dan 
werd vooruitgelopen op de meer omvattende vernieuwing van 
ons burgerlijk recht —, daarmede een einde zou komen aan 
de handelingsonbekwaamheid van de gehuwde vrouw. Haar 
huidige status vloeit, aldus deze leden, wel niet zozeer voort 
uit een mindere waardering van het vrouwelijk intellect als wel 
uit bezorgdheid voor de eenheid in het huwelijk, doch is niet-
temin in strijd geraakt met de gehele rechtsontwikkeling, ten-
derende naar de gelijkstelling van man en vrouw, ook in het 
huwelijk. 

Regering en Staten-Generaal nu zagen zich, zo vervolgden 
die leden, voor de vraag gesteld, hoe ver de handelingsbe-
kwaamheid van de gehuwde vrouw moest worden uitgestrekt 
bij wettelijke gemeenschap van goederen, en of de nieuwe 
regeling moest leiden tot het stelsel van twee kapiteins op een 
schip. Dat dit niet onmogelijk is, werd betoogd met verwijzing 
naar de vennootschap, tegen welk argument echter is aan te 
voeren, dat de vennootschap uiteraard een tijdelijke, en dat 
het huwelijk een blijvende gemeenschap is. Een stelsel van 
huwelijksgoederenrecht, hetwelk de kiem van ontbinding van 
het huwelijk in zich zou dragen, ware, aldus de hier aan het 
woord zijnde leden, onaanvaardbaar. 

Ettelijken hunner maakten naar aanleiding hiervan de op-
merking, dat voor hen bij de beoordeling van enig stelsel van 
huwelijksgoederenrecht een voorname maatstaf is, of dit recht 
al dan niet bijdraagt tot versteviging van de huwelijks- en ge-
zinsband. Deze leden nu waren vooralsnog van mening, dat dit 
wetsontwerp, daarnaar gemeten, niet aan dat doel beantwoordt. 
Zij tekenden hierbij aan, dat die voor hen belangrijke norm van 
beoordeling dus kennelijk een andere is dan: radicale uitroeiing 
van alle handelingsonbekwaamheid der gehuwde vrouw en/of 
radicale gelijkstelling voor man en vrouw ten opzichte van 
het vermogensrecht. De hierboven, ter verdediging van het 
ontwerp, reeds vermelde verwijzing naar het vennootschaps-
recht en de toepassing daarvan achtten zij bedenkelijk en be-
paaldelijk materialistisch, omdat — en zij stelden er prijs op, 
zulks met nadruk te stellen — de vennootschap van het huwe-
lijk verschilt niet alleen in duur, doch veeleer, vooral, ja zelfs 
allereerst, in doel, waarde en aard. 

Het argument, dat het stelsel, in dit wetsontwerp neergelegd, 
de persoonlijke verantwoordelijkheid zou versterken, rechtvaar-
digt huns inziens niet genoegzaam de overdrijving, waarvoor 
men zich helaas in casu niet heeft weten te hoeden. Tussen 
man en vrouw bestaat er in het huwelijk, aldus de hier aan 
het woord zijnde leden, een onmiskenbaar verschil in roeping, 
taak en verantwoordelijkheid, en zij vermochten niet in te zien, 
dat aan ieders eigen geaarde verantwoordelijkheid te kort zou 
worden gedaan, als niet de meest volstrekte en tot het uiterste 
toegepaste rechtsgelijkheid tussen man en vrouw in het huwe-
lijksvermogenrecht zou bestaan. . 

De door de bewindsman en een deel zijner medestanders met 
vuur bestreden, doch — naar de mening van die leden — ge-
lukkig nog gehandhaafde bepaling, dat de man het hoofd is 
van de echtvereniging, heeft, naar zij voorts van gevoelen 
waren, onder het nieuwe bestel toch te veel aan betekenis ver-
loren. Zij vestigden er de aandacht op, dat de bedoelde formule 
herinnert aan Paulus' woord over het huwelijk en aan zijn 
vergelijking van de band tussen man en vrouw met die tussen 
Christus en Zijn Kerk, en dat daarin tevens de diepere grond 
is gegeven, waarom de man „het hoofd van de echtvereniging" 
is. 

