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Voorwoord

Terugkijkend op de jaren die aan de voltooiing van deze studie vooraf zijn gegaan,  komt
bij mij de gedachte op dat het resultaat van dit onderzoek mijn eigen keuze reflecteert.
Ook in mijn werksfeer immers, heb ik uitdrukkelijk gekozen voor de twee aandachtsvel-
den van theorie (op de universiteit) en praktijk (op de rechtbank). Hoewel deze combinatie
door mij steeds als uiterst bevredigend ervaren is, was het vinden van een evenwicht
tussen beiden niet steeds gemakkelijk. Velen hebben mij geholpen hierbij en bij tal van
andere zaken. Aan hen ben ik veel dank verschuldigd.

Hierbij gaan mijn gedachten in eerste instantie uit naar de beide promotoren, prof.
mr. J.PA Coopmans en prof. mr. B. Wachter. De gesprekken met hen - en met prof.
Coopmans in het bijzonder - waren talrijk en steeds stimulerend; hun beider betrokken-
heid bij mij en bij mijn onderzoek hebben mij zeker een ervaring rijker gemaakt. Een
beter en vruchtbaarder samengaan van twee vakgebieden had ik mij niet kunnen wensen.
Ook naar prof. mr. P.L. N&ve gaat mijn dank uit. Zijn opbouwende kritiek in het alge-
meen en zijn hulp bij de bestudering van de teksten van Baldus in het bijzonder hielpen
mij zeer. Prof. mr. W.R. Luijten-Meijer, prof. dr. H. van der Wee en pro£ dr. J. de Vries
ben ik erkentelijk voor hun bereidheid zitting te nemen in de beoordelingscommissie,
maar zeker ook voor de interessante en opbouwende gesprekken die ik met hen voerde.

Gedurende de eerste jaren van deze studie was ik als AIO werkzaam en bevond ik
mij te midden van meelevende en betrokken vakgroepleden. Speciaal wil ik op deze plaats
noemen mijn kamergenote van toen, mw. mr. F.W.M. de Koning-Klaassen. Steeds was zij
bereid mijn problemen aan te horen en mee te denken aan de oplossing ervan.
Ook mw. mr. B.C.M. Jacobs dank ik zeer. Zij heeft mij steeds met raad en daad bijge-
staan; aan haar cursus paleografie bijvoorbeeld denk ik met veel genoegen terug. Toen ik
na twee jaar vervolgens een gedeeltelijke overstap maakte naar de rechtbank te
's-Hertogenbosch en gerechtssecretaris werd, ontmoette ik ook daar meelevend- en be-
trokkenheid, waarvoor mijn dank.

Voorts spreek ik graag mijn erkentelijkheid uit jegens dr. P.H.A Coopmans en mr.
J.H.M. van Erp voor hun hulp bij de Engelse vertaling van de samenvattende conclusie.
Mw. J.G.J. Musters heeft mij geholpen met het vormgeven van de bijlagen, in door de
Faculteit der Rechtsgeleerdheid beschikbaar gestelde tijd. Ook vanuit de Hogeschool
Eindhoven heb ik assistentie mogen ontvangen. Bijzondere vermelding verdient hierbij
H.MAJ. Kempenaars voor zijn hulp bij de geschillenbeslechting tussen mijn computer en
mij. Helaas was dit een enkele keer nodig. Ook M. van Dongen heeft mij met praktische
hand- en spandiensten bijgestaan, waarvoor mijn dank.

De totstandkoming van dit boek is vanzelfsprekend ook aan het thuisfront niet
ongemerkt voorbij gegaan. In het bijzonder wil ik mijn dank uitspreken jegens mw.
C.WAM. Hendriks-Boset en mw. J.F.C.M. van Wanrooy-van Griensven; zij waren er
steeds als mijn aandacht voor de meisjes niet optimaal kon zijn.

Ook mijn ouders hebben in dit verband een grote rol gespeeld. Hun hulp, te zamen
met hun onvoorwaardelijke liefde en begrip vormen de basis voor wie ik thans ben. Het
uitspreken van mijn dankbaarheid jegens mijn gezin impliceert tevens een verontschul-
diging. Jegens Hannah en Sarah omdat mijn aandacht niet steeds ten volle naar hen is
uitgegaan. Jegens Wiet omdat hij vele uren nachtrust is misgelopen met het luisteren
naar mij. Zijn afwisselend relativerende en stimulerende inbreng betekent veel voor mij.

1 Aan hen draag ik dit boek op; zij zijn mij dierbaar.

Sint Michielsgestel, april 1996

Annelies Wallert
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Inleiding
Tijdens mijn studie Nederlands recht aan de Katholieke Universiteit Brabant te Tilburg
was ik als student betrokken bij de doctoraal-werkgroep Geschiedenis van het handels-
recht van Brabant (keuzevak) onder de leiding van prof. mr J.PA Coopmans. De bestu-
dering in dit verband van het door mij gekozen onderwerp, de waardepapieren, riep meer
vragen op dan in de korte afstudeerperiode beantwoord konden worden; mijn interesse
voor met name de wisselbrief was gewekt. Dit had tot gevolg dat ik bij prof. mr B. Wach-
ter afstudeerde op een onderwerp van modern wisselrecht. In mijn scriptie stond de door
de UNCITRAL ontworpen 'Convention on International Bills of Exchange and Internatio-
nal Promissory Notes' centraal.

Hierna kon ik als AIO beginnen aan een onderzoeksproject van de vakgroepen
Rechtsgeschiedenis en Handelsrecht gezamenlijk, onder de leiding van voormelde hoogle-
raren. Omdat voor het Nederlands taalgebied geen monografie bestaat waarin het VIaam-
se, Brabantse, Hollandse wisselrecht centraal staat, viel de keuze voor het vervolgonder-
zoek op dit onderwerp. De bedoeling hiervan was na te gaan hoe het wisselrecht zich in
gewoonterecht, wetgeving en jurisprudentie in verschillende fasen ontwikkelde. Tevens
zou bestudeerd dienen te worden in welke mate in samenhang met de praktijk de theo-
rievorming met betrekking tot dit instituut plaats vond. Voor elke fase van ontwikkeling
diende voorts te worden gestart met economische en staatsrechtelijke kaders waarbinnen
het wisselrecht zich evolueerde. Lag het aanvankelijk in de bedoeling de studie te beper-
ken tot het verschijnen van het Wetboek van Koophandel in 1838, later werd besloten de
jongste ontwikkelingen van het wisselrecht tot in het heden eveneens te beschrijven.
Aldus wordt bereikt dat een globaal afgerond beeld ontstaat van de voorgeschiedenis van
het moderne wisselrecht. Met opzet werd zojuist het woord globaal gebruikt. Er werd
slechts beoogd een aantal centrale vraagstukken van het wisselrecht in zijn ontwikkeling
te schetsen en te verklaren. Vandaar ook de titel van mijn studie 'Ontwikkelingslijnen in
praktijk en theorie van de wisselbrief 1300-2000'.

Het eerste hoofdstuk betreft de periode 1250-1400. Hierin zullen'betalingspapie-
ren' bekeken worden die in een vroeg stadium in de landen rond de Middellandse Zee
voorkwamen en die zijn aan te merken als voorlopers van de latere wisselbrief. In de loop
van de dertiende eeuw raakte in de Italiaanse handelssteden een kredietinstrument
onder de naam'instrumentum ex causa cambii' in gebruik waaraan een wisselcontract
ten grondslag lag. Dit contract strekte tot het geven van een fondsvoorschot, op termijn
terug te betalen op een andere plaats en in een andere geldsoort, het wisselcontract. Op
de Vlaamse jaarmarkten daarentegen gold de jaarmarktbrief als een belangrijk beta-
lingsinstrument. Het ontstaan en de ontwikkeling van deze instituten worden geschetst.
Het theoretische gedeelte voor deze periode betreft met name de ideeen die door canonis-
ten en post-glossatoren over het fenomeen van de wisselbrief ontwikkeld werden.

Het tweede hoofdstuk gaat over de periode 1450-1600. Tegen het einde van de
vijftiende eeuw nam Antwerpen de functie van het Vlaamse Brugge als handelscentrum
en later ook die van financieel centrum over. De stad groeide uit tot een handelsmetropoolin Noord-West Europa en werd toonaangevend voor het handelsrecht, waaronder het
wisselrecht. Dit blijkt met name uit de omvangrijke codificatie hiervan, neergelegd in de
Costuymen van de stad, in het bijzonder de Impressae (1582) en de Compilatae (1608).
Naast de costuymenoptekeningen zijn van belang de handelsrechtelijke ordonnanties en
plakkaten van met name Karel V. Transferabiliteit en negotiabiliteit zijn wat betreft de
wisselbrief sleutelwoorden in deze periode.

Dat voormelde costuymen een grote invloed gehad hebben op de latere ontwikke-
lingen zal blijken uit de bestudering van de Hollandse wisselbrieven in de derde periode
1600-1795. Hierin zullen we een receptie bezien van het Antwerps recht, waaronder ook
het wisselrecht. De bronnen die tot op heden niet alleen als costuymen, maar ook als
koopmansboeken zijn uitgegeven, vormen een'Fundgrube' om de ontwikkelingslijn in
deze periode te traceren. Het theoretisch gedeelte betreft een bespreking van hetgeen door
Hugo de Groot in zijn Inleidinge ten aanzien van de wisselbrief opgetekend is.

In het vierde hoofdstuk worden de waardepapieren in de codificatie (1795-1838)
bestudeerd. Hierin zal bekeken worden hoe het wisselrecht van het Hollandse (met name
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Amsterdamse) gewoonterecht, mede onder invloed van Frans recht, terecht is gekomen in
het Wetboek van Koophandel van 1838. Aandacht zal hierbij worden besteed aan Joannes
van der Lindens Regtsgeleerd, practicaal en koopmanshandboek. Dit boek is niet alleen
een afsluiting van de periode van de Republiek, maar tevens een voorafschaduwing van
het Wetboek van Koophandel van 1838. Als schakel daartussen is van belang het Ont-
werp-Wetboek van Koophandel van 1809 en de wettekst van het Wetboek van Koop-
handel van 1826. Met de theorie van Gerard Kist (1822-1897) in'Beginselen van Wissel-
regt volgens het Wetboek van Koophandel' (1852), wordt in deze periode een omschake-
ling bereikt in het wetenschappelijk denken over het wisselrecht.

Het vijfde hoofdstuk gaat over de ontwikkeling van de wisselbrief van 1838 tot op
dit moment, welke periode gekenmerkt wordt door de behoefte aan aanvankelijk egalisa-
tie en later unificatie van het wisselrecht, resulterend in de (internationale) wisselver-
dragen van 1932. Op theoretisch terrein wordt de tweede helft van de negentiende eeuw
getypeerd door een bijna stormachtige belangstelling voor de dogmatische grondslag van
de met de wisselbrief samenhangende verbintenissen. De in dit verband ontwikkelde leer
van de materile abstractie vond in deze periode vrijwel algehele erkenning, maar was
reeds verlaten rond de eeuwwisseling. Aan de hand van het werk van F.G. Scheltema
zullen we zien welke vanaf dat moment de heersende leer is.

Het zesde hoofdstuk ten slotte houdt een bespreking in van de voor ons liggende
'Convention on International Bills of Exchange and International Promissory Notes',
opgesteld door de United Nations Commission on International Trade Law (Uncitral). In
grote lijnen zullen de verschillen van dit verdrag met het hier thans geldende wisselrecht
aan de orde komen.
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Hoofdstuk 1

Het ontstaan van de wisselbrief in Italia,
Frankrlik en Viaanderen v66r 1400

1.1. Economische achtergronden

Van agrarische economie naar een stadseconomie

Het was waarschijnlijk in de tiende eeuw dat de vicieuze cirkel van een kleine popu-
latie, een lage produktie en een lage consumptie in Europa werd doorbroken: Doordat
de landbouwgebieden in de loop van de elfde eeuw enerzijds gekenmerkt werden door
een sterk groeiende bevolking, terwijl anderzijds sprake was van verhoogde grondpro-
duktiviteit als gevolg van intensivering van de landbouw door bijvoorbeeld ontginningen
en nieuwe bewerkingstechnieken, trad een populatieverschuiving op naar de stad. Deze
tendens werd in de 'lage landen' nog bevorderd door het verval van het domeinenstelsel
(hofstelsel).2 De grote heren raakten door de invidualisering van het boerenbedrijf hun
greep op de boerenbevolking kwijt waardoor veel boeren wegtrokken uit hun heer-
lijkheid.

De handel in de stad vond aanvankelijk nog slechts op geringe schaal plaats en
droeg een plaatselijk of hoogstens regionaal karakter. Zij concentreerde zich op plaat-
selijke markten en andere openbare plaatsen waar handelaars samenkwamen. Er is
veel gediscussieerd over de oorsprong van de koopmansklasse: Verdedigd wordt wel dat
het een groep geweest zou zijn die al vroeg los stond van de plaatselijke plattelandsbe-
volking en in Europa rondreisde om in haar onderhoud te kunnen voorzien. Het is een
feit dat vooral de Joden en Lombarden (ook wel Cahorsijnen genoemd) over geheel
Europa te vinden waren, waar zij zich bijna uitsluitend met de internationale handel
bezig hielden. Volgens een andere opvatting zou het koopmanschap ontstaan zijn te
midden van de plaatselijke plattelandsbevolking, doordat het overschot aan arbeids-
krachten de gelegenheid bood om produkten op de stedelijke markt te gaan verkopen.
Wat hier ook van zij, tegen het einde van de twaalfde eeuw was de (internationale)
handel in Christelijk Europa op weg naar een ongeavenaard commercieel hoogtepunt.*

De verstedelijking in Europa en de hiermee gepaard gaande handel over lange
afstand kwamen met name in het mediterrane gebied en in het noorden van Europa het
eerst op gang. De belangrijkste reden hiervoor was gelegen in de verschillende handels-
routes, zowel over land als over zee. Naast de bekende noord-zuid route kwam al spoe-
dig ook de oost-west route op. Deze ging van de OekraYne, waar Kiev een belangrijk
handelscentrum werd, via Regensburg naar Champagne en Noord-Italia. De handel
over land liep tegen het einde van de dertiende eeuw echter al op haar einde.5 Politieke
factoren als de inlijving van het staatkundig neutrale Champagne bij het Franse kroon-

' R.S. Ikpez, T)ze Commercial Revolution of the Middle Ages, 950-1350 (Cambridge 1976)  1-26.

2 JA van Houtte, Economische gesc/tied€nis van de kge Linden 800 - 1800 (Haarlem  1979)  15-21.

' Van Houtte, a.w. 30.

* De ontwikkelingen van de Islamitische landen hepen enige tijd vooruit op West-Europa, maar worden hier
buiten beschouwing gelaten. Hoewel deze cultuur volgens sommige schrijvers grote invloed op de West-
Europese samenleving heeft gehad, was haar hoogtepunt reeds voorbij tegen het einde van de twaalfde eeuw.
Lopez, The Commercial Revolutzon 24.

'
De Noord-Zuid-route werd op het einde van de dertiende eeuw verdrongen door het gebruik van de recht-

streebe zeeverbinding tussen de Italiaanse handelssteden en de havens aan de Noordzee-kust. De Oost-West-
route werd beperkt door de opmars van de Mongolen in Oost-Europa en Zuid-Rusland en de geleidelijke
uitputting van de Centraaleuropese zilvermijnen. H. van der Wee en E. Aerts, De economische ontwikkeling
uan Europa 950-1950 (Ikuven 1982) 35-36.
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domein en de restictieve handelspolitiek van Filips IV tegen de Vlamingen hebben hier-
bij een rol gespeeld, evenals sociale factoren zoals de daling van de inkomens door de
Europese landbouwdepressie en afname van de bevolkingsaantallen, vooral als gevolg
van talrijke epidemien. De handelslieden richtten hun aandacht vanaf dat moment
voornamelijk op de handel over water. De Po in Noord-Italic vormde met al haar zijri-
vieren een uitstekende mogelijkheid om de handel door heel het mediterrane gebied te
bevorderen. De handel tussen het zuiden en het noorden van Europa werd gestimuleerd
door de transportmogelijkheden over de Rh6ne, de Moezel en de Maas. Maar het middel
bij uitstek voor de internationale handel was toch de zee. Hoewel het vervoer over zee
de nodige risico's met zich meebracht, kon men hierover grotere gebieden bereiken en
was men minder afhankelijk van de goodwill van de vorsten door wier grondgebied men
trok bij vervoer over land of aan wie men tol moest betalen bij vervoer over de rivieren.6
Het meeste vervoer werd in het begin van de dertiende eeuw verzorgd door de schepen
van de Hanzeaten en die van kooplieden uit Genua, Venetie en Spanje. Zij vervoerden
met name wijn, specerijen, fruit en katoen. Ook moesten wol- en lakengrondstoffen uit
Engeland naar vooral West-Europa getransporteerd worden. Voor de verwerking hier-
van in de 'lage landen' werden grondstoffen als aluin (een fixeermiddel) en meekrap
(een verfstof) gebruikt uit Frankrijk, het Middenlandse-Zeegebied en Klein-Azie. De
eindprodukten moesten vervoerd worden naar Frankrijk, Italia, Byzantium en de Arabi-
sche wereld.'

De jaarmarkten

De markten die een grote rol speelden bij de ontwikkeling van de handel waren veel-
soortig. Naast week- en maandmarkten kende men reeds vroeg de jaarmarkten.' Het
oorspronkelijk regionale karakter ervan werd al snel meer internationaal doordat koop-
lieden van verschillende landen elkaar op deze markten ontmoetten. Een aantal van
deze jaarmarkten groeide dan ook vroeger of later uit tot permanente markten.'

Reeds in de twaalfde eeuw kenden vrijwel alle grote Italiaanse havensteden een
jaarmarkt. De belangrijkste waren die van Venetia, Genua, Siana, Florence, Lucca,
Napels, Bologna en Pisa. Vooral de eerste twee steden hadden gezien hun vroege start
en hun ontwikkelde handelsmethoden een voorsprong. Omdat deze voorsprong echter
door traditie alleen niet behouden kon worden, moesten deze steden hun positie op een
andere manier versterken. Venetie slaagde er geruime tijd in de havens rond de Adria-
tische Zee aan zijn zeggenschap te onderwerpen en aan andere havens beperkingen op
te leggen inzake de handel over grote afstanden. Genua versloeg Pisa in de strijd om de
zeggenschap over Corsica en delen van Sardinia en probeerde de expansie van Mar-

6 J. le Goff, Marchands et banquieurs du moyen age (Parijs 1980) 11-16 en Inpez, The Commercial Reuolu-
hon 79-84.

' In Van Houtte, Economische geschiedenis 34-38 wordt de wol- en lakenproduktie in de 'lage landen' nader
besproken. Zie ook De geschiedenis van Brugge (Tielt 1982) van dezelfde auteur en H. van Werveke, Brugge en
Antwerpen. Acht eeuwen VZaantse handel (Gent 1941) 14-17.

8 Diverse verhandelingen in 'Recueils de la socidtk Jean Bodin pour l'histoire comparative des institutions', 5
(2e ed. Brussel 1983). Lopez, The Commercial Revolution 85-102 behandelt de markten in met name de Mid-
dellandse-Zee-gebieden. Zie ook H.P.H Jansen, 'Handel en nijverheid 1100-1300', Algemene Geschiedenis der
Nederlanden ( 15 dln. Haarlem 1977-1983) II, 148-186, 148-176. Voor de markten in onze gebieden zie H.
Coppejans-De Smedt, liandel en handelaars op de Vlaamse jaarmarkten' in: Album Carlos Wy#Ws (Brussel
1987) 69-88 en JA van Houtte en R. van Uytven, Nijverheid en Handel 1300-1482', Algemene Geschiedenis
der Nederlanden IV, 87-111, 87-97.