Deze leden waren van oordeel, dat het gekozen stelsel al te 
zeer abstraheert van de diepere zin van het huwelijk, zijn een-
heid en de onderscheidenheid daarin van man en vrouw. In 
de overdrijving, waarin dat stelsel in dit wetsontwerp is ver-
vallen, leeft het, naar het oordeel van de hier aan het woord 
zijnde leden, ook bepaaldelijk niet in het rechtsbewustzijn van 
grote groepen van ons volk. Zij betreurden dit te meer, omdat 
in ander opzicht het ontwerp veel goeds behelst. 

Kortheidshalve wensten zij te volstaan met uitdrukkelijk te 
kennen te geven, dat zij — hadde het ontwerp hen bereikt in de 
vorm, indertijd onder verantwoordelijkheid van 's Ministers 

ambtsvoorganger eraan verleend — daaraan gaarne hun stem 
zouden hebben gegeven. Aan de huidige tekst zouden zij zeker 
niet met graagte hun goedkeuring hechten. Zij trokken zelfs in 
twijfel, of het hun inderdaad mogelijk zou zijn ervoor te 
stemmen. 

Anderen der leden, wier opmerkingen in de eerste twee 
alinea's van dit deel van het Voorlopig Verslag zijn opgenomen, 
waardeerden, dat Regering en Tweede Kamer de moeilijkhe-
den, waarvoor men zich in casu ziet geplaatst, niet uit de weg 
waren gegaan. In beginsel is, aldus deze leden, de gelijkstelling 
van man en vrouw in het ontwerp neergelegd en zijn er nog 
slechts zwakke sporen van de maritale macht overgebleven. 
Wordt het tot wet verheven, dan blijft de man „hoofd van de 
echtvereniging" en bepaalt hij als regel de gemeenschappelijke 
woonplaats. Hij brengt ook als regel het geld in. Wat evenwel 
de gemeenschap van goederen betreft, is er gelijkheid tussen 
man en vrouw. Het is niet meer de man, die de gemeenschap 
bestuurt, doch beiden besturen. Alleen goederen, die van de 
zijde van een der echtgenoten in de gemeenschap zijn gevallen, 
worden door die echtgenoot bestuurd. Voor de schulden van 
ieder der echtgenoten is de gemeenschap aansprakelijk. 

Een aanwijzing, dat deze radicale gelijkstelling verenigbaar 
is met de christelijke opvatting van het huwelijk, is — zo stel-
den de hier aan het woord zijnde leden — gelegen in strekking 
en inhoud van de discussies, in de Tweede Kamer ter zake 
gevoerd. Tevens is daarbij, naar zij voorts opmerkten, aange-
voerd, dat het gekozen stelsel de persoonlijke verantwoordeIijk-
heid versterkt, en dat in verreweg het grootste aantal der ge-
zinnen, wat de besteding van de gelden betreft, eerder de vrouw 
dan de man het hoofd van de gemeenschap kan worden ge-
noemd. Indien dit waar is, moet huns inziens de wetgever, 
steeds uitgaande van wat in de praktijk gegroeid is, zich voegen 
naar de feiten. Wie daarvan wenst af te wijken, kan dit doen 
door het stellen van huwelijkse voorwaarden. 

Men zal, zo vervolgden de hier aan het woord zijnde leden, 
moeten afwachten, hoe het nieuwe recht zal werken. Huns 
inziens zal het aantal huwelijkse voorwaarden wel toenemen. 
Bij wettelijke gemeenschap zal het dubbele kapiteinschap een 
bron van onenigheid kunnen worden. Weliswaar doen de ont-
worpen bepalingen middelen tegen misbruik aan de hand, doch 
die middelen kunnen de echtgenoten even goed uiteen drijven 
en echtscheiding in de hand werken. Van de andere kant ver-
dient, aldus deze leden, overweging, dat een eenheid, steunen-
de op rechtsongelijkheid, minder waarde heeft dan een eenheid, 
gevormd door gelijkwaardige partners. Zij verwachtten, dat 
de christelijke opvatting van het huwelijk in ons volk vol-
doende is verankerd, en dat langs deze weg de spanningen, 
welke het nieuwe recht wellicht zal opwekken, kunnen worden 
opgevangen. 

Verscheidene leden verklaarden zich te kunnen verenigen 
met de algemene strekking van de ontworpen regeling: op-
heffing van een reeks van de thans geldende voorschriften, 
zulks ter bevordering van de handelingsbekwaamheid van de 
gehuwde vrouw. Van die handelingsbekwaamheid waren zij 
overtuigde voorstanders. Bepalingen als het Burgerlijk Wetboek 
behelst in artikel 161 (gehoorzaamheidsplicht), artikel 163 
(verbod tot het verrichten van een aantal rechtshandelingen), 
artikel 165 (verbod tot het verschijnen in rechte), artikel 179 
(alleenheerschappij van de man bij het bestuur der gemeen-
schap) en andere meer, achtten zij principieel in strijd met een 
christelijke opvatting van het huwelijk, omdat de aangehaalde 
bepalingen uitgaan van de minderwaardigheid van de vrouw. 
Dat het voorschrift, hetwelk de man het hoofd der echtver-
eniging noemt, is gehandhaafd, had hun instemming, omdat 
daarin tot uitdrukking wordt gebracht, dat het huwelijk als 
juridische figuur een gemeenschap is van de gezamendehand 
en geen contractuele verhouding, en daarin vorm wordt ge-
geven aan de algemene gedachte, welke op dit stuk bij ons 
volk leeft. 

Met ernstig leedwezen constateerden de hier aan het woord 
zijnde leden de opneming in het ontwerp van het beginsel, dat 
bij wettige gemeenschap van goederen de rechtspositie van 
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man en vrouw ten aanzien van hun gemeenschappelijk ver-
mogen gelijk zal zijn. In afwijking van de aanvankelijke opzet 
van het ontwerp in dit opzicht is, aldus deze leden, te elfder 
ure besloten tot aanvaarding van het valse beginsel van de ge-
lijkheid in plaats van de gelijkwaardigheid van man en vrouw 
en is een regeling tot stand gebracht, welke niet in overeen-
stemming is met juiste beginselen en met de in het volk 
levende rechtsopvatting, daargelaten nog de praktische moeilijk-
hcden, waartoe een dergelijke regeling allicht zal leiden. In 
plaats van de grondgedachte, waarop het stelsel-Meijers-Donker 
berustte, heeft men, naar de mening van die leden, hier voet 
gegeven aan de verwezenlijking van een abstracte theorie, welke 
aan een geheel anders geaard leven wordt opgedrongen. 

Enige leden gaven er voorlopig de voorkeur aan, slechts 
enkele opmerkingen aan dit wetsontwerp te wijden. Zij behiel-
den zich echter het recht voor, bij de openbare beraadslaging 
in nadere beschouwingen eromtrent te treden, indien vertogen 
van andere zijde hun daartoe aanleiding mochten geven. 

Hun streven naar beperking vond zijn oorzaak in een twee-
tal omstandigheden: in de eerste plaats de uiterst degelijke en 
knappe, zo niet uitputtende, behandeling, welke aan de onder-
werpelijke voorstellen in de Tweede Kamer was geworden, wel-
ke behandeling slechts luttele weken geleden was beëindigd, 
zodat nauwelijks nova kunnen worden opgeworpen, en in de 
tweede plaats het wel zeer overhaaste tempo, waarin de eerste 
overweging van die voorstellen in deze Kamer moet geschieden. 
Een en ander noopte hen tot het in zo kort mogelijk bestek 
motiveren van hun stem. 