,   MA   Denzel, Lz Practica della Cambiatura'. Europdischer Zahlungsverkehr   uom   14.    bis   zum   17.
Jahrhundert (Stuttgart 1994) maakt een scherp onderscheid tussen markten enerzijds en 'Finanzplatze'
anderzijds, aangezien de handelstransacties op markten aan een beperkte tijd gebonden waren. Gelet evenwel
op het bestaan en karakter van een permanente markt en de definitie van de auteur van'Finanzplatz' als 'Ort
von zentraler Bedeutung im uberregionaleWinternationalen Zahlungsverkehr', dient op het door de auteur
gemaakte onderscheid m.i. enige nuancering te worden aangebracht.
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seille, Montpellier en Barcelona in de kiem te smoren om zo de positie van zijn markten
te behouden.'0 Frankrijk en Spanje kenden ook jaarmarkten, met name in Champagne,
Marseille, Lyon, Montpellier, Cahors, Barcelona, Sevilla, Valencia en Palma de Mallor-
ca, maar in tegenstelling tot de noordelijke Italiaanse zeehavens, die onafhankelijk
waren, werden de Franse en Spaanse markten vaak gehinderd door de macht van de
feodale vorsten die zware bijdragen eisten. In onze gebieden was het economisch mid-
delpunt aanvankelijk gelegen in de Maasstreek en in Artesid-Vlaanderen; hier zijn de
steden Aken, Maastricht en Luik enerzijds en Atrecht, Douai (Dowaai), St. Omaars,
Gent, Brugge en Ieper anderzijds te noemen. Later konden de steden Mechelen, Brus-
sel, Leuven en Antwerpen aan de lijst van plaatsen met belangrijke markten worden
toegevoegd. Buiten West-Europa waren slechts enkele steden van belang. Constantino-
pel wordt tot 1453 (de inneming van de stad door de Turken) wel genoemd als handels-
stad voor met name kooplieden uit Venetie en Genua. In Noord-Europa hebben Ham-
burg en Lfibeck als hoofdsteden van het Hanzegebied een tamelijk grote rol gespeeld als
georganiseerde markt.

Vaak bestonden er bij de jaarmarkten zogenaamde cycli: de verschillende jaar-
markten in de regio en daarbuiten werden gehouden op een vast tijdstip, voor een vaste
duur en zij volgden elkaar op, zodat de kooplieden van de ene markt naar de andere
trokken. De reden hiervoor was wellicht gelegen in het feit dat de kooplieden - wanneer
zij ongeorganiseerd waren - als gevolg van slechte en gevaarlijke wegen problemen
hadden om internationaal handel te drijven. Wanneer daarentegen voor bepaalde rou-
tes op bepaalde tijdstippen bilaterale en multilaterale overeenkomsten golden, werd de
veiligheid aanzienlijk vergroot. Voorts genoten de kooplieden op weg naar een jaar-
markt een bijzondere bescherming via verkregen privileges: de marktvrijheid.11 Ook had
elk gebied zo zijn eigen handelsspecialiteit, waardoor het voor kooplieden interessant
was om de verschillende plaatsen achtereenvolgend te kunnen bezoeken. Of er in alle
gevallen een dergelijke cyclus bestond, is niet zeker, maar het lijkt erop dat de markten
in Italia een dergelijke opeenvolging niet kenden.u De cycli kwamen zeker bij bijna alle
markten in Frankrijk, Spanje en Vlaanderen voor. De zeer belangrijke markten van
Champagne werden in de dertiende eeuw gekenmerkt door een cyclus die bestond uit 6
markten in 4 plaatsen.13 Ook in Vlaanderen was er een grote marktcyclus: van 28 fe-
bruari tot 29 maart was het markt in Ieper, van 23 april tot 22 mei in Brugge, van 24
juni tot 24 juli in Torhout, van 15 augustus tot 14 september in Rijsel en van 1 oktober
tot 1 november in Mesen. 14

" Ikpez, The Commercial Revolution 101, waarin ook de positie van de andere handelsplaatsen behandeld
wordt.

" Als visuele demonstratie van deze vrijheid werden op de markten wel kruisen opgericht, wat verklaarbaar
is uit de kerkelijke oorsprong van de meeste jaarmarkten. Jansen, 'Handel en nijverheid', 160.

z Hoewel er met betrekking tot de Italiaanse steden wel van 'buursteden' gesproken wordt (zo waren Pavia
en Milaan buursteden van Genua), lijkt het waarschijnlijk dat zij geen cycli kenden zoals in Brugge en
Champagne. De steden in It:dia lagen immers relatief vrij dicht bij elkaar en werden oorspronkelijk nog nau-
welijks door buitenlanders bezocht. Hierbij kwam dat, zoals gezegd, sommige steden zo'n vaste greep op hen
omringende steden en gebieden hadden, dat zij de wet konden voorschrijven zonder de handel voor kooplieden
aantrekkelijk te hoeven maken. In Van der Wee en Aerts, De economische ontwikketing 36 wordt wel
gesproken van een cyclus van jaarmarkten in de Po-vlakte, maar hiervan wordt in de overigens door mij
geraadpleegde literatuur niet gerept.

13 De markt van Lagny werd gehouden in januari en februari, de markt in Bar-sur-Aube in maart en april,
de Mei-markt van Provins in mei en juni, de St. Jan-markt van Troyes in juli en augustus, en vervolgens was
er de St. Ayoul-markt in september en oktober in Provins en de St. Remi-markt van november en december in
Troyes. I  Goff, Marchands et banquieurs 16-17 en P. Huvelin, Essai historique sur le droit des m<Irchis et des
foires (Parijs 1897) 246-248.

" Jansen, 'Handel en nijverheid', 160.
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De rechterlijke tussenkomst van notarissen en schepenen

Bij de totstandkoming van de contracten op de grote Italiaanse markten hebben de
notarissen een aanzienlijke rol gespeeld. De voornaamste bronnen die wij hierover met
name van de twaalfde eeuw bezitten, zijn de notarisarchieven en -boeken van verschil-
lende Italiaanse steden. De Belgische historicus De Roover verwijst in dit kader naar de
in 1934 te Turijn uitgegeven verzameling van notariele akten uit Genua en Siena, de
'Documenti e studi per la storia del commercio e del diritto commerciale italiano'.15 Het
was immers gewoonte om van vrijwel alle transacties en overeenkomsten een akte op te
laten maken bij een notaris of klerk. Hetzelfde geldt voor de schepenboeken. De schepe-
nen vervulden enerzijds een rol bij de unificatie en registratie van contract:en en doku-
menten en hadden anderzijds een rechtsprekende taak. Hun hulp werd dus ook ingeroe-
pen, daar waar geschillen ontstonden of anderszins rechterlijke tussenkomst was ver-
eist.

Het gebruik van maatschapcontracten

Reeds in de twaalfde eeuw werden tussen de handelaren uit de Italiaanse steden maat-
schapcontracten gesloten.16 Een klein aantal van de voorkomende contractsvormen
stamt uit het Romeinse recht, maar de meeste zijn middeleeuwse scheppingen, hetgeen
overigens niet wil zeggen dat men deze contractsvormen niet bij het Romeinse recht
poogde onder te brengen. De eerste vorm van een samenwerkingsverband tussen koop-
lieden vinden we in de Moslim-wetgeving; deze komt in Venetiaanse bronnen inciden-
teel voor onder de naam 'rogadia'. Het is de benaming voor een overeenkomst waarin de
ene koopman zich jegens een andere - waarmee hij waarschijnlijk zaken deed - ver-
plichtte om goederen en andere zaken te vervoeren. Het was bedoeld als vriendschaps-
gebaar en er stond geen vergoeding tegenover. Een contract dat wel commercieel be-
doeld was en zijn oorsprong duidelijk in het Romeinse recht vond, was de 'societas'. De
partijen brachten kapitaal en arbeid in en deelden de winst of het verlies.  In de twaalf-
de eeuw kwamen ook de zogenaamde 'commenda'-contracten voor, die in Genua 'socie-
tas maris' en in Venetie 'collegantia' genoemd werden. Deze contracten waren vooral
van belang bij het goederentransport. De hieraan ten grondslag liggende overeenkomst
werd gesloten tussen een geldschieter en een geldlener die de goederen op reis vergezel-
de. De geldschieter bracht twee derde van het kapitaal in, terwijl de 'lener' een derde
deel en zijn arbeid inbracht. Wanneer er verlies geleden werd, werd dit verdeeld naar
rato van ieders inbreng. Wanneer er winst gemaakt werd, kreeg ieder hiervan de helft.
Deze laatste contractsvorm mag niet verward worden met de verzekeringsovereenkomst
die in de dertiende eeuw opkwam.

17

Tussenpersonen

Ook de tussenpersonen hebben gedurende de middeleeuwen in de handelssteden een
belangrijke rol gespeeld. De handelsvertegenwoordigers van de kooplieden, de factoren,
namen vaak een zelfstandige positie in. Zij waren meestal niet gebonden aan een be-
paalde opdrachtgever; hun diensten waren 'te koop'. Wel kwam het veelvuldig voor, dat
factoren optraden voor een groep van handelaren van een bepaald land of van een be-
paalde streek. Naast deze vertegenwoordigers vervulden ook anderen de rol van tus-
senpersoon. Zo traden herbergiers en makelaars op als bemiddelaar tussen kopers en

" R. de Roover, LYvolution de la lettre de change (Parijs 1953) 226.

" Lopez, The Commercial Revolution 73-79 en Le Goff, Marchands et banquieurs 20-24.

"
I  Goff, a.w. 27-28 behandelt dit contract apart.
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verkopers. Zij informeerden belangstellenden omtrent bijzonderheden met betrekking
tot de plaatselijke handel en de daar geldende gebruiken. Rond de verschillende jaar-

 
marktpleinen bevonden zich diverse openbare hallen en herbergen, waar de kooplieden
uit de verschillende landen elkaar troffen en vaste bijeenkomsten hielden. Men had
vaak behoefte aan een tussenpersoon om aan elkaar te worden voorgesteld, om ingelicht
te worden over bijzonderhedenen zelfs om ruimte te verkrijgen voor het uitstallen van
de handelswaar.   Een mooi voorbeeld van het belang van herbergiers is bekend van
Brugge. In deze stad werden tussen de dertiende en de vijftiende eeuw diverse herber-
gen gedreven door leden van de patriciarsfamilie 'Van der Beurze'. De beurs heeft hier-

19aan later haar naam ontleend.
Het middeleeuwse girobankwezen vond zijn oorsprong in wisseltransacties,

bestaande uit enerzijds het handmatig wisselen van geld (handwissel) en anderzijds het
20wisselen met behulp van brieven. Francesco Balducci Pegolotti, een Florentijnse

koopman in dienst van de Bardi's in de eerste helft van de veertiende eeuw, maakt in
zijn koopmansboek duidelijk onderscheid tussen 'cambiora a contanti', 'cambium minu-

21

tum' enerzijds en 'cambiora per lettera' anderzijds. De handwissel ('cambium minu-
tum') werd door wisselaars op lokaal niveau bedreven. In Genua en andere havensteden
reserveerde men de term bankier (banchieri) voor de wisselaar die een bank- ofwissel-
tafel had en hiermee op de markt zat. De situatie was door de verschillende soorten
munten en metalen niet overzichtelijk en het waren de wisselaars die voor de kooplui
een bemiddelende rol in deze vervulden. Overigens komt hier ook ons woord 'bankroet'
vandaan. Wanneer een wisselaar er vandoor was gegaan of wanneer hij insolvabel
bleek, sloeg men ten teken hiervan de bank op de markt doormidden: 'banco rotto'. In de
vroege middeleeuwen waren de wissel- en kredietactiviteiten in handen van Syriers,
Joden en Grieken. Door allerlei politieke en sociale omstandigheden traden in de elfde

22   ·*eeuw alleen nog de Joden als wisselaar op. Zil bedreven over de gehele wereld vele
soorten van handel, hetgeen nog werd bevorderd door hun religieuze identiteit en socia-
le structuur." Hoewel zij vooral in het katholieke Europa nooit volledig geaccepteerd
waren, konden zij zich een redelijk stabiele positie verwerven. Zij waren het immers die
in de verschillende landen vaak welvaart en economische groei brachten. Veel kerkelij-

18 JA. van Houtte, 'Makelaars en waarden te Brugge van de 13e eeuw tot de 16e eeuw', Bijdragen uoor de ge-
schiedenis der Nederlanden 5 (1950) 1-30, 177-197.

" Van Houtte, Economische geschiedenis 102. Van Werveke citeert in Brugge en Antwerpen 90-91 de
Florentijn Guicciardini, die in zijn beschrijving van de Nederlanden van 1567 vertelt: "Er bestaat in Brugge
een plein, dat alle landen van de wereld zeer voordeelig is; aan het uiteinde van dit plein bevindt zich een Foot
en oud huis, dat aan de edele familie van der Beurze toebehoort. Op een arduinsteen boven de deur prijkt naar
wapen; het stelt drie beurzen voor. Zooals in dergehjke gevallen gewoonlijk voorkomt heeft dit plein zijn naam
aan dit huis, aan deze familie en aan dit wapen ontleend. De kooplieden nu, die te Brugge gevestigd zijn,
hebben op dit plein, of Beurze, hun keus laten vallen en hebben het gebruikt, en gebruiken het nog steeds,  als
trefpunt om hun zaken af te handelen. Naderhand zijn zij ook de jaarmarkten van Antwerpen en Bergen-op-
Zoom gaan bezoeken Zij hebben, gezien de gelijkenis met het te Brugge gebruikte plein, den naam Beurs ook
ginds aan die plaatsen gegeven, waar zij samenkomen om handel te drijven"

20 R. de Roover, Money, Banking and Credit in Mediaual Bruges. Italian Merchant-Bankers,  mbards and
Money-Changers (Cambridge Mass. 1948) 311 en 346. In E. Aerts, 'Prof. R. de Roover and Medieval Banking
History', La Banque en Belgique 8/9 (1980) 249-274, 270, wordt deze tweedehng als algeheel aanvaard
beschouwd.

11

F.B. Pegolotti, 15 Practica della Mercatura ed. A. Evans (Cambridge 1936) 45 en 87.

22 I pez, The Commercial Revolution 60 geeft aan, dat door de Arabische invasie de handelswereld 'groter'
werd en de Aziatische markten de voorkeur ginFen krijgen van de Syrische kooplieden, tenvijl de Grieken door
hun regering werden teruggeroepen om de hanael in de thuislanden te bevorderen.

23 Lopez, a.w. 60-62. Hoewel de godsdienst het bedrijven van landbouw niet verbood, was dit oorspronkelijk
niet zo in trek bij de Joden De kans op mislukking van de oogst was immers groot en de Joden konden,
onbekend en onbemind als zij waren, niet op veel hulp van anderen rekenen. Ook werd hun vanuit de gods-
dienst voorgehouden om naast religieuze taken zeker de maatschappelijke taken niet te verwaarlozen Van
hen werd verwacht de kost te verdienen in een wereldlijk beroep. Zelfs de rabbijnen beoefenden een (ander)
beroep.
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ke leiders en vorsten waren overigens afhankelijk van deze kredietverstrekkers, daar
de verlangde kredieten vaak ongekende hoogten bereikten.'* Het in rekening brengen
van rente (en woeker) bij christenen was hun hierbij vanuit hun geloof niet verboden,
hetgeen bij de katholieken wel het geval was.25 Hoewel er gedurende de gehele ge-
schiedenis in ieder land perioden van onderdrukking en vervolging van Joden zijn ge-
weest, hebben zij financieel en economisch beschouwd lange tijd stand gehouden. Wel
werden zij bij tijden beconcurreerd door Lombarden. Deze voornamelijk uit Astri en
Chieri afkomstige Italiaanse kooplieden hadden zich al vroeg over een groot aantal

26landen verspreid. Zij hielden zich met name bezig met kredietverlening op onderpand
van goederen of persoonlijke borgstelling. Het is aan deze groep mensen dat wij het
woord 'lommerd' hebben ontleend.

De rol van de wisselaars bleef in de twaalfde en dertiende eeuw doorgaans be-
perkt tot een regionaal niveau. De internationale handel daarentegen was in handen
van handelsgenootschappen van kooplieden. Deze kooplieden waren vaak vermogend,
waardoor zij al in de dertiende eeuw als de voornaamste geldschieters konden optreden.
Ook zij speelden in zekere zin een bemiddelende rol. Zij hielden zich bezig met de in- en
verkoop van wisselbrieven ('cambium per letteras'), financierden andere kooplieden
door hun voorschotten te verlenen en door op een jaarmarkt betaalbare kredietpapieren

27te accepteren. De kredietpapieren waren overigens vaak op de markten van Cham-
pagne betaalbaar gesteld, wat een indicatie geeft van het belang van dit handelscen-
trum. De kooplieden combineerden de warenhandel met de handel in geld met behulp
van vertegenwoordigers in vele steden en landen.

Het kredietwezen

Vanzelfsprekend vormde het drukke betalingsverkeer op de markten een voedingsbo-
dem voor de opkomst van banken en bankiers. Waar men in het handelsverkeer in de
voorgaande periode vooral van ruilhandel leefde, werden vanaf de tiende eeuw het geld
en de daarmee gepaard gaande ontwikkelingen steeds belangrijker: In Italie werden
steeds meer munten van zilver geslagen.m Tegen het einde van de twaalfde eeuw waren
de Italiaanse zilveren munten echter door opeenvolgende devaluaties dermate in waar-
de gedaald, dat de Italiaanse kooplieden in solide buitenlandse munten zoals de Engelse
zilveren penny en de Duitse zilveren denier betaalden teneinde hun betrouwbaarheid
niet te schaden. In het begin van de dertiende eeuw kwamen, als gevolg van de opnieuw

24 Hendrik III bepaalde in zijn testament van 1261, dat Joden (en Cahorsinen) verbannen dienden te worden
en dat zij in ieder geval van woeker en geldlening moesten afzien. Zijn bij deze fondsverschaffers opgebouwde
Schuld was zo hoog geworden, dat aflossing nauwelijks meer mogelijk was. Van Houtte, Economische ge-
schiedenis 53.

23 De Joodse godsdienst kende wel een woekerverbod, maar dit werd uitgelegd als enkel geldend voor
geloofsgenoten. Ten aanzien van anders gelovigen rekenden zij in ieder geval wel (soms hoge) rente.

* Er bestaat in de literatuur spraakverwarring over deze groep. Enerzijds wordt de term 'Ikmbarden' ge-
bruikt als verwijzing naar Italianen uit Noord-Italie, terwijl anderzijds de term wordt gebruikt als synoniem
voor wisselaars of kredietverschaffers. R. van Uytven, 'De Lombarden in Brabant in de middeleeuwen',
BUdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland 73 (1987) 21-36. Over de Lombarden in het alge-
meen G. Bigwood, Lk rigimejuridique et  conomique du commerce de l'argent dans la Belgique du moyen dge (2
dln. Brussel 1921-1922) I, 91-92 en verspreid over het werk, alsmede Van Houtte, Economische geschiedenis
53-54 en 'Financien', Algemene Geschiedenis der Nederlanden IV, 112-127, 112-115.

27 De Roover, Lluolution 24-25.

28 Voor een uitvoerige bespreking van de ontwikkeling van het betalingsverkeer en de financiale centra
Denzel, LA Practica.

= H. van der Wee en J. Materne, 'De muntpolitiek in Brabant tijdens de late middeleeuwen en bij de
overgan% naar de nieuwe tijd', Bvdragen tot de geschiedenis uan het Zuiden uan Nederland 73 (1987) 37-58,
waartn de door de Karolingers ingevoerde munthervorming aan de orde wordt gesteld. Ook Denzel, a.w. 27-62
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ontdekte zilvermijnen in Centraal-Europa, de eigen zwaardere zilveren munten in Italia
en ook elders weer in zwang. Zij werden 'groten' genoemd. Aan de behoeften van zwaar-
dere munten werd vanaf circa 1250 overigens ook tegemoet gekomen door de circulatie
van gouden munten die in met name Firenze, Genua en Venetie werden aangemunt. 30
Het muntstelsel was echter zeer verbrokkeld, hetgeen de vele pogingen tot unificatie
van het muntstelsel verklaart.

Verschillende steden groeiden in de loop van de tijd uit tot bancair centrum.
Toen het einde van de twaalfde eeuw en de dertiende eeuw een ongekende groei van de
vooral Italiaanse maar ook Spaanse en Franse handel lieten zien, ging dit gepaard met
een enorme ontwikkeling van financiele en boekhoudkundige kennis. Het waren vooral
de steden Genua en Florence die hierin voorop liepen, maar ook Champagne vormde
een belangrijk economisch en financieel centrum. De notarisarchieven vanaf de twaalf-
de eeuw van de stad Genua tonen aan, dat de wisselaars al vroeg hun werkterrein uit-
breidden." Naast de handwissel hielden zij zich bezig met het verlenen van kredieten
en namen zij geld in bewaring tegen een rentevergoeding of tegen deelname in de winst
(termijndeposito's). Deze ontwikkeling was in Genua al voltooid voor het einde van de
twaalfde eeuw. Bovendien kende deze stad reeds in de twaalfde eeuw een compensatie-
systeem (clearing), dat verrekening tussen de kooplieden door middel van overschrij-

32vingen op hun (bij wisselaars) lopende rekeningen regelde.   Ook de markten van Cham-
pagne kende een dergelijk systeem." Zo ontwikkelden de wisselaars geleidelijk het

34deposito-girobankwezen.
Het is binnen dit kader en tegen deze achtergrond dat er op het gebied van de

handel en het geldwezen nieuwe betalingsvormen ontstonden waarop in de volgende
paragraaf nader zal worden ingegaan.

1.2.       De wisselbrief in de praktijk

In het huidige recht behoort de wisselbrief (tezamen met de ch&que) tot de belangrijkste
order- en toonderpapieren. Kenmerkend voor order- en toonderpapieren is, dat zijstrekken tot bewijs van een  door de schuldenaar jegens een vervangbare schuldeiser
aangegane verbintenis." Naar gelang het recht waarvan het papier bewijs oplevert,
kunnen worden onderscheiden de zakenrechtelijke papieren (waarvan de inhoud van de
verbintenis strekt tot afgifte van zaken), de lidmaatschapspapieren (waarvan de inhoud
van de verbintenis betreft een verplichting van een rechtspersoon jegens bijvoorbeeld een
aandeelhouder) en de schuldvorderingspapieren, welke categorie zich kenmerkt doordat
deze papieren slechts recht geven op nakoming van een bepaalde verbintenis en niet op
eigendom of zeggenschap. Binnen laatstgenoemde groep kunnen worden onderscheiden de
order- en toonderpapieren in de vorm van een schuldbekentenis of betalingsbelofte

30 In Van der Wee en Materne, 'De muntpolitiek' wordt de geschiedenis van de munt in Brabant en Vlaande-
ren behandeld tot aan de helft van de zestiende eeuw. Zie ook J. Porteous, Aangemunt en nagemunt
(Amsterdam 1968). In C.M. Cipolla, Money, Prices and Civilisation in the Mediterranean World (Princeton
1956) passeert het hele muntstelsel van de Middellandse-Zee-landen en de daarmee gepaard gaande ontwik-
kelingen vanaf het jaar negenhonderd de revue. Ook Denzel, a.w. 63-65.

31 De Roover, Lguolution 23-24.

32 De Roover, a.w. 24.

33 Denzel, LA Practica 96-97

34 Van der Wee en Aerts, De economische ontwikkeling 55 en 205. Hierin wordt deposito-girobank gedefi-
nieerd als een bank die geld in bewaring (deposito) opneemt van personen die het voor een bepaalde tijd nietnodig hebben, en die dit geld of een deel ervan voor een bepaalde termijn uitleent aan personen die erom
vragen. Wanneer bedragen van de ene rekening op de andere in de bank worden overgeschreven (It. girare =overschrijven), spreekt men tevens van een giro-, overboekings- of overschrijvingsbank.

35 F.G. Scheltema, Wissel- en chtquerecht. Algemeen deel bew. door W.R. Meijer (6e dr. Alphen aan den Rijn
1993) 21-35.
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enerzijds en in de vorm van een betalingsopdracht anderzijds. Tot deze laatste groep nu
behoort de wisselbrief. Met betrekking tot de verkeersfunctie van de wissel bestaan twee
mogelijkheden: de wissel fungeert slechts als instrument om tot de betaling van een geld-
som te geraken, 6f de wissel fungeert als betalingsinstrument un als kredietinstrument.
Het eerste is het geval wanneer de wissel op zicht betaalbaar is en het tweede wanneer de
wissel op termijn betaalbaar is. De wissel als kredietinstrument komt met name in de

36internationale goederenhandel voor.
De wisselbrief heeft in de loop van de eeuwen een enorme ontwikkeling doorge-

maakt. In het onderstaande zal ik beschrijven hoe reeds in de eerste helft van de der-
tiende eeuw gebruik werd gemaakt van 'kredietpapieren' die weliswaar niet volledig over-
eenkwamen met de huidige wisselbrief, maar die zeker als 'voorlopers' hiervan zijn te
beschouwen. Gedurende de tweede helft van de dertiende eeuw en in de loop van de veer-
tiende eeuw waren vervolgens met name in de landen rond de Middellandse zee papieren
in omloop die als prototypen van de huidige wisselbriefte beschouwen zijn. Dat in deze
periode in de meer noordelijke gebieden daarentegen meer gebruik van de jaarmarkt-
brieven werd gemaakt,  zal ik aan het slot van de paragraaf betogen.

De eerste'ltredietpapieren'

Tegen het einde van de dertiende eeuw kwamen de kredietpapieren op. Redenen hiervoor
waren vooral het gevaar dat het vervoer van geld met zich meebracht, de onderlinge
waardeverschillen van de munten en het kerkelijk renteverbod. Dat dit verbod met het
gebruik van kredietpapieren omzeild kon worden, komt later nog aan de orde. Aangezien
de hierna te bespreken 'voorlopers' van deze papieren (nog) niet het kredietelement
bevatten, maar slechts een betalingsopdracht betroffen, zullen deze papieren door mij
betalingsbrieven worden genoemd.

Een antwoord op de vraag naar de oudste vorm van het'kredietpapier' ligt moge-
lijk in de 'breve de liberate'." Deze betalingsbrief werd gebruikt in situaties waarin ver-
plichtingen tot betaling van reeds opeisbare schulden nagekomen moesten worden.
Meestal vloeiden deze verplichtingen voort uit schulden die aanzienlijk eerder in de tijd
waren ontstaan. De betalingsverplichting openbaarde zich in de vorm van een papier
eerst op het moment dat de schuld betaald zou gaan worden. Dit is een wezenlijk verschil
met de huidige wisselbrief, welke wordt opgemaakt op het moment van het ontstaan van
de schuld. De 'brevia de liberate' vinden we vooral terug in de boekhouding van verschil-
lende vorsten uit de eerste helft van de dertiende eeuw. Aan deze brief konden in principe
allerlei soorten van overeenkomsten ten grondslag liggen. Bij betaling door middel van dit
papier waren drie partijen betrokken: de uitgever van de brief, de betaler van het hierin
genoemde bedrag en de ontvanger van dit bedrag. De brief werd in 'gesloten' vorm opge-
maakt en was gericht aan een met name genoemde ambtenaar van de vorst. De brief
bevatte, naast een betalingsopdracht, ook een vermelding van de onderliggende rechts-
grond voor de betalingsverplichting." Meestal werd in de brief nog een schuldbekentenis
van de uitgever opgenomen. Dit laatste was overigens niet noodzakelijk, nu de brief reeds
een betalingsopdracht bevatte. De brief werd  door de uitgever afgegeven aan degene die
gerechtigd was tot ontvangst van de betaling. Een voorbeeld van een 'breve de liberate'
vinden we bij Hendrik III in 1239."

36 A. van Oven, Handelsrecht (ged., ongew. bijdruk Zwolle 1981) 227.
37 A. Freundt, Das Wechselrecht der Postglossatoren (Leipzig 1899) 28-33.
38 Hier bestaat zeker een relatie met de (door de middeleeuwse Romanisten zogenoemde) cautio discreta en

cautio indiscreta. Aanvankelijk zag het onderscheid (waarbij van belang was de vraag of in een op schrift
gestelde stipulatio de causa was opgenomen) alleen op een cautio met betrekking tot geldlening. In de
middeleeuwen echter had het al dan niet vermelden van de causa aanzientijk meer betekenis gekregen en
werd voormeld onderscheid tussen de cautio discreta en cautio indiscreta toegepast op alle overeenkomsten. R.
Feenstra, Romeinsrechtelijke grondslagen van het Nederlands Priuaatrecht. inteidende hoc)/dstukken (Se herz.
dr. I iden 1990) nrs. 372-376. Daarnaast had vermelding van de onderliggende rechtsgrond vanzelfsprekend
ook een boekhoudkundige functie.
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'Rex Thesaurario et camerariis suis salutem. Liberate de thesauro nostro
Burgundioni Boccarelli, Restoro Jacobi, Leonardo Hubertini, Jacobo Pieri et sociis
suis mercatoribus Senensibus 300 marcas, quas commodaverunt magistro
Alexandro archidiacono Salopensi et magistro Waltero de Cantilcipo ad negotia
nostra in Romana curia expedienda. Teste J. Bathoniensi episcopo apud Welliam
5. die Maii anno regni nostri 12.'

De koning had kennelijk zaken te behartigen met de Romeinse Curie, waartoe hij twee
juristen inschakelde; een maatschap van handelaren uit Siena trad hiervoor op als
financier. De koning gaf de 'breve de liberate' af aan deze maatschap, zodat zij de geldsom
van de lening kon innen bij de schatkistbewaarder. De brief begint met een groet van de
koning aan zijn schatkistbewaarder. Vervolgens geeft de koning opdracht om aan een
viertal met name genoemde kooplieden of aan hun maten het betreffende bedrag uit de
schatkist te betalen. Dan wordt de aan de betaling ten grondslag liggende overeenkomst
genoemd, in casu de overeenkomst tot (de reeds voltooide) geldlening en het stuk eindigt
met de naam van de aanwezige getuige alsmede de datum.

Een tweede mogelijke oorspronkelijke vorm van een kredie papier is de handels-
rechtelijke combinatie van een 'litera patens' en een 'litera clausa'. Een aparte benaming
voor deze combinatie geeft de literatuur niet; ik zal deze betalingsvorm dan ook aandui-
den met de naam van de verschillende brieven. Aan dit type betalingsbrieven lag vaak
een overeenkomst van geldlening ten grondslag. Ook deze betalingswijze werd meestal
gebruikt door vorsten. De bedoeling was dat een ambtenaar voor de betaling zou zorg dra-
gen, wanneer hem de brieven werden getoond. Ook in dit geval waren er minstens drie
partijen betrokken bij de totstandkoming van het stuk. Vaak waren er meer geldschieters
maar deze worden in de briefbijna steeds als 66n partij aangeduid. De beide brieven
werden tezamen opgemaakt. Zoals de term al aangeeft is een 'litera patens' een openbare
briefwaarvan de inhoud aan buitenstaanders bekend moest kunnen zijn. De brief was in
een narratieve, verhalende, vorm opgesteld en bevatte een schuldbekentenis, de vermel-
ding van de onderliggende rechtsgrond en een betalingsbelofte, meestal vergezeld van een
belofte tot vergoeding van de schade in geval van niet of niet-tijdige nakoming. Voorts
bevatte de brief de namen van de schuldeisers  en van degene  die tot betaling gehouden
was. De 'litera clausa' daarentegen was een 'gesloten' brief. Deze was slechts bedoeld voor
de geadresseerde en had derhalve een beperkte actieradius. De briefwas in een disposi-
tieve, gebiedende, vorm opgemaakt en bevatte een letterlijke herhaling van de 'litera
patens'. Hieraan werden echter nog een betalingsopdracht en een extra sanctie voor de
ambtenaar toegevoegd. Bijzonder aan deze beide brieven is dat zij vaak een clausule
bevatten die enigszins lijkt op een orderclausule, zodat de rechten uit de brief aan een
derde verkocht of anderszins overgedragen konden worden. Het was bij deze betalings-
vorm echter niet zo dat de houder van het stuk (i.c. de 'litera patens') formeel gelegiti-
meerde was, d.i. rechthebbende louter op grond van het bezit van de brief. De clausule
gold slechts als mandaat tot het in ontvangst nemen van de betaling (van de crediteur aan
zijn vertegenwoordiger). Overdracht van de aan de brief ten grondslag liggende vordering
was mogelijk, doch de verkoper stond doorgaans in voor betaling door de ambtenaar aan
de koper. Degene die tot betaling gehouden was kon naar het bewijs van de overdracht
vragen. Hoewel de tekst van met name de'litera clausa' anders doet vermoeden - deze is
immers in dispositieve vorm opgemaakt en gericht aan een ambtenaar - werden beide
brieven tegelijkertijd aan de betalingsgerechtigde(n) afgegeven. Dit laatste blijkt niet uit
de brieven zelf, maar volgt uit een eventuele derde brief, opgemaakt ten behoeve van een
tweede ambtenaar. Het kwam immers veelvuldig voor dat de in de oorspronkelijke brie-
ven genoemde ambtenaar inmiddels vervangen was door een ander. In dat geval werd een
derde brief geschreven met een (nieuwe) betalingsopdracht en de uitdrukkelijke opdracht
om eerst te betalen, nadat zowel de 'litera patens' als de 'litera clausa' door de betalingsge-
rechtigde(n) afgegeven waren. Door de diversiteit van de munten en omdat de plaatsen

39 Freundt, Das Wechselrecht 28-29.

*' Freundt, a.w. 32-37
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van ontvangst en betaling en de betreffende personen vaak verschillend waren, droegen
deze contract:en de uiterlijke kenmerken van de latere wisselbrief. Volgens Freundt zat
het verschil tussen de beide vormen echter in de bedoeling van partijen. In het geval van
de 'litera patens' en 'litera clausa' hadden partijen het aflossen van een lening voor ogen
en niet het wisselen van geld, wat oorspronkelijk de grondslag voor de wisselbrief vormde.
De vorm van de 'litera patens' en 'litera clausa' werd overigens niet alleen bij geldleningen

41gebruikt, maar in alle gevallen waarin de vorst de betaling aan een ambtenaar overliet.
Bij leningen waarvan de terugbetaling op deze manier was geregeld, was de uitgeleende
geldsom meestal in Noord-Italiaanse munten uitbetaald (vaak Venetiaanse), terwijl werd
terugbetaald in Siciliaanse munten. Rond de helft van de dertiende eeuw bestonden deze
papieren ook aan het Franse hof.

Als voorbeeld van de combinatie van een 'litera patens' en een 'litera clausa' kan
dienen een tweetal brieven van keizer Frederik II van 14 oktober 1239.42 Een integrale
weergave van de teksten heb ik, gezien de omvang ervan, achterwege gelaten. Slechts de
relevante passages worden geciteerd.

De 'litera patens' bevat een groetformule, zoals gebruikelijk gericht aan allen:

'Notum facimus universis, (...)'

gevolgd door een weergave van de onderliggende rechtsgrond, een geldlening verricht door
een tweetal kooplieden te Rome:

'(...) quod Gualterius de Cesalinis et Petrus Jurda mercatores Romani fideles
nostri mutuaverunt nobis et assignaverunt camerae nostrae de Venetianis grossis
lb. XVI 1/1 et denarios 5 pro unciis auri 67 ad generale pondus regni ad rationem
videlicet de sol. 5 minus den. 1 per unciam, (...)'

en de gedane belofte van terugbetaling:

'(...), de quibus unciis convenimus et promisimus eis, quod Major de Plancatone,
doanae ... fidelis noster pro parte curiae nostrae de pecunia curiae nostrae, quae
est per manus suas, predict:os mercatores vel alterum eorum sive certum nuntium
vel procuratorem ipsorum in medietate januarii proximi futuri hujus 13.
indictionis sine defectu et difficultate ac alicuius morae majoris dispendio debeat
quietare. (...)'.

De keizer heeft dus beloofd, dat het bedrag dat hij van de Romeinse kooplieden geleend
heeft, door het hoofd van zijn hofhouding in het midden van januari zal worden terugbe-
taald aan de met name genoemde kooplieden,  aan een van hen of aan hun afgevaardigde
ofvertegenwoordiger. Hierboven is reeds gezegd dat in deze brieven geen order-clausule
voorkomt zoals wij die kennen (uitgedrukt met 'aan C of order'). Gelet op de clausule die
gehanteerd wordt, is het echter uiterst aannemelijk, dat de brieven wel degelijk verhan-
delbaar waren, mits de houder desgevraagd zijn rechten uit de brief kon bewijzen.43

In de 'litera patens' wordt ten slotte een boetebepaling opgenomen voor het geval nako-
ming niet tijdig geschiedt:

'(...). Si vero, quod omnino nolumus immo fieri expresse ac firmiter inhibemus,
predictus solutionis terminus transiret aliquo forte casu inevitabili contingente,
quo fieri aliter aliquatenus non valeret, deinde in antea quamdiu solutio

41

Freundt, a.w. 38-39.

" Freundt, a.w. 34-37.

43 In brieven waarin wordt bepaald dat niet aan de gerechtigden zelf, maar aan een met name genoemde
vertegenwoordiger betaald diende te worden, wordt gesproken van 'latori presentium'. Freundt, a.w  37-38.
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differretur ad minus tamen, guam possit unquam differri, idem secretus solvere
tenetur et debet eis pro dampnis et interesse sicut eveniet ad rationem de tribus
unciis dandis per mensem de unciis 100 et nihilominus integre et cum omni
celeritate solvere uncias supra dictas'.

Mocht overmacht in het spel zijn, dan moest daarna zo spoedig mogelijk betaald worden.
Schade en rente, tot 3% per maand, dienden vergoed te worden.

De 'litera clausa' begint eveneens met een groetformule. Deze is nu gericht aan het hoofd
van de curie:

'Notum facimus fidelitati tuae, (...)'.

Behalve dat de brief in dispositieve vorm is gesteld, komt de tekst zowel wat betreft de
inhoud als wat betreft de redactie overeen met de 'litera patens'. De briefeindigt met een
uitdrukkelijk aan de adressaat gerichte opdracht om op de vastgestelde tijd aan de betref-
fende kooplui of hun vertegenwoordigers te betalen:

'(...). Quare mandamus, quatenus sollicitationem adhibendo undecunque et
quomodocunque melius poteris, quod adveniente termino supradicto predictis
meI·catoribus vel alteri eorum sive certo nuntio vel procuratori eorum praedictas
uncias auri 67 ad generale pondus regni sine omni difficultate et maioris morae
dispendio de pecunia curiae nostrae, quae est per manus tuas, exsolvas, et eos
alacriter debeas expedire, ita quod ex celeri expeditione, guam eis feceris in
praedictis, ipsi guam alii, si quando necesse fuerit, in huiusmodi beneplacitis
nostris libentius se exponant, (...)'.

De boeteclausule (voor het geval niet of niet tijdig betaald zou worden) wordt vervolgens
herhaald. De ambtenaar wordt dringend verzocht tijdig te voldoen, aangezien voorkomen
moet worden dat het Hof door zijn nalatigheid schade leidt:

'(...) et si forte, quod omnino nostrae displicet maiestati, sicut superius dictum est,
aliquo inevitabili casu post supradictum terminum solutio disferetur, pro damnis
et interesse de singulis C unciis tres uncias auri ad generale pondus regni per
mensem exsolvas eisdem provisurus tamen et curaturus actente, quod damnum
ipsum propter tui negligentiam nostra curia non incurrat sicut de gratia nostra
confidis et tibi damnum ipsum imputari formidas. (...)'.

Ten slotte wordt de opdracht gegeven de 'litera patens' na kwijting terug te vragen en een
akte van kwijting te laten opmaken:

'(...). Tu vero mercatoribus ipsis integre de predicta pecunia quietatis patentes
literas nostras, quas ipsis proinde fieri fecimus, recipias ab eisdem facturus de
solutione ipsa aliud scriptum competens ad cautelam curiae nostrae.'.