Al moge er. aldus deze leden, enige waarheid schuilen in het 
door Samuel Johnson gestelde: „Nature has given women so 
much power that the law has very wisely given them little" 
(vgl. zijn „Eetters", deel I, uitgave 1952, blz. 157), dit neemt 
niet weg, dat de positie, waarin de vrouw in het algemeen en 
de eehuwde vrouw in het bijzonder ten gevolge van de ont-
wikkeling van het rechtsbewustzijn op dit stuk, ook bij ons 
volk, is komen te verkeren, wel ingrijpend is gewijzigd. Zij 
waren dan ook bereid tot het goeddeels onderschrijven van de 
definitie van het huwelijk, door het lid der Tweede Kamer de 
heer Van der Feltz. bij de behandeling van dit wetsontwerp 
gegeven, t.w. „een innig verbonden geestelijke eenheid van 
man en vrouw, ieder met eigen rechten, ook op vermogens-
rechtelijk gebied, die dezen in liefde voor elkaar en in onder-
linge overeenstemming te zamen uitoefenen". (Vgl. Hande-
lint>en, zitting 1955—1956, blz. 2702, rechterkolom.) In ver-
hand daarmede deelden zij dan ook het standpunt der Rege-
rine. dat het beginsel van handelingsonbekwaamheid niet in 
overeenstemming is met de waarde, welke de huidige tijd toe-
kent aan d" nersoonlijkheid van de vrouw, en voor het tegen-
deel moet nlaats maken. (Vgl. Memorie van Toelichting, blz. 1, 
onder 1.) Dat de eehuwde vrouw, wat haar handelingsbe-
kwaamheid betreft, dusver als persona miserabilis werd gelijk-
gesteld met minderjarigen en onder curatele gestelden, achtten 
ook zij niet meer in overeenstemming met de positie, welke 
haar in onze samenleving toekomt. 

Bij de beoordeling van de vraag, wat op staatkundig gebied in 
casu richtsnoer en toetssteen behoort te zijn, beriepen de hier 
aan het woord Z'inde leden zich mede op een stellige uitspraak, 
neergelegd in het ,,Herderlijk Schrijven" van 1952 der Generale 
Synode van de Nederlandse Hervormde Kerk, t.w. „dat de op-
vatting, dat de vrouw de mindere zou zijn van de man op 
grond van de Heilige Schrift als een misverstand moet worden 
afgewezen". 

De hier aan het woord ziinde leden verklaarden ontvankelijk 
te zijn voor de grote moeilijkheden, aan welke regeling ook van 
het huwelijksgoederenrecht verbonden. Zij vestigden er de aan-
dacht op. dal ook de bestaande regeling ter zake allerminst 
feilloos was, en dat de wijzigingen, in de loop des tijds in de 
positie van de vrouw aan de dag getreden, de gebreken van dat 
stelsel voldinaend hebhen aangetoond. Ook aan de voorgestelde 
regeling zullen huns inziens fouten blijken te kleven en dit mag 
de wetgever echter niet beletten haar te aanvaarden. Hand-
having toch van het huidige systeem ware, naar het gevoelen 
van deze leden, een volstrekte onmogelijkheid. 

Dit neemt, zo vervolgden zij, niet weg, dat de bedenkingen, 
door het lid der Tweede Kamer mejuffrouw Zeelenberg tegen 
de onderwerpelijke voorstellen geopperd, ook op hen diepe 
indruk hadden gemaakt, te meer daar zij afkomstig waren van 
de gezaghebbende oud-voorzitster der Nederlandse Vereniging 
voor Vrouwenbelangen, Vrouwenarbeid en gelijk Staatsburger-
schap. Zij waren echter van mening, dat de wijze, waarop in 
het ontwerp, zoals het thans daar ligt, is getracht aan verschiN 
lende der ingebrachte bezwaren tegemoet te komen, de ver-
wachting wettigt, dat in de praktijk de voorgestelde bepalingen 
op niet al te veel moeilijkheden zullen stuiten. 

De leden, hier aan het woord, hadden, in tegenstelling met 
de mening van anderen, welke uit dit Voorlopig Verslag blijkt, 
waardering voor de opneming in het wetsontwerp van de be-
paling, dat de man het hoofd van de echtvereniging is. Dat 
voorschrift had, ook al zijn er geen sancties aan verbonden, 
wat de algemene strekking ervan betreft, hun instemming, 
omdat het overeenkomt met de opvatting, welke bij hen en 
hun politieke geestverwanten omtrent het huwelijk bestaat. 

Wel hadden ook zij zich niet zonder bezorgdheid afgevraagd, 
hoe de voorgestelde regeling zowel van de algemene als van 
de beperkte gemeenschap van goederen — waarbij aan beide 
echtgenoten de bevoegdheid wordt gegeven, het gemeenschaps-
vermogen onafhankelijk van elkaar voor hun schulden vrijwel 
onbeperkt te verbinden — zich in de praktijk zou ontwikkelen. 
Niettemin spraken zij de hoop uit, dat, al behelst dan het 
nieuwe bestel een tweevoudig bestuur en zullen er aldus voort-
aan „twee kapiteins op een schip" zijn, met behulp van de 
bepalingen, op de bescherming van het gezin betrekking heb-
bende, op de duur zal blijken, dat 's Ministers overtuiging, 
dat de gemeenschap niet zal worden uiteengescheurd (vgl. 
Handelingen-Tweede Kamer, zitting 1955—1956, blz. 2591, 
rechterkolom), inderdaad gefundeerd is geweest. 