Het ontstaan van de wisselbrief

Velen hebben zich met het ontstaan van de wisselbrief beziggehouden.  In het verleden is
wel beweerd, dat het wisselen van geld ('cambium minutum' of handwissel) de oorsprong
vormt van de handel in wisselbrieven ('cambium per litteras')." Het begrip 'cambium' zou
oorspronkelijk dezelfde betekenis gehad hebben als 'permutatio' (ruil), dus ook voor het

44 W. Endemann, Studien in der romanisch-kanonistisc/zen Wirtscha»- und Rechtslehre bis gegen Ende des
1 Z  Jahrhunderts  (2 dln Berlijn 1874-1883) I, 111-112, A Schaube, 'Einige Beobachtungen zur Entstehungs-
geschichte der Tratte', Zeitschri/2 der Sauigny-Stitiung Air Rechtsgeschichte.  Germ. Abt.  14 (1893) 111-151,  134-
135 en Freundt, a.w. 2-3.
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wisselen van geld. In het begin van de dertiende eeuw omvatte het begrip die vormen van
de door de wisselaars bedreven geldhandel, waarin de betaling van een som geld op de ene
plaats werd gedaan om het equivalent op een andere plaats te verkrijgen, ongeacht de
vraag of dit wisselen van geld het doel van de overeenkomst was dan wel slechts een
bijkomend effect ervan vormde. Het woord kreeg de meer technische betekenis van geld-
handel, in tegenstelling tot de warenhandel en hier zou de wisselbrief uit voortgekomen
zijn.45 Sinds de publicatie van de studies van De Roover is men evenwel eensgezind de
mening toegedaan, dat het niet de wisselaars waren die aan de wieg van de wisselbrief
zoals wij die thans kennen, hebben gestaan. Het zouden de handels- en bankgenootschap-
pen van kooplieden zijn die als geldschieters functioneerden en die reeds vanaf het begin
van de veertiende eeuw het monopolie in de handel van wisselbrieven en obligaties in
handen hadden.+ Een uitzondering hierop vormden de steden Florence en Venetia, waar
het onderscheid tussen de werkzaamheden van geldwisselaars en kooplieden-bankiers
niet duidelijk afgebakend was.*'

In navolging van De Roover zou ik het wisselcontract willen definieren als een
overeenkomst waarbij de 'gever' ('datore') een som geld verschaft aan de 'nemer' ('prendi-
tore'), terug te betalen op termijn, op een andere plaats en in een andere geldsoort.48 De
cartularia van de Italiaanse notarissen uit de twaalfde eeuw bevatten nog nauwelijks wis-
selcontracten die van de ene op een andere plaats werden getrokken.49 De reden hiervoor
ligt in het feit, dat de organisatie van de handel met het buitenland nog tamelijk primitief
was. Kooplieden reisden mee met hun goederen en hoopten hun uitgaven te kunnen
dekken met de opbrengst van de verkoop van die goederen. In de dertiende eeuw werden
de tussen Italiaanse kooplieden gesloten wisselcontracten van glaats naar plaats talrijker,
vooral in de handel over land via de markten van Champagne. In eerste instantie was de
meest voorkomende vorm van deze contracten een overeenkomst, aangeduid als
'mutuum', maar gesloten als wisselcontract. Men gebruikte de term'mutuo nomine
cambii'. 'Mutuum', verbruikleen, is het in eigendom geven en aannemen van vervangbare
zaken, met het beding dat eenzelfde hoeveelheid van dezelfde soort zal worden terugge-
geven. Deze vorm was echter ongelukkig gekozen. Het'mutuum' trok de aandacht van de
theologen, terwijl de kooplieden er belang bij hadden hen te doen geloven, dat de over-
eenkomst niet een (incidentele) lening betrof, maar dat zij tot doel had fondsen over te
dragen:' Uit de notarisboeken blijkt, dat iedere verwijzing naar het'mutuum' al snel
vermeden werd. Men ging de term'ex causa cambii' gebruiken of'nomine cambii vel
vendicionis'. Notaris Amalric uit Marseille gebruikte in zijn boeken (1248) 'ex causa per-

45 Freundt, a.w. 2. Hierin wordt aangevoerd dat dit uit het Italiaanse statutenrecht blijkt. Freundt noemt het
voorbeeld van de Statuta societatis campsorum uit Bologna van 1245. L. Goldschmidt, Uniuersalgeschichte des
Handelsrechts (Stuttgart 1891) 412 daarentegen meende, dat het 'cambium' voortkomt uit wat hij noemde de
zeelening (bodemerij). Het betreft een door een fondsverschaffer verstrekte lening aan een derde met het schip
of de vracht als pand. De kredietverschaffer draagt hierbij het risico van het transport. A Schaube, 'Studien
zur Geschichte und Natur des altesten Cambium', Jahrbikher Ar Nationallikonomie und Statistik 65 (1895)
153-191 en 511-534 weerlegde deze bewering en stelde, dat de wisselbriefen haar voorloper het'instrumentum
ex causa cambii', v66r alles steeds een kredietinstrument zijn geweest. Ook De Roover kwam in LYuolution na
bespreking van verschillende Italiaanse notariele cartularia tot deze conclusie, 23-42 en 143-146.

46 Deze eensgezindheid behelst evenwel niet het beeld dat door De Roover van internationale
wisselpraktijken en de hierbij betrokken handelsgenootschappen wordt geschetst. Aerts, 'Prof. R. de Roover',
265-266

" De Roover, L bvolution 23-25.

48 De Roover, a.w. 43, die aldaar verwijst naar eenzelfde definitie van de zeventiende eeuwse Italiaanse
jurist RafTaele della Torre (Raphael de Turri 1518-1666): Convento ultrocitroque obligatoria dandi,
reeldendique tantundem in genere diverso pecuniarium, quae consensu, re et pretio, non sine temporis dilatione,locorumque distantia perlicitur.

49 De Roover, a.w. 24 en 26
50 Ook verschillende stedelijke verordeningen uit de dertiende eeuw spreken reeds van 'cambii' (Avignon

1243, Florence 1259, Barcelona 1271, Venetie 1272), doch zeer waarschijnlijk wordt hiermee (ook) de
handwissel bedoeld. Endemann, Studien I, 91-93.

" De Roover, L luolution 28-29.
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mutacionis seu cambii', een uitdrukking die bij de meeste juristen in trek was." Zij waren
immers geneigd de wisselovereenkomst te beschouwen als een 'permutatio' of'emptio
venditio' (koop en verkoop). De gebruikelijke gang van zaken was, dat twee of meer
partijen uit verschillende plaatsen een contract opmaakten in de vorm van een verklaring
van de schuldenaar. Deze erkende hierin een bepaald bedrag ontvangen te hebben in de
geldsoort van een bepaalde stad en verbond zich tot het terugbetalen hiervan aan de
andere partij, op een bepaalde, andere plaats, in een bepaalde andere muntsoort en op
een later vastgesteld tijdstip. Een enkele keer werden er data vastgesteld waarop na de
betalingstermijn nog kon worden voldaan, maar dan werd het terug te betalen bedrag
hoger. Een illustratie van een wisselcontract uit het begin van de dertiende eeuw dient ter
verduidelijking.

Genua Champagne
handelsmissie

A-B D          B -A (of C)

na het verstrijken
van de betalingstermijn
volgt terugbetaling in Champagne.

In dit voorbeeld leent B een bedrag van A in Genua. Bij aankomst van de handelsmissie
in Champagne betaalt B het geleende bedrag terug aan A of zijn vertegenwoordiger C. De
partijen A, B en C waren doorgaans lid van hetzelfde handelsgenootschap.

De voorbeelden in de notarisarchieven van Genua wijzen uit, dat de lening meestal
gedaan werd in Genuees geld en terug te betalen was in Provinees geld (van Provins) op
de jaarmarkten van Champagne. Soms werd hierbij vermeld, dat in geval van uitstel de
schuld bij terugkomst in Genua voldaan moest worden. In dat geval bepaalde het contract
vooraf de rentevoet waartegen het Provinees geld in Genuees geld ingewisseld moest
worden. Dat deze hoger was dan die van de te verwachten wisselkoers, spreekt voor zich.
Meestal ging een betalingsbelofte nog gepaard met een beding om bij niet-nakoming de
schade te vergoeden. De verklaring geschiedde een enkele keer in abstracte vorm, doch
doorgaans in de vorm van een belofte met de vermelding van de onderliggende overeen-
komst (het cambium: de overeenkomst van het verkrijgen van een som geld in de ene
plaats en de terugbetaling ervan in een andere plaats). De postglossatoren noemden dit
later respectievelijk 'confessio informiter facta' en 'confessio for·miter fact:a'. Ook wordt in
de verschillende voorbeelden meestal afgesproken, dat de debiteur geldig kon betalen
zowel aan de crediteur als aan zijn vertegenwoordiger die de akte van schuldvordering
toonde en deze teruggaf na betaling van het bedrag. De standaardformule die hiervoor
gebruikt werd, 'per me vel meum missum tibi vel tuo certo misso dare promitto', is door
verschillende onderzoekers aangemerkt als een orderclausule. Goldschmitt noemde deze
constructie zelfs 'domizilierten Eigenwechsel mit aktiver und passiver Orderklausel'."
Een orderclausule dient om een papier over te dragen aan een derde, zodat deze op
vertoon van het papier zijn recht kan aantonen. Een dergelijke functie had de bedoelde
formule zeer waarschijnlijk echter niet. De clausule was slechts bedoeld als mandaat tot
ontvangst van de betaling. Op grond hiervan was het de debiteur (of zijn gemachtigde)
toegestaan te betalen aan de crediteur of zijn gemachtigde. Wanneer de debiteur weigerde
te betalen, kon de rechthebbende zich niet louter op grond van deze clausule op de credi-
teur verhalen.

De dertiende eeuw en het eerste deel van de veertiende eeuw vormen de belang-
rijkste perioden voor de oorsprong van de wisselbrief. De in de archieven gevonden akten
eindigen met de technische benaming'ex causa cambii' en worden daarom ook 'instru-

S2 Verschillende voorbeelden in L. Blancard, Documents inddits sur le commerce de MarseiUe au moyen dge
contrats commerciaux du XHIe sucte (2 dln. Marseille 1884-1885) I, nm. 100 en 101.

53 Goldschmidt, Uniuersalgeschic/de 419 en 433.
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mentum ex causa cambii' genoemd. Doorgaans betroffen deze akten een fondsvoorschot,
gegeven in Genua en terug te betalen op de markten van Champagne (aangezien hier
sprake is van het overbrengen van fondsen van de een naar de andere plaats, is het
gebruik van de term fondsvoorschot zuiverder dan de term geldlening). Als gevolg van de
internationalisering van het handelsverkeer nam ook de behoefte aan tussenpersonen toe.
Men richtte hiertoe filialen op, vooral in Parijs en Brugge. De markten in Champagne
werden in de loop van de dertiende eeuw duidelijk van minder belang en raakten tegen
het begin van de veertiende eeuw volledig in verval. Het gebruik van tussenpersonen
leidde ertoe, dat vanaf dit moment steeds drie partijen deelnamen aan de overeenkomst.

'instrumentum ex causa cambii'
A                  IB

4

'lettera fondsvoorschot
di

pagamento'

V

C

De uitgever (A) gaf de akte met schuldbekentenis af aan de fondsverschaffer (B). Een van
de voorwaarden voor de terugbetaling was, dat deze op een andere plaats diende te ge-
schieden. Wanneer dus voormelde schuld in den vreemde betaald moest worden,  gaf de
uitgever aan zijn tussenpersoon (C) een betalingsopdracht. De briefwaarin deze opdracht
gegeven werd, werd dan ook 'lettera di pagamento' genoemd. Deze brief ontstond dus
naast voormelde schuldbekentenis. Op den duur werd de schuldbekentenis in een notari-
ele akte vervangen door een eenvoudige (onderhandse) schriftelijke schuldbekentenis, de
'lettera di cambio'. Het komt mij voor dat de termen 'lettera di cambio' en 'instrumentum
ex causa cambii' in de literatuur door elkaar worden gebruikt, hetgeen mijns inziens
onjuist is.

'lettera di cambio'

A                 '3
4

'lettera fondsvoorschot
di

pagamento' 'lettera di cambio'

V ./

C                                D

De 'lettera di cambio' bestond uit een schuldbekentenis en de weergave van de onder-
liggende rechtsverhouding, alsmede voormelde 'orderclausule'. De briefwerd, evenals de
'lettera di pagamento' opgesteld in een dispositieve vorm, gericht aan de tussenpersoon
(C). In tegenstelling tot de 'lettera di pagamento' evenwel, werd de 'lettera di cambio' niet
naar de tussenpersoon (C) gestuurd, maar, via de fondsverschaffer (B), naar degene die de
betaling in ontvangst kon nemen (D).

Weer wat later in de tijd werd de 'lettera di pagamento' bij een derde neergelegd
en werd alleen de 'lettera di cambio' verstuurd. Deze laatste ontwikkelde zich in de veer-
tiende en vijftiende eeuw uiteindelijk tot een vormvrij betalingspapier. Hierin werd een
betalingsopdracht (aanvankelijk de 'lettera di pagamento') herhaald. De schuldbekentenis
en de vermelding van de onderliggende rechtsgrond kwamen te vervallen. Deze tendens
tot vereenvoudiging zette zich door. Volgens de zeventiende eeuwse Italiaanse jurist en
coryfee op het gebied van het wisselrecht Sigismondo Scaccia ( 1568-1618), kende de wis-
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selbrief in dit beginstadium geen vaste vorm.54 Er werd zowel gebruik gemaakt van een
notariele akte als van een akte onder persoonlijk zegel (de handtekening van een agent
van een bancair genootschap was van even veel waarde als de handtekening van een
notaris), als ook van een betalingsopdracht. Het is overigens niet zo, dat deze wisselbrief
de gehele verdwijning van het'instrumentum ex causa cambii' met zich meebracht. In de
zestiende eeuw werden deze notarible akten in de handel tussen Spanje en Amerika nog
gebruikt. De reden hiervoor lag waarschijnlijk in het feit, dat in de meer primitieve han-
del een authentieke akte de crediteuren meer garanties bood.

Uit de hiervoor beschreven 'lettera di cambio' is zeer waarschijnlijk de wisselbrief
gegroeid. De oudste, originele wisselpapieren (wat daaronder sinds de zestiende en
zeventiende eeuw wordt verstaan) zijn van 1335 en 1339.55 Het blijkt dat het gebruik van
deze papieren al tegen het einde van de dertiende eeuw door de Toscaanse kooplieden als
gewoon werd ervaren. Deze stukken zijn naar hun verschijningsvorm geen schuldbeken-
tenissen meer maar werkelijke, aan de betrokkene gerichte brieven, de 'lettera di cambio'.
Naar hun inhoud zijn deze stukken in twee delen te onderscheiden. Allereerst wordt van
de  geadresseerde (de betrokkene) gevorderd een geldsom aan de  in de brief genoemde per-
soon (de presenteerder) te betalen en vervolgens wordt hem medegedeeld, dat de schrijver
van de brief (de trekker) een geldsom aan een andere vierde persoon (de nemer) verschul-
digd is. In het handelsrechtelijke verkeer stuurde men 66n exemplaar van de brief
('prima') aan de geadresseerde en 66n ('secunda') aan degene aan wie de geadresseerde
moest betalen. Dit laatste exemplaar werd niet rechtstreeks door de schrijver gestuurd,
maar via de nemer. Het was gebruikelijk dat er vier personen deelnamen aan het wissel-
contract. Het formele type van deze brieven was dat van een brief, waarvan de inhoud uit
een betalingsopdracht best;ond, soms vergezeld van een vermelding van de onderligpnde
rechtsverhouding. In de oudste wisselbrieven was dit steeds het wisselen van geld.   Over
het doel van deze wisselbrieven heeft veel discussie bestaan tussen de verschillende schr-
ijvers. Enerzijds is wel verdedigd, dat aan deze betalingsbrief steeds uitsluitend een over-
eenkomst tot het'overbrengen' van geld ten grondslag lag, waarbij de betaling van een
som Weld op de ene plaats werd gedaan om het equivalent op een andere plaats te ontvan-
gen: Anderzijds heeft met name De Roover betoogd, dat het doel van de wisselbrieven
vooral in het verkrijgen van krediet gelegen was: Tegenwoordig is men overwegend de
mening toegedaan, dat de functie van de wisselbrief bestond in zowel het verkrijgen van
krediet als het kunnen 'overbrengen' van geld op internationaal niveau zonder hoge
transportkosten en vervoersrisico's.

De wisselbrieven van de veertiende en vijftiende eeuw werden op grote schaal
gebruikt en kenden in ieder geval vanaf de vijftiende eeuw verschillende verschijnings-
vormen zoals de gelijktijdige wissel en herwissel ('cambium-recambium'), de binnenlandse
wisselbrieven ('cambium irregulare') en de wisselbrieven van jaarmarkt op jaarmarkt, de

1, 59

zogenaamde marktwissel ('cambium regulare;.   Van deze laatste wisselbrief volgt ter

54 De Roover, Llvolution 42. Hierin wordt verwezen naar S. Scaccia, Thictatus de commercus et cambio
(Rome 1619) en een in 1669 te Venetie uitgebrachte editie hiervan

55 Deze brieven zijn verzameld door Bonaini. Zie Freundt, Das Wechselrecht 24.

x De Roover, Lguolution 42.

" Goldschmidt, Uniuersalgeschichte 415416. Deze auteur is zelfs de mening toegedaan dat de koper van een
'instrumentum ex causa cambii' (d.i. de fondsverschaffer) provisie aan de verkoper (d.i. de leningnemer)
betaalde. Ook R.H. Tawney in zijn voorwoord in de heruitgave van T. Wilson, A Discourse upon Usury (heruitg.
Innden 1925) 73 en A.E. Sayous, 'Le capitalisme commercial et financier (lans les pays chr6tiens de la
Mdditerran6e occidentale depuis la premi6re croisade jusqu'A la fin du moyen-Age', Viertetjahrschri# Air
Sozial- und Wirtscha#sgeschichte 29 (1936) 270-295,286.

58 De Roover, Llvolution 29-31 en eerder Endemann, Studien I, 118. De stelling dat het kredietelement
uitdrukkelijk de hoofddoelstelling vormde, is later door verschillende schrijvers bekritiseerd. Zie Aerts, 'Prof.
R. de Roover', 265-266 en 269-270.

59 Over het belang van de 'cambium-recambium'constructie zijn de meningen verdeeld. Aerts, a.w. 265-266.
Voor de marktwissel Endemann, Studien 157-173.
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verduidelijking een voorbeeld van 1399 uit het archiefvan de Toscaanse koopman
Francesco Datini:

'+Al nome di Dio, di 18 di diciembre 1399. Pagharete per questa prima lettera al
usanza a Brunacio di Ghuido e compagni lb. CCCCLXXII s. X barzalonesi, lequali
lb. 472 s. 10 sono per la valuta di   900 a s. 10 d. 6 [per]  , sono qui contento da
Riccardo degl'Alberti e compagni. Fatene buon paghamento e ponete a mio conto.
Che Idio vi ghuardi.

Ghuiglielmo Barberi
Salute i Bruggia

'60

Het betreft een wisselbrief, getrokken door de te Brugge verblijvende Italiaanse exporteur
Barberi (trekker) op zijn agent in Barcelona, Francesco Datini (betrokkene). De 'prima'
van de briefwerd afgegeven aan de betrokkene, terwijl de'secunda' was afgegeven aan de
firma Riccardo dell'Alberti te Brugge (nemer) voor een bedrag van 900 Scudi (1 Scudi=22
Vlaamse groten). Deze firma trad op als correspondent voor de firma Brunacio di Ghuido
te Barcelona (presenteerder). De nemer verzond de 'secunda' aan de presenteerder, die de
brief ter acceptatie aan Datini moest aanbieden. Naar 'Uso' (de usance tussen Brugge en
Barcelona was 30 dagen na zicht i.c. na de acceptatie) verstreek de vervaldatum van de
wisselbriefen diende Datini 472 Libras 10 Sueldos (de geldeenheid van Barcelona) aan de
firma Brunacio di Ghuido te voldoen.

Sommige schrijvers zoeken overigens in navolging van Freundt de oorspronkelijke
vorm van de wisselbrief niet in het 'instrumentum ex causa cambii',  maar in het aanvul-

161lend dokument, de'lettera di pagamento . ZU voeren hiertoe aan dat de essentie van de
wisselbriefjuist ligt in de opdracht aan de betrokkene, aangezien deze geen partij bij de
oorspronkelijke overeenkomst tussen de trekker en de nemer is en hij derhalve niet aan
deze overeenkomst is gebonden, tenzij hij met de opdracht tot betaling heeft ingestemd.
Mijns inziens gaat de essentie van de wisselbrief echter verder dan alleen het gedeelte dat
op de overeenkomst tussen de trekker en de betrokkene ziet. Bij een wisselbrief bestonden
en bestaan nog steeds drie rechtsverhoudingen: de relatie tussen de trekker en de nemer,
die tussen de trekker en de betrokkene en die tussen de nemer en de houder. Het is juist
deze combinatie die de werking van de wisselbrief mogelijk maakt. En deze drie relaties
vinden we ook terug in het'instrumentum ex causa cambii' en (enigszins verdekt) in de
latere 'lettera di cambio'.

De jaarmarktbrief

Een zeer op de wisselbrief gelijkend kredietpapier was de jaarmarktbrief. Zij kwam in de
dertiende eeuw voor in de meer noordelijk gelegen gebieden als Vlaanderen, Engeland en
later Brabant.e: De scheidingslijn van het gebruik van de wisselbrief en de jaarmarktbrief
lag op de markten van Champagne, waar beide vormen in omloop waren. In de vijftiende
eeuw kreeg het gebruik van wisselbrieven ook in Vlaanderen de overhand. In Brabant
treffen we het gebruik van jaarmarktbrieven aan tot ver in de zestiende eeuw, maar uit-
eindelijk verdwenen zij ook hier volkomen.

Aan de hand van meer dan 7000 te Ieper gevonden handgeschreven akten, behan-
delt Des Marez de jaarmarktbrief.«' Hij duidt deze gevonden brieven ook wet aan met
'lettre obligatoire'. Men kende in de dertiende eeuw reeds de uitdrukking'littera

GO De Roover, L'#volution 45 en Denzel, La Practica 89.
61

Freundt, Das Wechsetrecht 24.

62 Ph. Godding, Le droit priud dans les Pays-Bas me·idionaux du 12e au 18e sucle (Brussel  1987) nr. 792.
63

G.  des Mar'ez, I   lettre de tbire d  Ypres au Xme sikcle.  Contnbution a l Vtude des papiers de cradit (Brussel
1901). De gevonden stukken omvatten de periode 1249-1291. De akten zijn in kaart gebracht door C. Wyffels,
Analyses de reconnaissances de dettes passdes devant  les tcheuins d'Ypres (1249-1291) (Brussel 1991).
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obligatoria' en deze benaming geeft 66n van de essentiele kenmerken van dit type akten
goed weer: de verbintenisrechtelijke relatie tussen partijen. Zoals ook de naam 'jaar-
marktbrief al aangeeft, is een ander belangrijk kenmerk van deze figuur dat de verplich-
ting tot nakoming van de schuld of het einde van de vervaltermijn gebonden was aan een
bepaalde jaarmarktperiode.

Als voorbeeld kan dienen een jaarmarktbriefvan maart 1249:

'Sachent tout chil qui sunt et avenir sunt et qui cheste presente chartre partie
veront e oront qui Johan Haccars, borgois de Ypres, doit 48 marcs dart. a Simon de
Trezele, borgois de Aras, u a son commandement u a cheli qui cheste presente
chartre partie aportera, et ches deniers doit on paier en la fore de Thoroud, le
premiere que nos atendons, dedens paiement, et de ches deniers est plages com de
sa propre dette Bauduin li Polleins, borgois de Ypres. Chouconnoissent eskevin de
Ypres Johan le Bane et Johan fix Andriu. Chou fu fait en lan del incarnation
nostor Singor Jhesu Cris M.CC.XLIX, el mois de Marse'.64

Johan Haccars, burger van Ieper, verklaart schuldig te zijn aan Simon de Trezele, burger
van Atrecht (of aan zijn order of aan drager van de brief) 48 marken van Artesia (Artois),
te betalen op de eerstkomende markt van Torhout. De Ieperse burger Bauduin li Polleins
heeft zich voor deze schuld borg gesteld.

Over de jaarmarktbrief als zodanig is weinig geschreven. En voor zover dat wel is
gebeurd, wordt er nauwelijks ingegaan op de aard van deze brief. Godding omschrijft de
jaarmarktbrief als een obligatoire brief waarvan het einde van de vervaltermijn was vast-
gesteld op een bepaalde markt en waarvan de executie ook uitgevoerd kon worden in het
buitenland. Brieven die bijvoorbeeld op de markten van Champagne waren opgemaakt,
konden op verzoek van de marktwacht geexecuteerd worden voor het gerecht van het
gebied waartoe de schuldenaar behoorde. De marktwacht bleef gerechtigd deze debiteur
de toegang tot de markten te ontzeggen.9 Een tweede essentieel kenmerk van de jaar-
marktbriefwaar de auteurs het over eens zijn, is de toonderclausule. Des Marez be-
spreekt dit kenmerk en de verschillende vormen waarin de clausule in de jaarmarkt-
brieven voorkwam.,4 Ook Godding stelt deze figuur voor wat betreft de dertiende eeuw

67aan de orde. Bij Godding wordt weliswaar de toonderclausule meer in het algemeen
behandeld, maar de bespreking is ook op de jaarmarktbrief toepasselijk. Hoewel de
toonderclausule volgens beide auteurs reeds in de dertiende eeuw in Vlaanderen zeer
gebruikelijk was, was deze niet meer dan een mandaat tot de inontvangstneming van de
betaling van de crediteur aan zijn vertegenwoordiger. Deze laatste, de houder van het
stuk, kon gevraagd worden zijn mandaat of zelfs een eventuele cessie te bewijzen.  Daar de
debiteur in geval van een cessie niet ingelicht behoefde te worden leidde het gebruik van
deze brieven tot misbruik. Dit blijkt ook uit het feit, dat een Brabantse verordening van
1370 voorschreef, dat alleen de crediteur betaling van de debiteur mocht vorderen en dat
niemand anders dat in zijn naam kon doen.68 Dezelfde verordening bepaalde vervolgens,
dat cessie van een vordering alleen met de toestemming van de debiteur kon plaatsvin-
den. De crediteur droeg zijn vordering over aan de debiteur die deze vervolgens aan een

64 DeS Marez, a.w. 108.

9 Godding, Le droit priud nr. 792.
66 Des Marez, Lettre de foire 34-39. Naast de gebruikelijke uitdrukkingsvorm 'a paier a lui ou a son

commandement qui cette charte partie apportera', komt men in de jaarmarktbrieven ook wel tegen 'u a son
commendement u a cheli ki cheste presente chartre partie aportera' en 'ou a son sertein comant ke cheste
chartre partie aportera'. Volgens Des Marez bestond tussen de verschillende vormen juridisch weinig verschil
en werd er geen wezenlijk onderscheid bedoeld tussen een eenvoudige mandataris, een zaakwaarnemer of een
derde die op eigen naam handelde met als enige rechtsgrond het bezit van de titel. Wellicht dat dit onderscheid
in de clausule verklaard moet worden uit het feit, dat zowel juridisch geschoolde als ongeschoolde klerken de
clausules hanteerden.

67 Godding, Le droit priud nr. 744.

68 Godding, a.w. nr. 744.
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nieuwe crediteur overdroeg. In een verordening van 1440 werden deze beperkingen voor
een geldig mandaat of cessie enigszins afgezwakt. Een crediteur mocht voortaan aan de
schepenen een mandataris opgeven. Dit laatste lijkt in strijd te zijn met het gegeven dat
we in de veertiende en vijftiende eeuw de toonderclausule veelvuldig aantreffen. De ver-
klaring hiervoor ligt waarschijnlijk in het feit dat aan de betreffende verordening niet zo
streng de hand werd gehouden.

Er bestonden twee interpretaties van de toonderclausule. In het ene geval werd
slechts een bevoegdheid gegeven aan de debiteur om aan de houder (de vertegenwoordiger
van de crediteur) te betalen, waarna hij bevrijd was van zijn schuld. De tweede interpre-
tatie zag op het geval, dat de debiteur niet vrijwillig wilde betalen. De houder werd dan
gelijk gesteld met de crediteur en kon zijn rechten geldend maken in plaats van deze
crediteur. In Brabant prevaleerde deze laatste betekenis, hoewel ook hieraan niet streng
de hand werd gehouden.  Het gebruik van de toonderclausule was in ieder geval niet
slechts beperkt tot commerciale doeleinden. De clausule kwam in de dertiende eeuw voor
bij alle vormen van overeenkomsten.

Het onderscheid tussen de jaarmarktbrief en de wisselbrief is gering.  De jaar-
marktbrief had in vergelijking met de wisselbrief een meer algemeen karakter. Waar bij
deze laatste het wisselen van geld de onderliggende overeenkomst was, kon dat bij de
jaarmarktbrief iedere willekeurige overeenkomst zijn. Ook verwijzen de jaarmarktbrieven
heel vaak naar een betaling in natura, wat in het geval van de wisselbrief onmogelijk was.

Conclusie

Reeds in de twaalfde en dertiende eeuw werd van betalingsbrieven gebruik gemaakt. De
'brevia de liberate' en de handelsrechtelijke combinatie van een 'litera patens' en een
'litera clausa' betroffen betalingsopdrachten waarbij de nakoming van een schuld werd
voldaan door een derde krachtens mandaat.

Met het gebruik van het'instrumentum ex causa cambii' in de loop van de dertien-
de eeuw in met name de (Italiaanse) handelssteden, werd een begin gemaakt met de
ontwikkeling van een kredietbrief die uiteindelijk zou leiden tot de huidige wisselbrief:
een orderpapier dat strekt tot bewijs van een door de schuldenaar jegens een vervangbare
schuldeiser aangegane verbintenis. Deze betalingswijze, aanvankelijk in de vorm van een
notariale akte en later in de vorm van een onderhandse schuldbekentenis, werd in de
internationale handel gebruikt in die gevallen waarin een wisselcontract gesloten was.
Deze overeenkomst betrof, in iedere geval for·meel, het geven van een fondsvoorschot, op
termijn terug te betalen op een andere plaats en in een andere geldsoort. In de loop van de
veertiende en vijftiende eeuw was uit dit kredietinstrument een wisselbriefgegroeid die,
behoudens de uiterlijke vorm, zeer met de huidige wisselbrief overeenkwam. Vanaf
omstreeks de vijftiende eeuw kwamen zij niet meer alleen in Zuid-Europa voor, maar ook
in VIaanderen en Brabant, waar zij de jaarmarktbrief geleidelijk als belangrijk
betalingspapier verdrongen.

1.3      De theorievorming omtrent de wisselbrief

We hebben in het voorgaande gezien, dat reeds in de loop van de dertiende eeuw voorlo-
pers van de wisselbrief in het handelsverkeer bekend waren. Dit leidde ertoe dat ook de
eerste theoretische beschouwingen hierover opkwamen.  In deze paragraaf zal ik een
globaal overzicht van de theorievorming met betrekking tot de wisselbrief geven.  In het
algemeen kunnen we zeggen, dat het instituut 'wisselbrief zowel vanuit de praktijk als de
wetenschap is ontstaan, al moet onmiddellijk worden opgemerkt dat beide bronnen door
elkaar lopen en moeilijk van elkaar te scheiden zijn. De handelspraktijk steunde vooral op
gewoonterecht en verordeningen die teruggingen op dit middeleeuwse gewoonterecht en

" Godding, a.w. nr. 744.
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het recht van de Longobarden. Daarnaast bestudeerde men sedert de twaalfde eeuw in
enige landen in West-Europa het Romeinse recht, zoals dit opgetekend was in het Corpus
iuris van Justinianus. De theoretische onderbouwing van het instituut 'wisselbrief vanuit
het Romeinse recht was geen eenvoudige zaak, niet in de laatste plaats als gevolg van de
Romeinsrechtelijke regel 'alteri stipulari nemo protest' ('Niemand kan iets bedingen ten
behoeve van een ander')." Ik zal in deze paragraafde behandeling beperken tot die be-
schouwingen terzake het Romeinse recht die een directe invloed op deze theorievorming
hebben gehad.

De school van Bologna (de glossatoren) (1100-1250)

Vanaf de elfde eeuw ontstond in Italia een groeiende belangstelling voor de Justiniaanse
wetgeving en vond langzaam een verschuiving plaats van het kloosteronderwijs door de
monniken naar speciale rechtsscholen: het 'studium civile'. Het is de zogenaamde school
van de Glossatoren die in Bologna op het einde van de elfde eeuw een eerste methodische
probleembenadering op de Digesten van Justinianus ontwikkelde. Men benaderde het
recht vanuit juridische vraagstellingen uit de praktijk. Speciale rechtsscholen komen
tegen het einde van de twaalfde eeuw ook in Zuid- en Midden Frankrijk op.

Het is geen toeval dat deze hernieuwde belangstelling voor het Romeinse recht in
Italia, met name in Bologna, ontstond. Hier was het Corpus iuris van Justinianus het best
bewaard gebleven en best:ond er een vruchtbaar spanningsveld tussen dit Romeinse recht
en het recht van de hoog ontwikkelde stam van de Longobarden. Bovendien heeft zeer
waarschijnlijk ook de groei van de handel en van het geldwezen bijgedragen tot de recep-
tie van het Romeinse recht. Na de Joden waren de Lombarden immers de eersten die

71handelsactiviteiten ten noorden van de Alpen ontplooiden.
De glossatoren richtten zich op het gezag van de Romeinse teksten (de autoriteits-

theorie) en op intellectueel formalisme. De bedoeling van deze school was de elementen
van het Romeinse recht aan te wenden om te komen tot voor de nieuwe tijdsomstandighe-
den bruikbare rechtsfiguren. Kenmerkend voor de benadering van de glossatoren is dat
zij de teksten verklaarden door middel van het maken van aantekeningen in de marge of
tussen de alinea's, de glossen, terwijl zij de drie kenmerken van de Romeinse benadering,
grammatiek, dialectiek en retoriek, in een vereenvoudigde vorm gebruikten. De grondleg-
ger van de school van Bologna was Irnerius. Hoewel over deze stichter weinig bekend is,
wordt hij beschouwd als de leermeester van de vier bekendste personen uit de bloeitijd (de
twaalfde eeuw) van de glossatoren: Bulgarus, Martinus, Jacobus en Hugo. Vooral de
eerste twee zijn voor de wetenschap van groot belang geweest. In de eerste helft van de
dertiende eeuw verwierven vooral Azo en Accursius bekendheid.

Ook in het gebied ten zuiden van de Loire werd tegen het einde van de twaalfde
eeuw een met de glossatoren vergelijkbare wijze van wetenschap beoefend, hoewel aange-
nomen wordt dat de vroegste beoefenaars van deze wetenschap (einde elfde eeuw) niet
beYnvloed zijn door de glossatoren. Kenmerkend voor zowel de Italiaanse als de Franse
rechtswetenschap van deze tijd is dat de werken voor het grootste deel zijn ontstaan uit
het onderwijs.

De inbreng van de glossatoren op de theorievorming met betrekking tot de wissel-
brief was gering.  Dit is verklaarbaar vanuit het gegeven dat kredietpapieren als zodanig
pas tegen het einde van dertiende eeuw opkwamen. Toen was het gezag dat de glossato-
ren genoten aanzienlijk afgenomen. Bovendien namen de glossatoren aan de hieronder te

70 De middeleeuwse romanisten laten deze regel ook slaan op de vraag of de derde ten gevolp van de
overeenkomst een actie kan verkrijgen. JA. Ankum, De uoorouders uan een tweehoofdig twistzien monster-
Beschouwingen over de historische ontwikkeling van het beding ten behoeue uan een derde (Zwolle 1967) 17-25
en Feenstra Romeinsrechtelijke grondslagen nrs. 400402.

71 F. Wieacker, Privatrechtsgeschichte der Neuzeit (Gottingen 1967) 45-70 en R. Feenstra, 'Romeins recht en
Europese rechtswetenschap', in: J.E. Spruit, red., Inleidende opstellen over Romeins recht (Zwolle 1974) 101-
137,105-113.
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bespreken discussie terzake van het woekervraagstuk nauwelijks deel, aangezien deze
voortkwam uit de kerkelijke leer en niet uit het Romeinse recht.n In de geschriften uit
deze tijd komen we derhalve nauwelijks direct;e beschrijvingen van het wisselrecht tegen.
Hetzelfde geldt voor de zogenaamde school van Orldans (1230), waarvan de bekendste
vertegenwoordigers Jacques de R6vigny (ofJacobus de Ravenneio of de Ravanis, t 1296)
en Pierre de Belleperche (of Petrus de Bellapertia, t  1308) zijn. Aangezien de vertegen-
woordigers van beide rechtsscholen echter wel verschillende algemene leerstukken be-
handelden die voor de latere theorievorming van de wisselbrief van belang zouden zijn,
hebben zij grote invloed gehad op de hieronder te bespreken school van de postglossato-
ren.

De canonisten (dekretalisten) (1140-1400)

In de loop van de elfde eeuw groeide binnen de katholieke kerk als gevolg van de gewijzig-
de sociale en maatschappelijke situatie de behoefte aan hervormingen. Dit leidde met
name door het optreden van paus Gregorius VII (1073-1085) tot een'vernieuwing' van de
kerk. Deze paus streefde naar een onafhankelijke positie van de kerk ten opzichte van de
wereldlijke orde alsmede naar een specifieke status voor de kerkelijke dienaren, terwijl
hij bovendien opdracht gaf tot het reorganiseren van de kerk (Gregoriaanse kerkhervor-
ming). Anders dan tegenwoordig behoorde in de middeleeuwen, vooral sedert het vierde
concilie van Lateranen (1215), heel wat personen- en familierecht evenals het daarmee
samenhangende testamentair erfrecht tot het kerkelijke recht." Een groot verschil tussen
het wereldlijke en het kerkelijke recht was, dat het kerkelijke recht al heel vroeg doku-
menten en schriftelijke verordeningen kende waarop het recht berustte.

Aanvankelijk bestond er ten aanzien van het kerkelijke recht nog geen rechts-
wetenschappelijke benadering. Toen Gratianus (Bologna) een leerboek voor het onderricht
had  ontworpen, het zogenaamde 'Decretum Gratiani'  ( 1140), veranderde  dit. Het belang
van zijn werk lag in de behandeling van rechtsregels en casus. Hieruit kwam een school
voort waarvan het onderwijs bij dat van de school van de glossatoren aansloot. Gratianus
was dan ook een leerling van Irnerius. Een groot verschil tussen beide rechtsscholen lag
intussen in het feit dat het canonieke recht in de praktijk werd toegepast en wel door de
kerkelijke rechtbanken. Hoewel de school van de glossatoren juristen opleidde voor de
praktijk, werd haar theorie nauwelijks in de (wereldlijke) rechtspraktijk gehanteerd. Men
maakte immers in de praktijk in Italia geen gebruik van de Romeinse teksten. Wel waren
beoefenaars van het kerkelijke recht vaak juristen die hun opleiding bij de glossatoren
hadden genoten."

De invloed van het kerkelijke recht op de theorie van de wisselbrieven was erg
groot. Naarmate de handelspraktijk meer in conflict kwam met het kerkelijke woekerver-
bod, groeide de wetenschappelijke canonieke bemoeienis. De kritiek was vooral gericht op
de (woeker)rente, die vaak in de wisselbrief werd gehanteei*d. De eerste discussies over de
rechtsgeldigheid van de wissel dateren uit de eerste helft v:in de dertiende eeuw. Zij ko-
men voor in de werken van Thomas van Aquino (1225-1274) - met name in de'Summa
Theologica' en de'Summa de Usuris' - en de geschriften van Godefredus de Trano
(t 1245), Henricus de Segusia ( 1210-1271), Hostiensis, kardinaal-bisschop van Ostia en
Guilielmus Durandus (Durantis), bisschop van Mende (1237-1296).'s Pas in de vijftiende

72 Endemann, Studien 18-19 constateerde dat in de Glossen van Accursius het woekerverbod zelfs niet wordt
genoemd, terwijl contractuele rente hierin doorgaans gepermiteerd wordt geacht.

73 Met name het huwelijksrecht heeft lange tijd tot de canonieke rechtstsfeer behoord. L.J. Apeldoorn,
Geschiedenis van het Nederlandsche Huwelijksrecht uoor de inuoering uan de Fmitsche wetgeuing (Amsterdam
1925) en J.Th. de Smidt e.a., Compendium van de geschiedenis uan het Nede,ian(is priuaatrecht (2e herz. dr.

Deventer 1972) nrs. 21-29.

" Wieacker, Privatrechtsgeschichte 71-80.

73 De Roover, LYuolution 68.
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eeuw echter wijdden de 'doctores' systematische verhandelingen aan het onderwerp. En
toen ging de invloed van de kerk in deze materie al bergafwaarts, omdat de enorme econo-
mische groei een streng renteverbod niet verdroeg en er tussen de theoretici grote ver-
deeldheid bestond.