Vele andere leden verklaarden zich met strekking en inhoud 
van dit wetsontwerp vrijwel geheel te kunnen verenigen en 
de indiening ervan te hebben toegejuicht. Zij waren van 
mening, dat in het bijzonder een gelukwens op zijn plaats is aan 
de huidige bewindsman, omdat hij, die zo lang en zo conse-
quent de gelijkheid van man en vrouw in het huwelijksgoe-
deren recht heeft bepleit, nu degene mag zijn, die dit moderne 
en goed doordachte ontwerp mocht verdedigen en er de in-
stemming van de grote meerderheid der Tweede Kamer op 
verkreeg. 

Op verschillende punten gaven de hier aan het woord zijnde 
leden aan de inhoud van het ontwerp van wet, zoals het thans 
daar ligt, de voorkeur boven die der voorstellen van 's Minis-
ters ambtsvoorgangers. Inzonderheid de ontwerp-artikelen 176 
en 177, waarin nauw aansluiting is gezocht bij wat in de meeste 
huwelijken in de praktijk is gegroeid, hadden hun bewondering 
en instemming. . 

Andere leden, die in de aanvang van dit Voorlopig Ver-
slag hun bezwaren tegen het stelsel-Van Oven hadden uit-
eengezet, waren van oordeel, dat dit niet in overeenstemming 
is met wat in de meeste huwelijken in de praktijk is gegroeid. 
Met name achtten zij zulks niet het geval ten aanzien van de 
beschikkingsbevoegdheid van iedere echtgenoot, c.q. echtge-
note, ter zake van hetgeen van zijnentwege, c.q. van harent-
wege, in de gemeenschap is ingebracht. 

Het door de meerderheid van de vaste Commissie voor 
Justitie uit de Tweede Kamer voorgestelde amendement, het-
welk heeft geleid tot het huidige ontwerp-artikel 159, eerste lid, 
achtten de leden, wier opmerkingen in de voorlaatste twee 
alinea's zijn weergegeven, een ontsiering van de nieuwe rege-
ling. Vermits evenwel het voorschrift, dat de man het hoofd 
is van de echtvereniging, generlei zakelijke consequenties meer 
heeft en slechts als een onschuldige frase is te beschouwen, 
wensten zij te volstaan met het uitspreken van de hoop, dat 
genoemd voorschrift bij de definitieve herziening van het Bur-
gerlijk Wetboek uit onze wetgeving zou verdwijnen. 

§ 3. Artikelen. Het had de leden, laatstelijk aan het woord, 
getroffen, dat, indien dit ontwerp tot wet mocht worden ver-
heven, ingevolge het gestelde in ontwerp-artikel 164 de mede-



5 

werking van de andere echtgenoot voor het kopen van goede-
ren op afbetaling — evenals nu het geval is — slechts nodig 
blijft voor waren, welke kennelijk ten behoeve van de huis-
houding strekken. Het kwam deze leden voor, dat zodanige be-
paling eveneens nut zou kunnen hebben met betrekking tot 
de aankoop op afbetaling van andere artikelen, als b.v. auto-
mobielen, omdat ook het aangaan van dergelijke verplichtingen 
het evenwicht van het huishoudelijke budget in gevaar zou 
kunnen brengen, en de eis van beider handtekening in elk 
geval bevordert, dat men zulk een gevaar te zamen onder ogen 
ziet. 

Opneming in ontwerp-artikel 184 van het recht op het doen 
van afstand van de gemeenschap verklaarden vele leden voor-
alsnog noodzakelijk te achten. Huns inziens moet worden af-
gewacht, hoe de desbetreffende bepaling in de praktijk zal 
werken. 

Aldus vastgesteld de 4de juni 1956. 
DIEPENHORST 
VERWEY-JONKER 
DE VOS VAN STEENWIJK 
WJTTEMAN. 