De canonisten hanteerden de theologische normen als maatstaf en veroordeelden
de woeker vooral op grond van de Bijbel, onder andere op grond van het boek Exodus, dat

76interest tussen Hebreeen verbood.   Maar ook in het Nieuwe Testament vonden de cano-
nisten argumenten voor het renteverbod." De canonieke leer kwalificeerde het sluiten van
wisselcontracten als ongeoorloofd, wanneer de bedongen prijs niet overeen kwam met die
van de markt. De juiste prijs was immers die welke was ontstaan door vraag en aanbod,
de vrije concurrentie. In een enkel geval, zoals bijvoorbeeld in Lyon, werd de juiste prijs
zelfs vastgesteld door de marktautoriteiten. De canonisten lieten zich tevreden stellen
met de gedachte dat de koers van de wisselbrief varieerde naar mate van de afstand
tussen de verschillende plaatsen; dat in de koers van de wissel eveneens interest verbor-
gen zat (afhankelijk van de nabijheid van de vervaldatum), doorzagen zij niet.'8 De cano-
nisten verloren uit het oog, dat ieder wisselcontract een kredietelement en een wisselele-
ment bevatte.  Ik roep hier in herinnering de in de vorige paragraaf geformuleerde defini-
tie van het wisselcontract: een overeenkomst waarbij de 'gever' (of'datore') een som geld
verschaft aan de 'nemer' (of prenditore'), terug te betalen op termijn (kredietelement), op
een andere plaats en in een andere geldsoort (wisselelement). Doordat de canonisten niet
wilden weten van de aanwezigheid van rente in de wisselovereenkomsten, dienden de
wisselhandelingen als rechtvaardiging voor de krediethandelingen. In werkelijkheid was
de winst of het verlies die het resultaat van het wisselcontract vormde, afhankelijk van
zowel de krediet- als de wisselhandeling. Er was sprake van een fluctueerende rentevoet
(het kredietelement) alsmede van koerswijzigingen tussen de verschillende plaatsen
(wisselelement): Bovendien was ook de vraag naar en het aanbod van wisselbrieven op
de geldmarkt voor het eindresultaat van belang.

De Roover beschrijft in 'L'6volution de la lettre de change' op onnavolgbare wijze
aan de hand van een voorbeeld hoe het evenwicht van de monetaire markt een wissel-
koers vereiste die hoger was op de plaats die de standaardkoers noteerde en lager op de
plaats die de variabele koers noteerde.*' Wanneer in de middeleeuwen tussen twee steden
onderling wisselhandel gedreven werd, noteerde een van hen de standaard en de andere
de variabele koers. De koers, gebaseerd op de geldsoort van de plaats die de standaard-
koers noteerde, werd uitgedrukt in een variabel aantal monetaire eenheden van de plaats
die de variabele koers noteerde. In de dertiende eeuw gaven de markten van Champagne
bijvoorbeeld de standaardkoers aan voor de koers van de stad Genua. In de vijftiende
eeuw noteerde Brugge de standaardkoers, wat betekende dat de koersen genoteerd wer-
den in groten (Vlaams geld) per florijn of per dukaat.  In de zestiende eeuw schreef Londen
de wet voor, hetgeen wilde zeggen dat het pond sterling diende als middel van vergelij-
king en dat de wisselkoersen voor zowel Londen als het continent genoteerd werden in

76 Exodus 20:24. Het oude testament. In uerkorte vorm met inleiding en uerklaringen. Naar de uertaling uit de
gmndtekst   vervaardigd in opdracht   van de apologetische vereniging 'Petrus Canisius' (Utrecht/Antwerpen
1954). 'Wanneer ge geld leent aan een arme van mijn volk onder U, zult ge U tegenover hem niet als
geldschieter gedragen, en geen rente van hem vragen.'

11 Lukas 6:35. Het nieuwe testament. Vertaling uit de grondtekst met aantekeningen in opdracht van de
uereniging 'Petrus Canisius'. (Utrecht/Antwerpen 1952). 'Neen, hebt Uw vijanden lief, doet wet en leent uit,zonder er iets voor terug te hopen; (...).'

78 Deze theorie is door Giovanni Pen uitgedrukt in een bondige formule: 'nasce l'utile dal prezzo del cambio enon dal tempo'.  G.D. Pen, Il nigotiante (Genua 1638) I, h. 17, 57. Vrij vertaald: De waarde ontstaat uit de
wisselprijs en niet uit de looptijd/tijdsduur.

m De  Roover, L Yvolution  52-58.

= De Roover, a.w. 53-55.
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een variabel aantal francs, ponden of florijnen per pond sterling." Iedere stijging van de
rentevoet tendeerde naar een verhoging van de valutakoers op de plaats die de standaard-
koers noteerde en naar een verlaging van die welke de variabele koers noteerde, hetgeen
betekende dat de afwijking tussen de beide koersen toenam. Iedere verlaging van de
rentevoet sorteerde het tegenovergestelde effect en bracht de koersen nader tot elkaar.
Deze afwijking vermeerderde of verminderde evenzeer met het verwijderd  zijn  of het
naderen van de vervaltermijn. Aldus was de afwijking groter voor de brieven met een
dubbele 'usance' en kleiner bij de brieven met een halve 'usance' dan bij brieven die be-
taalbaar waren op een eenvoudige 'usance'.

Wanneer de wisselkoers alleen afhankelijk geweest zou zijn van de rentevoet, zou
de geldschieter dus altijd voordeel gehad hebben. In werkelijkheid onderging deze koers
echter tevens de invloed van andere factoren, zoals de wijzigingen in de pariteit als gevolg
van de monetaire veranderingen, alsmede de inmenging van de publieke overheden wan-

82neer zij probeerden de wissel te controleren en de vrijheid van de markt te belemmeren.
Als gevolg hiervan bleef het voordeel van de geldverschaffer afhankelijk van de fluctuaties
van de koers.

Dit verschijnsel, waarin de munt van de plaats van (terug)betaling van de geldsom
werd ondergewaardeerd ten aanzien van de munt in de plaats van uitgifte van de wissel-
brief, werd door de canonisten toegestaan. De onderwaardering van de munt veronder-
stelde vanzelfsprekend wel een gunstiger wisselresultaat voor de crediteur, maar de
canonisten rechtvaardigden dit met de stelling dat het niet geheel zeker was dat de credi-
teur uiteindelijk winst zou maken en dat bovendien de hoogte van de winst vooraf niet te
bepalen was. Door dit speculatieve element zagen zij het wisselcontract niet als een zuive-
re lening met een kredietelement,  maar als een gemengd en speculatief contract. Zij  had-
den op dit punt in zoverre gelijk dat er inderdaad risico's aan de wisseltransacties ver-
bonden waren. De fondsverschaffer was eerst zeker van het resultaat van het wissel-
contract (cambium) nadat het geld in de plaats van betaling door een herwisselcontract
(recambium) aan hem was overgemaakt en uitbetaaid.w Zij doorzagen niet dat de risico's
van de geldverschaffers, in ieder geval voor wat betreft de wisselingen van de koersen,
slechts tamelijk gering waren. Allereerst konden deze laatsten zichzelf op de hoogte hou-
den van de markttendensen op alle plaatsen in de financiale wereld. 8* Voorts konden de
grotere kooplieden de aan de wisseltransactie verbonden risico's beperken door arbitrage
toe te passen op de wisselkoersen van alle Europese geldmarkten en leden de fondsver-
schaffers alleen verlies wanneer het wisselevenwicht ernstig verstoord was, hetgeen
zelden gebeurde. Deze conclusie wordt volgens De Roover bevestigd door een onderzoek
van rekeningboeken van de handelsgenootschappen uit die tijd. Zij laten zien dat de winst
van de grote kooplieden voortkwam uit speculaties met wisselcontracten. In hun groot-
boek vindt men geen enkele rekening met de titel 'Interest en disconto', of iets dergelijks,

"  De regel kende uitzonderingen. Zo werden tussen twee plaatsen die dezelfde munteenheden gebruikten de
koersen bijvoorbeeld soms uitgedrukt in een 'meer-waarde' (meglio) of een 'minder-waarde' (peggio), gere-
lateerd aan de pariteit. Over het pond sterling als standaard in de late middeleeuwen en de zestiende eeuw zie
R. de Roover, Gresham on /breign exchange. An essay on early english mercantilism with the text Ofsir Thomas
Gresham's memorandum for the understanding of the exchange (Cambridge  1949) 31-94.

B2 Een door de overheid bewust veroorzaakte verzwakking van de geldkoers in Viaanderen (in ieder geval die
van de Vlaamse groot) bijvoorbeeld, bracht een stijging van de florijn en het dukaat met zich mee in termen
van de Vlaamse groot (Vlaanderen noteerde de standaardkoers), zowel in Brugge als Italie. Tegelijkertijd had
deze stijging een daling van de dcu van 22 groten op haar geweten, zowel in Brugge als in Barcelona, omdat
men voor die dcu de variabele koers noteerde. Het gevolg was, dat toen VIaanderen in 1390 terugkeerde naar
een harde munt (welke overigens 30 % gestegen was ten opzichte van de oude), de normale reactie van de
markt de val van de florijn en de dukaat en de opleving van de 6cu van 22 groten was. Iedere verandering in de
standaardkoers veroorzaakte dus een proportionele stijging of daling in de koersen. Naast de bewust
veroorzaakte invloeden hadden calamiteiten zoals oorlog en machtswisselingen ook de nodige consequenties
voor de koersen. De Roover, Lluolution 56.

83 H. van der Wee, 'Het Europese bankwezen tijdens de middeleeuwen en nieuwe tijd (476-1789)', in: H. van
der Wee, red., De bank in Europa. 25 eeuwen bankgeschiedenis (Antwerpen 1991) 71-264,99.

84 De Roover, Money, Banking and Credit 12.
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maar alleen een rekening'Pro e Danni di Cambio', of iets dergelijks, waarop men de win-
sten en verliezen op de wisselcontracten aangaf." Nu was het wel zo dat het uiteindelijke
resultaat van een geldlening met discontoberekening (het vooraf op het geleende bedrag
in mindering brengen van de rente) en een wisselcontract niet ver uit elkaar lagen, maar
zij werden in die tijd klaarblijkelijk toch duidelijk onderscheiden.

Als gevolg van de rol die de kerk op maatschappelijk en economisch gebied speel-
de, werd er veel waarde gehecht aan de kritiek van de canonisten. Het waren vooral de
rijkere kooplieden die de regels van de kerk, in ieder geval ogenschijnlijk, wilden naleven.
Zij namen meestal in de samenleving een vooraanstaande positie in en konden het mis-
noegen van de kerk niet riskeren. Dit verklaart voor een belangrijk deel de invloed die de
decretalisten op de theorie en zelfs de praktijk hadden. Aan de andere kant was het zo,
dat de wisselcontracten natuurlijk uit winstbejag gesloten werden. Daar waar volgens de
kerk ongeoorloofde praktijken werden bedreven, werd al het mogelijke gedaan om dit te
verdoezelen. Dit gold in het bijzonder voor de in de prijs van de wissel aanwezige rente
maar ook voor andere activiteiten. Het is niet voor niets dat de weg naar de huidige wis-
selbrief geplaveid is met verbodsbepalingen op verschillende van deze activiteiten.

De postglossatoren (commentatoren of consiliatoren) (1250-1400)

In het algemeen worden de postglossatoren of commentatoren gekenmerkt door hun
streven het plaatselijke en canonieke recht in het Romeinse recht te integreren. Dat de
postglossatoren hierin geslaagd zijn, bewijst hun grote en duurzame invloed in Italic en in
de rest van West-Europa. Dat hun methode zich zo heeft kunnen verspreiden is vooral te
danken aan de kerkelijke rechters. In de loop van de tijd liepen beide groepen rechtsbe-
oefenaars immers grotendeels parallel en de canonisten hadden - vanwege hun invloed in
West-Europa - de weg al vroeg vrij gemaakt. De postglossatoren hebben veel geschriften
geproduceerd." Bekend zijn de 'consilia', op verschillende gebieden van de rechtspraktijk
geschreven adviezen en de commentaren, meer logisch gestructureerde antwoorden op
juridische vraagstukken. Beroemde juristen van deze school zijn Cinus (of Cino da Pistoia
1270-1336), leermeester van de grote leider van deze school, Bartolus (of Bartolo di Sasso-
ferrato 1314-1357) en ten slotte Baldus (of Baldo de Ubaldis 1327-1400).m

De postglossatoren behandelden de verhouding tussen het Romeinse recht, het'ius
commune' en het lokale recht, het 'ius speciale', de statuten. In tegenstelling tot de glossa-
toren waren zij van mening, dat het lokale recht voorrang had boven het Romeinse recht.
Deze zogenaamde 'statutentheorie' kende echter de voorwaarde dat het plaatselijke recht
eng uitgelegd moest worden.88 Doordat de postglossatoren ook gebruik maakten van ande-
re bronnen buiten het Corpus iuris, betrof hun studie ook rechtsfiguren die geen of slechts
een beperkte grondslag in het Romeinse recht hadden. Het handelsrecht met name bevat-
te hiervan verschillende voorbeelden. We kunnen hierbij denken aan het maatschaps-
recht, het vervoersrecht en het opkomend verzekeringsrecht. Het was immers juist het
handelsrecht dat als gevolg van de handelsexpansie een snelle ontwikkeling doormaakte.
Het kon niet uitblijven dat de Romeinsrechtelijk geschoolde juristen een Romeins stempel
op het recht drukten. Men probeerde ook nieuwe rechtsfiguren vanuit het Romeinse recht
theoretisch te onderbouwen. Dat dit voor wat betreft het wisselrecht zeker het geval was,
zal in het vervolg van deze paragraaf aan de orde komen.

85 De Roover, a.w. 56. Voor de middeleeuwse boekhouding en haar systemen zie R. de Roover, 'Early
Accounting Problems of Foreign Exchange', The Accounting Review 19 (1944) 381-407 en G. de Malynes,
Consuetu(to uel Lex Mercatoria or the Ancient Law-Merchant, divided into three parts according to the essential
parts of trafficke  (2e dr. Londen 1656) 248.

86
Wieacker, Privatrechtsgeschichte 85.

87

Wieacker, a.w. 86

88 Wieacker, a.w. 82-85.
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In de vorige paragraafbleek, dat de vorm van de 'lettera di cambio' naar zijn juri-
dische aard een vordering op grond van lastgeving op de betrokkene inhield om aan de
presenteerder te betalen. Hierbij  ben ik voorbij gegaan aan de vraag of er sprake was van
een betalingsverplichting van de betrokkene en zo ja, op grond waarvan deze bestond. Het
zijn de postglossatoren geweest die op deze vraag een antwoord gaven. De eerste die de
rechtswerking van het papier behandelde was Jacobus de Arena." Zijn benadering is later
door Cinus en Albericus (of Albertario de Rosate, t 1354) overgenomen. Volgens De Arena
kon de inhoud van een brief slechts als grondslag en bewijsmiddel voor de verplichting
van de betrokkene dienen, wanneer hierin een contract tussen de schrijver en de betrok-
kene in een dispositieve vorm tot uitdrukking werd gebracht.90 Wanneer in de betalings-
brief alleen een verklaring voorkwam dat de schrijver (de debiteur) valuta had verkregen
van de fondsverschaffer, ontbeerde deze iedere rechtskracht omdat er in dat geval alleen
een tussen de schrijver en een derde afgesloten overeenkomst in enuntiatieve (vertel-
lende, verduidelijkende) vorm werd vermeld. Dit grondbeginsel werd, zoals hieronder zal
blijken, ook door Baldus gehanteerd. De Arena had hierbij waarschijnlijk niet het oog op
de toenmalige wisselbrieven, maar op de bevestigingen van de kooplieden van hun han-
delsrechtelijke transacties. Zijn volgelingen hebben het door de Arena gestelde vorm-
vereiste echter ook op de wisselbrief van toepassing verklaard. Johannes Faber (volgeling
van de school van Orldans) hanteerde rond de helft van de veertiende eeuw voor de vraag
naar de verbindende rechtskracht van verklaringen  in de brief niet het criterium of naar
de overeenkomst tussen schrijver en betrokkene verwezen werd, maar of aan de verkla-
ring de intentie tot het alleggen van een schuldbekentenis (door de schrijver; de debiteur)
ten grondslag lag. Als zulke verklaringen direct waren afgegeven, stonden zij gelijk aan
dispositieve verklaringen." Ook deze theorie is waarschijnlijk niet geschreven voor de
wisselbrief, maar voor de bevestiging van overeenkomsten tussen de schrijver en de be-
trokkene. Hoewel het door de vertellende, verduidelijkende bewoordingen in de brief leek
alsof aan de betrokkene een hem onbekende mededeling werd gedaan, was het doel van
de brief natuurlijk het vastleggen van de verplichting.

Het gebruik van brieven voor het wisselen van geld werd voor het eerst beschreven
door de 'dissident' Odofredus.,2 Hij stelde dat de kooplieden die zich verbonden hadden tot
het overbrengen van het geld naar een andere plaats, een verplichting hadden jegens
degene die het geld moest ontvangen. Hij construeerde deze verplichting op basis van het
Romeinse recht. Volgens het Romeinse contractenstelsel was een schriftelijke verklaring
alleen echter niet genoeg voor een dergelijke verplichting. De constructie welke Odofredus
gebruikte, die van de verplichting als 'constitutum', was niets anders dan een bijzondere
belofte. Hiermee verklaarde hij de verplichting uit de brief zelf en niet uit de overeen-
komst.93

Met deze constructie van Odofredus, het 'constitutum' voor de nakomingsverplich-
ting, zijn we aangekomen bij een constructie naar Romeins recht die door de postglos-
satoren gehanteerd werd om de volledige rechtskracht van de wisselbrief tot stand te
brengen. Deze constructie heeft een belangrijke functie vervuld. Zij werd gebruikt om te

a Freundt, Das Wechselrecht 49.

90 In een oorkonde is het dispositief - kort gezegd - het onderdeel waarin het juridische besluit wordt
vastgesteld.

91 Eerder had Pierre de Belleperche ten aanzien van civielrechtelijke akten in het algemeen reeds verdedigd,
dat de vorm er niet toe deed wanneer de akte een schuldbekentenis bevatte. Freundt, Das Wechselrecht  51.

92 Odofredus (t 1265) was, hoewel voortgekomen uit de school van Bologna, een fel tegenstander van
Accursius. Hij wordt overwegend beschouwd als (vroege) vertegenwoordiger van de postglossatoren. Feenstra,
'Romeins recht en Europese rechtswetenschap', 113.

93 Het is duidelijk dat de door Odofredus beschreven brief geen 'lettera di pagamento' betrof. De
bewoordingen in de brief waren immers niet gericht tot degene die moest betalen, maar tot degene die moest
ontvangen en bevatte in plaats van een betalingsopdracht een betalingsbelofte. Volgens Freundt is het
evenwel niet uitgesloten, dat Odofredus een 'lettera di pagamento' heeft bestudeerd, maar deze verkeerd heeft
uitgelegd. Freundt, Das Wechselrecht 52-55.
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ontkomen aan de onverbindendheid van de 'nuda pacta' (een'nudum pactum' was een
vormvrije belofte die naar Romeins recht niet als contract werd beschouwd). Als er der-
halve een overeenkomst gesloten werd welke naar Romeinse recht niet van een actie was
voorzien, dan ging men deze overeenkomst tweemaal aan. Het eerste 'pactum' bracht wel
een schuld tot stand maar de nakoming hiervan was niet afdwingbaar.w Deze werd door
het tweede 'pact:um', dat als vormloos 'constitutum' geldig was, in een opeisbaar 'debitum'
omgezet. In de praktijk werd deze constructie bereikt doordat er twee (gesloten en verze-
gelde) brieven werden verstuurd. In de eerste werd de inhoud van de overeenkomst ver-
meld alsmede de onderliggende rechtsverhouding.  In de tweede brief werd door de debi-
teur een extra betalingsbelofte gedaan.

eerste brief

A tweede brief                        B
I

We vinden de oorsprong van de constructie in de klassiek Romeinsrechtelijke regel
'constitutum debiti proprii vel alieni'. Hierbij werd een actie toegevoegd aan een reeds
opeisbare verbintenis. Deze actie werd door de praetor in het leven geroepen. Hoewel zij
overbodig lijkt, diende zij als krachtig dwangmiddel tegen een debiteur die uitstel van
betaling gekregen had en daarbij voldoening tegen een bepaalde datum toezegde. De actie
werd dus gegeven op grond van een toezegging om een eigen (of andermans) geldschuld te
voldoen. Hetzelfde resultaat kon men ook door middel van een 'stipulatio' (belofte) be-
werkstellingen, maar niet wanneer deze onmogelijk was wegens 'absentia partium'
(afwezigheid van partijen).

Bij de 'stipulatio' moesten enige voorwaarden vervuld zijn:

-          bij vraag- en aanbod moest hetzelfde werkwoord gebruikt worden;
-          de woorden, en hiermee de overeenkomst, moesten mondeling geuit zijn;- beide partijen moesten lijfelijk aanwezig zijn.

Wanneer dus aan dit laatste vereiste niet was voldaan, was het'constitutum' van belang.
Dit gold ook voor het'constitutum debiti alieni' (schuld voor een ander). Ook hier was
immers het gewone middel om de schuld van een ander over te nemen een 'stipulatio'
waardoor de ander bevrijd werd, of een 'stipulatio' waardoor men zich borg stelde. Het
'constitutum' was aanvankelijk niet vormvrij (het woord 'constituo' moest gebruikt wor-
den), maar sinds de klassieke tijd wel. Het had de betekenis van een consensuele hande-
ling (in tegenstelling tot het in het leven roepen naar'strikt recht' door middel van de
stipulatio) die de schuldeiser na uitstel van betaling een even krachtig wapen in handen
gaf als de 'stipulatio'. Waar het een 'debitum alienum' betrof, had het de betekenis van
een consensuele handeling als vormloze novatie of borgtocht.95

Op de theorie van Odofredus ging de canonist Durantis (1237-1296) door. Hij
beschrijft een brief waarvan de formulebestanddelen overeenkomen met de reeds bespro-

94 Totdat de contractsvrijheid erkend werd, was de 'nudum pactum' de belangrijkste ontstaansbron van een
natuurlijke verbintenis. Dit vond zijn oorsprong in het feit dat de middeleeuwse Romanisten een verschil
maakten tussen een 'obligatio naturalis et civilis' (een verbintenis die zowel op het ius naturale als op het ius
civile berust) en een 'obligatio naturalis tantum' (een verbintenis die uitsluitend op het ius naturale berust en
door het ius civile niet -of niet volledig- erkend wordt). Men nam  in het algemeen een natuurlijke verbintenis
aan op grond van rechtsfeiten die tot een civiele verbintenis zouden hebben geleid, ware het niet dat
tengevolge van bijzondere regels in het positieve - Romeinse - recht geen civiele verbintenis tot stand kon
komen (of deze niet meer kon voortbestaan). De Groot bouwde het leerstuk van de natuurlijke verbintenis
verder uit en deed deze steunen op het aangeboren recht (natuurrecht). Feenstra, Romeinsrechteluke
grondsZagen nrs 225-237 en De Smidt, Compendium nrs. 179-183.

95 J.C. van Oven, Ikerboek van Romeinsch Priuaatrecht (3e dr.  iden 1948) 307-308.



38

ken betalingsbrieven.* Volgens de canonist Johannes Andreae (t 1348) en Baldus had
Durantis niet het oog op de 'lettera di cambio', maar ging het om een algemene regel voor
elke briefvan dit type.'  In de door Durantis beschreven brieven treffen we wederom de
vertellende, informerende bewoordingen aan,  die de indruk wekken alsof het zou  gaan  om
een tot de betrokkene gerichte verklaring. Ook hier echter betreft het weer een tot de
ontvanger (van het geld bij terugbetaling) gerichte nakomingsbelofte of schuldbekentenis.
De beschouwing van Durantis is verwarrend, omdat hij enerzijds de verplichting tot te-
rugbetaling van de debiteur afleidt uit het (voor de handel geldende) gewoonterecht,
terwijl hij anderzijds deze verplichting op het'constitutum' baseert (in de constructie van
Durantis wordt de schuld bewezen met behulp van de verzegelde brieven, het'constitu-
turn').98

Ook Baldus heeft de grondslag voor de aansprakelijkheid van de wisseluitgever
beschreven." In een consilium van 1395 bespreekt hij de juridische aard van zowel de aan
de brief ten grondslag liggende overeenkomst als van de wisselbrief zelf. De hem voorlig-
gende brief luidde:

'pagati per questa prima litera a di 9. de October, a Luca de Goro libre 45. sono per
la valuta qui da Masio Rena al tempo li pagati, poneti a mio conto, e R[agione]. ce
Christo ve guarde.Bonromeo de Bonromei Salut.de Milano a di. 9 de Marzo, 1325'
met op de rugzijde 'Alessandro di Bonromei, e Dominico de Andrea in Vene-
rim[zia?] prima de li[bri] 45.+'.

In deze briefverschenen vier personen, de uitgever van de brief (Bonromeo de Bonro-
meis), de fondsverschaffer of nemer van de brief (Masio Rena), de betaler of betrokkene
van de brief (Alessandro di Bonromei en Dominico de Andrea)  en ten slotte de ontvanger
van het geld (Luca de Goro). Baldus verklaarde de onderliggende overeenkomst met be-
hulp van de opvattingen van de kooplieden die deze als de koop en verkoop van een geld-
som beschouwden. De brieven, de wisselbrieven, zijn zijns inziens 'literae constitutae
pecunia': een 'constitutum' in briefvorm. Volgens Baldus is in deze brieven geen beta-
lingsbelofte tot uitdrukking gebracht en moet deze derhalve eenvoudigweg verondersteld
worden ('subintelligere'). Hierbij dient aangetekend te worden dat deze door Baldus be-
sproken brief geen vermelding meer bevatte van de overeenkomst die er aan ten grond-
slag lag en vooral niet meer de in vertellende vorm beschreven nakomingsbelofte bevatte
die bij Durantis nog gebruikt werd. Zij bevatte slechts een eenvoudige bevestiging van de
ontvangst van het geld door de wisseluitgever. Deze ontvangstbevestiging of valutaclausu-
le ('sono per la valuta') impliceert volgens Baldus een nakomingsbelofte door de wissel-
uitgever en wordt door alle partijen aldus uitgelegd. De tekst van de brief zelf verplicht de
wisseluitgever slechts tot het uitgeven van een mandaatbrief aan de betrokkene.

In een consilium van 1381 echter lijkt Baldus een andere mening te zijn toege-
daan. Hierin ontkent Baldus de aansprakelijkheid van de wisseluitgever uit het papier.'90
Hij stelt zich op het standpunt dat de verplichting tot terugbetaling van de uitgever van

96 Freundt verwijst naar W. Durantis, Speculum iudiciale lib. IV, 3, tit. 'de obligationibus et actionibus'.
Freundt bestrijdt Schaube waar deze stelde dat Durantis niet van de praktijk uitging, maar zelf een wissel-
brief construeenle. Volgens Freundt gaf Durantis een antwoord op de vraag hoe rechtsregels onderbouwd
konden worden vanuit het Romeinse recht. Het is zijns inziens dus niet van belang of de door Durantis be-
schreven brieven als zodanig ook in de praktijk voorkwamen. Daarnaast zijn er, hoewel de wisselbrief van
Durantis afweek van de lettera di cambio, grote overeenkomsten tussen de door Durantis beschreven brief en
de eerder besproken 'litera clausa'. Freundt, Das Wechselrecht 57 en Schaube, Einige Beobachtungen', 112.

97

Dit blijkt uit aantekeningen en opmerkingen van Andreae en Baldus in 1346 op het Speculum iudiciale
van Durantis. Freundt, Das Wechselrecht 63 en Endemann, Studien 26

98 Freundt, a.w. 55-62.

e B. de Ubaldi, Consitiorum primum (-quintum) uolumen (5 dln. en reg. Venetie 1575) I, nr. 348, besproken
door Freundt, a.w. 66-72.

- De Ubaldi, a.w. II, nr. 190. Ook Freundt, a.w. 77-84.
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een niet-gehonoreerde 'lettera di cambio' niet uit de brief maar alleen uit de onderliggende
rechtsverhouding afgeleid kan worden. Het is evenwel zeker niet uit te sluiten dat de aan
de door Baldus besproken brief ten grondslag liggende overeenkomst niet de gebruikelijke
vorm van het wisselcontract, maar een'cambio con ricorsa' betrof. In het geval van een
'cambio con ricorsa' sloten twee partijen van begin af aan twee (formele) wisselcontracten,
waarvan de eerste alleen gesloten werd als grondslag voor de tweede. In de eerste over-
eenkomst was de trekker degene die een bedrag leende bij de fondsverschaffer en hem
vervolgens een wisselbrief afgaf. In de tweede overeenkomst werd de oorspronkelijke
trekker als fondsverschaffer opgevoerd en werd een wissel getrokken door de oorspronke-

lijke fondsverschaffer. Het doel van deze overeenkomsten was niet zozeer het wisselen
van geld, maar het verkrijgen en met name het boekhoudkundig verwerken van provisies.
De stelling dat het door Baldus besproken voorbeeld een 'ricorsabrief betrof, werd door
Freundt in navolging van Scaccia (1568-1618) verdedigd. De tekst vangt aan met de woor-

den'Sempronius Manfredi scrisit quadam epistolam ad Titium mercatorem in reditu
Venetiarum': Sempronius Manfredi heeft een brief geschreven aan de koopman Titius die
op de terugweg was uit Venetia. De woorden'in reditu Venetiarum' zijn echter naar de
mening van Freundt verkeerd getranscribeerd en luidde oorspronkelijke 'cit (=cum) reditu
Venetiarum'. 'Epistolam cum reditu Venetiarum' vormde aldus de letterlijke vertaling van
'lettera con ricorsa di Venezia', zodat de eerste zin van deze tekst luidde 'Sempronius
Manfredi scrisit quadam epistolam ad Titium mercatorem cum reditu Venetiarum': Sem-
pronius Manfredi heeft een ricorsabrief geschreven aan de koopman Titius. Endemann
daarentegen betwijfelt of het gebruik van een ricorsavorm reeds in 1381 gangbaar was.
Zijns inziens is niet aannemelijk, dat een dermate gekunstelde vorm door Baldus onvoor-

waardelijk zou zijn aanvaard en gelegitimeerd.' ' Gezien de onduidelijkheid terzake van
de aard van deze aan Baldus voorliggende brief, alsmede het wezenlijk verschillende
karakter van enerzijds de 'cambio con ricorsa' en anderzijds het gangbare wisselcontract,
zal dit consilium van Baldus niet nader besproken worden. Deze wordt niet maatgevend
geacht voor de visie van de postglossatoren op de betalingsverplichting van de debiteur
terzake van het wisselcontract.

Volgens de postglossatoren is de aansprakelijkheid van de briefuitgever (van de
'lettere di cambio') terug te voeren op de stelling dat de valutaclausule van de wisselbrief
meer is dan het lijkt, namelijk een mededeling van de uitgever aan de derde (betrokkene).
Deze impliceert een aan de fondsverschaffer gerichte belofte dat de schrijver de aan de

uitgifte van de brief ten grondslag liggende schuld belooft na te komen. Omdat deze ver-

klaring, die betrekking had op een vroegere verbondenheid  (de  aan de brief ten grondslag
liggende overeenkomst) en die bovendien vormloos was, overeenkwam met het Romeinse

'constitutum', werd zij door de juristen als zodanig geconstrueerd. De reden voor het feit
dat de brieven in de vorm van een mededeling aan de betrokkene werden gegoten, lag
volgens Freundt in het streven naar een uniform karakter van de brieven. De brief bevat-
te immers een betalingsbelofte en een betalingsvordering, gericht aan verschillende per-
sonen (resp. de presenteerder en de betrokkene). Om tot een eenvormige, gestileerde brief

102

te komen richtte men de brief aan de betrokkene.
Het vorenstaande wordt bevestigd door de statutaire wetgeving aangaande de

'lettera di cambio'. In de statutaire wetgeving is tot het begin van de zestiende eeuw geen
enkele bepaling bekend die de aansprakelijkheid van de uitgever van een'lettera di cam-
bio' invoert; deze aansprakelijkheid werd zonder meer aangenomen. In de oudste wet die
deze brieven noemt (een bijvoegsel uit 1322 bij een statuut van Florence, beschreven door
Emiliani Giudici) wordt de 'lettera di cambio' behandeld als een speciaal geval van
schuldbekentenis. Twee Zuidfranse bronnen, een privilege van Karel VI van Frankrijk
voor Montpellier van 5 april  1410 en een waarschijnlijk uit hetzelfde jaar stammend
statuut van Avignon spreken niet van de invoering van de aansprakelijkheid van de uit-
gever, maar van de regresmogelijkheden. Hieruit blijkt dus dat de aansprakelijkheid als

It
Endemann, Studien 126.

102 Freundt, Das Wechselrecht 71-72.
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vanzelfsprekend werd aangenomen. Het betreft hier de codificatie van de regelingen uithet statutenrecht en het handelsgebruik van de Noord-Italiaanse koopmansgilden. Ookartikel 8 van de ordonnantie van Lodewijk XI van 8 maart 1462 voerde voor de markt van
Lyon niet de aansprakelijkheid van de uitgever in, maar regelde de gang van zaken bijeen beroep hierop.

103

Uit het reeds besproken consilium van 1395 van Baldus kan ook worden afgeleidhoe gedacht werd over de vraag aan  wie een verhaalsrecht jegens de debiteur toekwam.Als de valutaclausule zowel de onderliggende verhouding als de nakomingsbelofte bevat-
te, dan volgt hieruit dat tot een beroep wegens niet-nakoming iedere persoon gerechtigd
was die in de brief als 'dominus negotii', als eigenaar van de inschuld, aangemerkt werd.Het verhaalsrecht kwam dus noch aan de nemer die in de brief genoemd was noch aan depresenteerder toe, maar slechts aan de fondsverschaffer van de onderliggende wissel-overeenkomst. In de regel was deze fondsverschaffer echter degene die in de wissel alsnemer werd genoemd. Onder de postglossatoren heeft alleen Baldus dit vraagstuk behan-deld. 104 Baldus wijst er op dat er twee mogelijkheden zijn. Ofwel de aanspraak op betaling'uit de wisselbrief van de presenteerder van de brief is gebaseerd op de wilsverklaringvan de fondsverschaffer (als vertegenwoordiger van de presenteerder), ofwel de presen-teerder is slechts lasthebber van de fondsverschaffer. Hij stelt dat het 'constitutum' afge-
geven werd door de trekker aan de fondsverschaffer die handelde op eigen naam of als
vertegenwoordiger van de presenteerder. In geval van twijfel, zo stelt Baldus, was het
aannemelijk dat de fondsverschaffer het geld op eigen naam had bet:aald en de belofte opeigen naam had ontvangen; hij kon dan het verhaalsrecht uitoefenen. Omdat deze stellingafwijkt van de moderne opvattingen volgens welke de rechtspositie van een wisselgerech-tigde alleen door zijn plaats op de wisselbrief bepaald wordt, is zij voor ons moeilijk tebegrijpen. Baldus zegt dat het verhaalsrecht pas aan de presenteerder toekwam wanneer
de (vrije) bewoordingen van de wissel deden vermoeden, dat de presenteerder de'dominus
negotii' was. Om tot deze mogelijkheid te komen, konden ook buiten de wisselbrief gele-gen interpretatiemiddelen aangewend worden.

Een voorbeeld om deze stelling van Baldus te verduidelijken vindt Freundt in eenbeslissing (decisio 10) van de Genuese Rota. 105 Hieruit blijkt tevens, dat de praktijk de
door Baldus behandelde theorie volgde. Het gaat bij dit voorbeeld om een geval waarin de
wisseluitgever werd aangesproken door een persoon die in de wissel niet voorkwam, maardie zijn gestelde verhaalsrecht op twee bijzondere rechtsgronden baseerde. Hij (eiser)
beriep zich ten eerste op het feit, dat de in de brief genoemde nemer (tevens geldverschaf-fer) voortvluchtig was en hij nu voor het verhaalsrecht in aanmerking kwam. Hij probeer-de deze bewering te staven door zijn correspondentie met de fondsverschaffer van de
onderliggende overeenkomst over te leggen. Hieruit bleek dat deze in opdracht van eiser
de wisselovereenkomst gesloten had. Ten tweede beriep de eiser zich op het feit, dat de
presenteerder van de wissel zijn recht aan hem had gecedeerd en hij derhalve, nu de
presenteerder gerechtigd was verhaal op de uitgever te nemen, zijn gecedeerd recht kon
verhalen. De uitgever voerde tegen dit laatste terecht aan, dat een cessie door de presen-teerder de vordering van de eiser niet kon rechtvaardigen, omdat de in de wissel genoem-de fondsverschaffer op eigen naam en voor eigen rekening had betaald en hij alleen in
principe de vorderingsgerechtigde was. Als vertegenwoordiger had de presenteerder im-mers alleen de incassering van de som te verzorgen, terwijl de overige rechten uit de
overeenkomst aan de nemer zelf toekwamen. Op grond van een eigen recht kon de eiser
zijn eis evenmin rechtvaardigen, omdat de wisselbrief niet vermeldde dat de in de wisselgenoemde nemer op naam of voor rekening van deze eiser opgetreden was. Het regres-
recht kwam immers alleen hem toe die zich uit de wissel als rechthebbende kon legitime-ren. Eventueel zou de correspondentie die de nemer van de wissel met de eiser voerde,

 03

Freundt, a.w. 74-76.

,04 De Ubaldi, Consitiorum I, nr. 348.
105

Freundt, Das Wechselrec/it 86-88.
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gronden kunnen opleveren voor de conclusie dat de eiser inderdaad rechthebbende was.
Het gerecht wees de vordering van de eiser vervolgens af, omdat deze zijn belang bij de
zaak niet voldoende duidelijk kon maken. De brieven waarin de nemer erkende dat de
eiser de opdrachtgever bij de overeenkomst was, leverden kennelijk onvoldoende bewijs.In vorenstaande casus bestond twijfel over de vraag wie tot betaling uit de wis-
selbrief gerechtigd was. Aangenomen werd, dat in zo'n geval de in de briefgenoemde
geldverschaffer voor zichzelf en op eigen naam geacht kon worden te hebben gehandeld,
totdat het tegendeel bewezen was. Het hoofdprobleem was dus niet zozeer de verhouding
tussen nemer en presenteerder, maar de verhouding tussen de nemer en de feitelijke
fondsverschaffer (degende voor wie de in de wissel genoemde nemer opgetreden was). Het
bovenstaande geeft op de door ons gestelde vraag naar de verhaalsgerechtigde een ant-
woord, namelijk dat dit degene was die de overeenkomst zelf gesloten had. Als de in de
wissel genoemde nemer de feitelijke fondsverschaffer leek te zijn en deze ook degene was
die het verhaalsrecht uitoefende, dan zal een andere persoon, die een recht uit de wissel-
brief geldend wilde maken, hebben moeten aantonen waarop zijn recht om uit de wissel-
brief te ageren berustte.  Dit kon eventueel  door het inroepen van buiten de wissel gelegen
middelen. Niet de formele positie van partijen in de wisselbrief, maar de materiale positie
van partijen in de onderliggende verhouding was blijkbaar voor de vaststelling van hun
rechtspositie van belang.

Het voorgaande betrof de vraag naar het verhaalsrecht van de nemer jegens de
trekker van de wisselbrief. Het verhaalsrecht van de presenteerder komt bij Baldus nau-
welijks aan de orde. Toch gaat hij, door aan de presenteerder dit recht toe te kennen
wanneer hij 'dominus negotii' blijkt te zijn, verder dan de meeste auteurs. De zeventiende-
eeuwse jurist en deskundige op het terrein van het wisselrecht Raphaele dalla Torre (di
Turre, de Turri; 1578-1666) stelde dit recht nauwelijks aan de orde. Hij behandelde voor-
namelijk de vraag, wie bij concurrentie tussen een fondsverschaffer en de in de wissel
genoemde nemer voorrang heeft. Hierbij besliste hij ten gunste van de eerste. Voor zover
hij het verhaalsrecht van de presenteerder wel aan de orde stelde, was dit recht zeer be-
perkt. De Turri verklaarde alleen, dat naast een vorderingsrecht van de nemer op de
uitgever van de wissel de presenteerder een dergelijk recht op de acceptant heeft. Deze
oplossing betekende vergeleken met de leer van Baldus en de Rota van Genua geen voor-
uitgang, terwijl De Turri bovendien het aan de presenteerder door Baldus toegestane
vorderingsrecht op de trekker afwees. Hierbij kan opgemerkt worden, dat hij aan gevallen
waarin de presenteerder zich als 'dominus negotii' presenteert, mogelijk niet heeft ge-
dacht:06

Nu aan de orde is geweest wie gerechtigd waren tot betaling uit de wisselbrief en
op grond waarvan, staat de vraag naar de grondslag voor de gehoudenheid van de betrok-
kene nog open. Voor de beantwoording hiervan is het van belang de eigenschap van de
wissel als een schuldbekentenis buiten beschouwing te laten en ervan uit te gaan, dat zij
een aan de betrokkene gerichte schriftelijke betalingsopdracht was. Deze opdracht was
door de uitgever van de brief echter niet, zoals bij een gewone brief, direkt verzonden aan
de betrokkene, maar werd gericht aan de persoon die de betaling verkrijgen moest, zodat
hij de brief kon overbrengen aan de betrokkene.

Met betrekking tot de vraag naar de aansprakelijkheid van de betrokkene zijn
twee aspecten van belang. Het eerste is dat de uiteenzettingen van de postglossatoren
getuigen van het in het handelsverkeer algemeen geldende uitgangspunt, dat een koop-
man, wanneer hij zonder voorbehoud een brief met een voor de rechtsbetrekking tussen
de uitgever en de betrokkene juridisch relevante inhoud aannam, deze inhoud als verbin-
dend erkende. De koopman was verplicht om protest tegen de brief aan te tekenen wan-
neer hij dit laatste niet wenste. Deze regel wordt door Bartolus en Baldus bevestigd en
was in zijn algemeenheid overigens ook op andere juridische terreinen bekend."' In het
geval van lastgeving bijvoorbeeld verplichtte de lasthebber zich door inontvangstneming

- Freundt, a.w. 89.
107 Freundt, a.w. 102.
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van de volmachtbrief tot het uitvoeren van de opdracht. Zo ook de ontvanger van een
bevestigingsbrief van een tussen  hem  en de schrijver afgesloten overeenkomst die  zich
door inontvangstneming hiervan akkoord verklaarde met de in de brief beschreven over-
eenkomst. De toepassing van deze regel op de in de betalingsbrief omschreven betalings-
opdracht leidt tot de consequentie, dat de betrokkene door de inontvangstneming van de
brief zonder voorbehoud tegenover de presenteerder verplicht was betaling te verrichten.

Het tweede aspect is de in de middeleeuwen gangbare situatie dat de trekker en de
betrokkene tot hetzelfde handelsgenootschap behoorden. In die gevallen bestond de ge-
woonte dat de deelnemers aansprakelijk waren voor elkaars schulden. Het kwam er dus
in het algemeen op neer, dat de trekker en de betrokkene als juridische eenheid tegenover
de gerechtigde derde stonden. Hieruit volgde dat de trekker in zuiver privaatrechtelijke
verhoudingen zelfs gerechtigd was de betrokkene te binden jegens de vorderingsgerech-
tigde derde. Deze regel blijkt ook uit hetgeen de canonist Durantis stelde, namelijk dat de
aansprakelijkheid uit de brief op zowel de trekker als de betrokkene afgewenteld kon
worden. In zijn theorie was de trekker vertegenwoordiger van de betrokkene. Tot na de
eerste helft van de veertiende eeuw vinden we wisselprotesten die een acceptweigering
bevatten met als grond dat de trekker geen vertegenwoordiger van de betrokkene is. Of de
betrokkene nu schuldenaar van de trekker was, of dat hij dekking verkregen had, was
niet relevant; wie niet als vertegenwoordigde uit de door de trekker gesloten overeen-
komst verplicht was, accepteerde niet. Hiermee was de wisselbrief niet alleen een op-
dracht waarvan de acceptatie slechts een verhouding tussen de volmachtgever en de
gevolmachtigde deed ontstaan, maar was zij in eerste instantie een mededeling van de
trekker dat hij een de betrokkene bindende overeenkomst gesloten had. De wisselhouder
verwierf uit deze overeenkomst een vorderingsrecht. Wanneer de eerstgenoemde regel,
dat iemand, wanneer hij een brief zonder voorbehoud aanneemt, de juridische consequen-
ties ook accepteert, nu op deze tweede regel toegepast wordt, dan erkent de betrokkene
door acceptatie van de brief, dat de trekker binnen zijn bevoegdheid heeft gehandeld door
hem tegenover de uit het papier gerechtigde te verplichten tot nakoming. Waar dit oor-
spronkelijk slechts gold binnen de handelsgenootschappen, werd deze regel al spoedig
uitgebreid tot de gevallen waarin de trekker en de betrokkene niet een eenheid vorm-
den.'08

Uit deze gedachtengang is de oudste vorm van het accept ontstaan: het'acceptum
per retentionem literarum'. De wissel verschijnt hier in de uiterlijk vorm van een een-
voudige 'aanwijzingsbrief en niet als een schuldbekentenis. De presenteerder gaf de wis-
sel ter kennisneming aan de betrokkene af, zonder betaling te ontvangen of een beves-
tigingsbrief te krijgen. Het is niet verbazingwekkend, dat deze vorm van acceptatie in de
loop van de tijd onpraktisch werd. De oorspronkelijke functie van deze vorm van accep-
tatie (het aannemen, accepteren van een brief) betekende, dat men te kennen gaf dat de
inhoud van de wissel met de waarheid overeenkwam. Dit gaf de betrokkene dus een ver-
plichting jegens de houder van de brief. Het paste echter bij het karakter van de wissel als
schuldbekentenis met toegevoegde betalingsopdracht, dat kennisgeving van de inhoud
aan de betrokkene niet door overgave maar door het tonen van de brief aan hem ge-
schiedde en dat de betrokkene slechts op grond hiervan zijn acceptatieverklaring afgaf.
Met het oog op het gewicht van deze verklaring voor de verhouding tussen de crediteur en
de trekker had de presenteerder belang bij een bewijs van deze verklaring.

Uit de verplichting die de betrokkene door acceptatie jegens de crediteur was
aangegaan volgde, dat de acceptant niet gerechtigd was de gebreken op grond waarvan hij
jegens de trekker de nakoming van de betalingsopdracht weigeren kon, aan de crediteur
tegen te werpen. Een toepassing van deze grondregel is terug te vinden in de uiteenzet-
tingen van Salicetus (t 1412), een leerling van Baldus.109 Hij behandelde de vraag of de
acceptant jegens de crediteur tot betaling gehouden was wanneer de trekker na acceptatie
van de wisselbrief gefailleerd was (en de acceptant geen verplichting meer jegens hem

108 Freundt, a.w. 101-109.

- Freundt, a.w. 109-110.
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had). Deze vraag beantwoordde hij bevestigend. De schrijver stelde zich op het standpunt,
dat door het enkele feit van de acceptatie de acceptant verplicht was jegens de houder van
de wissel te presteren, onafhankelijk van de vraag of de acceptant een gebrekkige dekking
aan de insolvente trekker kon tegenwerpen. Salicetus verklaarde deze betalingsverplich-
ting van de betrokkene uit de grondregel die hierboven aan de orde is geweest, namelijk
dat met het accepteren van een stuk met een juridisch relevante inhoud de verbindend-
heid hiervan wordt aanvaard. 110

Conclusie

Al spoeding na het ontstaan van de wisselbrief heeft men gezocht naar de theoretische
onderbouwing van dit verschijnsel. Nog in de zeventiende eeuw zouden deskundigen op
het gebied van het wisselrecht zoals de Genuese handelsrechtelijke juristen Raphael de
Turri (1578-1666) en Sigismondo Scaccia (1568-1618) zich bezighouden met de kwalifica-
tie van de aard van het wisselcontract (ruilovereenkomst, overeenkomst tot geldleen,
huurovereenkomst of koopovereenkomst).11' In de periode v66r 1400 waren het met name
de canonisten die veel aandacht aan de wisselbrief besteedden. Zij hielden het zogenaam-
de woekerdogma in stand, volgens welke moraal-theologische gedachte iedere van de op
de vrije markt tot stand gekomen wisselkoers afwijkende wisselprijs ongeoorloofd werd
geacht. Zij bleken evenwel niet in staat de ware aard van deze betalingsvorm te doorgron-
den. Ook de Commentatoren hebben onderzoek naar dit waardepapier gedaan; vertrek-
kend vanuit het Romeinse recht hebben zij geprobeerd deze betalingsvorm in te kaderen.
Met name de vraag naar de grondslag voor de gebondenheid van de trekker (wissel-
uitgever) speelde hier een rol, maar ook die naar de relatie tussen trekker en betrokkene
enerzijds en nemer en ontvanger van het geld anderzijds. In het vervolg van deze studie
zal ik laten zien, dat het deze vragen zijn die steeds opnieuw opkwamen en die de weten-
schap zeker tot in de twintigste eeuw zouden bezighouden.

110 Freundt, a.w. 110-111.

"' Endemann, Studien 305-310.
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Hoofdstuk 2

De wisselbrief in het hertogdom Brabant (1400-1600)

2.1 Economische achtergronden

Behoudens in bepaalde maritiem gelegen regio's, waar de expansie van de handel voort-
duurde, kende de Europese economie in de periode van 1316 tot ongeveer 1450 een enor-
me teruggang."* Toch is het juist in deze periode dat de stad Brugge uitgroeide tot een
wereldstad en dat de Italianen door geheel Europa een handelsnetwerk tot stand brach-
ten. Een verklaring hiervoor is volgens Van der Wee en Aerts te vinden in het feit, dat in
de laatste twee eeuwen van de middeleeuwen stagnatie en economische achteruitgang in
de continentale regio's samengingen met dynamiek en economische groei in de maritieme
regio's. De omstandigheden en als gevolg hiervan de ontwikkelingen waren immers niet
in alle gebieden dezelfde."' Intussen is het wel zo dat de economische teruggang enige
invloed heeft gehad op de aard van de handel. Deze wordt voortaan gekenmerkt door een
toenemende specialisatie.

Toen de neergang van de economie in de continentaal gesitueerde gebieden na de
eerste helft van de vijftiende eeuw enigszins tot rust gekomen was, meldde de 'Nieuwe
Tijd' zich aan. De middeleeuwse stadseconomie kreeg in de eerste helft van de zestiende
eeuw concurrentie van een staatshuishoudkunde waarin de economische macht steeds

114meer toekwam aan de centrale overheid. Het'mercantilisme' was geboren. Dit leidde tot
een geheel van voorschriften en normen die de macht van de staat moesten versterken.

Op het platteland verdwenen de feodale verhoudingen enigszins.'" Door de grote
sterfte was het bevolkingsaantal aanzienlijk afgenomen en werd de onderhandelingsposi-
tie van de arbeiders sterker. De grootgrondbezitters moesten hogere lonen betalen en
steeds meer privileges verlenen om mensen aan te trekken. Hoewel feodale aspecten van
de oude maatschappij zoals het grootgrondbezit en heerlijke verplichtingen van de boeren
bleven bestaan, verdween de lijfeigenschap. De landbouw maakte betere tijden door. De
grondproduktiviteit nam toe als gevolg van de succesvolle toepassing van nieuwe en effi-
ciantere rotatietechnieken.'16 In de Nederlanden ging men geleidelijk over op het verbou-
wen van kwaliteitsprodukten (zoals de teelt van meekrap en hop). In Holland nam men
de produktie van boter en kaas over van de Vlaamse boeren en vooral in de Kempen en de
streken rond Tielt, Aalst en Gent werd de vlasteelt van groot belang.

117

In de periode na 1350 kwamen ook allerlei nieuwe vormen van textielnijverheid
op. De 'nieuwe draperie' en linnenproduktie in VIaanderen zijn hiervan de beste voorbeel-
den. In de 'nieuwe draperie' werd de Engelse wol geleidelijk vervangen door wol uit de

112 Van der Wee en Aerts, De economische ontwikkeling 26-29 en G.A.J. Hodgett, A Social and Economic
History OfMedieual Europe (Londen 1972) 199-203.

113 Van der Wee en Aerts, De economische ontwikkeling 29-30.

"    In  I.   Schoffer,   H.   van   der  Wee, J.A. Bornewasser,   red.,  De  hige  Lnnden   van   1500  tot   1780
(Amsterdam/Brussel 1978) 470 wordt 'mercantilisme' gedefinieerd als het stelsel dat de economie
ondergeschikt maakt aan de machtsuitbreiding van de nationale staat. Hiertoe werden eigen industrie en
handel op bijzondere wijze begunstigd, o.m. door hoge invoerrechten op grondstoffen. De landbouw werd
achteruitgesteld; men ging er immers van uit dat de rijkdom van het land moest worden gemeten naar zijn
voorraad edel metaal'.

115 Van der Wee en Aerts, De economische ontwikkeling 68-69.

116 In het Land van Waas (Vlaanderen), maar ook in andere streken is vooral een stijging van de graan-
produktiviteit waar te nemen. E. Thoen, Landbouwproductie en bevolking in enkele gemeenten ten zuiden
van Gent gedurende het Ancien Rigime (14e-18e eeuw)' in: A. Verhulst en C. Vandenbroeke, red., Landbouw-
produktiuiteit in Vlaanderen en Brabant 14(le-18de eeuw (Gent 1979) 131-197.

/7 H. van der Wee, Historische aspecten van de economische groei (Antwerpen/Utrecht 1972) 28-32.
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Castiliaanse hoogvlakten. Door de achteruitgang van de 'oude draperie' in Vlaanderen en
in Brabant ontstond een vlucht van ambachtslieden naar andere gebieden zoals Holland
en vooral Italia. Succesvoller dan de 'nieuwe draperie' was de linnennijverheid. De grond-
stof vlas kon in de eigen gebieden verbouwd worden. Daarom bleef de produktie van lin-
nen een belangrijk aspect in de Vlaamse economie gedurende de gehele 'Nieuwe Tijd'. Ten
slot:te de tapijtweverij. Ook hier vond eenzelfde verschuiving plaats van VIaanderen
(Atrecht) naar Brabant zoals bij de lakennijverheid.

Na 1450 waren het vooral de gebieden met een industriele traditie als de Zuidelij-
ke Nederlanden en Italic die aan de vergroting van de vraag konden voldoen. Ook de
zware industrie begon terrein te winnen, met name in Zuid-Duitsland. Het is in deze
periode dat een voorzichtig begin werd gemaakt met de eerste industriale revolutie die in
de loop van de zestiende eeuw ook op het platteland verder zou doorzetten. Naast de groei
van de metaalindustrie, speelde de groeiende particuliere vraag naar steenkool hier een
rol. Door de hernieuwde verstedelijking namen de behoeften aan huisverwarming door
steenkool toe. 118

Al deze veranderingen hebben invloed op de handel gehad. De gebieden die wat
betreft de twee laatste economische sectoren het hoofd boven water hadden kunnen hou-
den, werden ook op het terrein van de handel sterker. Men beleefde opnieuw een handels-
expantie in de zestiende eeuw. Het zwaartepunt van handel, landbouw en industrie ver-
schoof van Zuid-Europa naar Noordwest-Europa. De Zuidelijke Nederlanden en daarna de
Noordelijke Nederlanden namen de economische hegemonie van Italia, Spanje en Portu-
gal over."' Er was sprake van herleving van de handel zowel over land als over zee, het-
geen mede veroorzaakt werd door de kolonisatie die mettertijd op grote schaal was inge-
zet.120 Dankzij nieuwe handelstechnieken zoals de commissie- en participatiehandel kon-
den voortaan ook de kleinere kooplieden actief aan de wereldhandel deelnemen. Helaas
nam de opbloei van handelsactiviteiten al weer af na de tweede helft van de zestiende
eeuw; dit vooral als gevolg van het grote aantal oorlogen die in verschillende gebieden uit-

121brak (onder meer onze opstand tegen Spanje).

De ontwikkelingen in Brabant

Speelde Vlaanderen met Brugge in de periode v66r 1400 op handelsgebied een grote rol,
na 1400 zou deze rol geleidelijk door Brabant, met Antwerpen als centrum, worden over-
genomen:" Eind twaalfde, begin dertiende eeuw was de handelsweg tussen Brugge en
Keulen van groot belang geworden, waardoor de handel in de Brabantse gebieden lang-
zamerhand opkwam. Een doorbraak ontstond in de jaren 1270-1284. In deze periode
ontstond een ernstige breuk tussen Vlaanderen en Engeland, waardoor de Brabantse
kooplieden vooral de handel in laken grotendeels van de Vlaamse kooplui konden over-
nemen.'23 Deze ontwikkeling werd nog bevorderd doordat Brugge als gevolg van de ver-
zanding van het Zwin zijn rol als centrale plaats verloor. Antwerpen, gelegen aan de
monding van de Schelde en aldus in verbinding staande met de Noordzee, was nu een be-

118 Van der Wee en Aerts, De economische ontwikkeling 88-90.

"' J. de Vries en A van der Woude, Nederland 1500-1815. De eerste ronde uan moderne economische groei
(Amsterdam 1995) 4045.

'20 H. van der Wee, 'De overgang van middeleeuwen naar Nieuwe Tijd', in: I. Schdffer, H. van der Wee en
J.A. Bomewasser, red., De Lage Landen uan 1500 tot 1780 (Amsterdam/Brussel 1978) 11-37, 26-28.

121 Van der Wee en Aerts, De economische ontwikkeling 77-79.
'. Van Werveke wijst overigens op de vermelding van Antwerpse kooplieden in een toltarief van Koblenz dat

in 1104 opgetekend  is, maar zeker teruggaat  tot  v66r 1070. Hierin werden de betalingen van vreemdelingen
die de Rijn opvoeren geregistreerd. Van Werveke, Brugge en Antwerpen 33.

12J

Van Werveke, a.w. 16-17.
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langrijke doorgangsplaats voor het Brabantse achterland. De verschuiving van de handel
van Brugge naar Antwerpen werd in de loop van de vijftiende eeuw een feit. Het ligt voor
de hand dat een en ander ook op de positie van andere Brabantse steden en steden daar-
buiten invloed had. Bergen op Zoom, de enclave Mechelen en Middelburg bijvoorbeeld,
profiteerden duidelijk van de groeiende handelsactiviteiten in Brabant. Een en ander is
overigens niet zonder slag of stoot gegaan.

124

De rol van de jaarmarkten

De jaarmarkten speelden in de handelsontwikkelingen een grote rol. De markten van
Bergen op Zoom, Middelburg en Antwerpen vormden een cyclus, wat vooral voor de koop-

125          ··lieden uit Duitsland, Noord-Italic en met name Engeland gunstig was. Het buzondere
van de jaarmarkten was niet alleen, dat buitenlandse handelaren elkaar konden ontmoe-
ten maar ook dat deze gedurende de marktperiode een verhoogde rechtsbescherming
bezaten.'26 Allereerst genoten de handelaren de zogenaamde marktvrede: de strafbare
feiten die tegen hen gepleegd waren gedurende de periode van de jaarmarkt, werden
zwaarder bestraft. Maar er waren ook andere privileges verbonden aan deze periode. Deze
vinden we terug in het recht van Antwerpen, neergelegd in de Impressae van 1582. De
Impressae bevatten meer dan alleen gewoonterecht; ze bevatten tevens gemeentelijke
wetgeving en dus ook'nieuw recht'. Lang heeft de werking van deze rechtsbron echter
niet geduurd. Na de val van Antwerpen in 1585 immers werd de in de Impressae samen-
gevoegde regelgeving vervangen door een omvangrijkere codificatie: de Compilatae (1608).
Hierin is het wetgevingselement nog sterker vertegenwoordigd. Op beide rechtsbronnen
zal ik in de volgende paragraaf uitvoerig terugkomen. Voorlopig zijn slechts van belang de
in de Impressae opgenomen privileges voor de marktbezoekers.

127Coopmans behandelt de betreffende bepalingen in de Impressae artikelsgewus.
Allereerst wordt bepaald dat de twee Antwerpse jaarmarkten elk vier weken duren. Pre-
cies is aangegeven wanneer de twee markten ingaan en welke publikaties met betrekking
tot deze ingang moeten worden gedaan. Vervolgens wordt de prolongatie van elke jaar-
markt besproken. Deze bestaat in een verlenging met veertien dagen. Op grond van het
jaarmarktstatuut geeft de hertog van Brabant alle handelaren en hun familie met goede-
ren en handelswaar'goet, vast, seker conduit ende gheleyde, varende, comende ende
wederkerende, de Jaermerckt lane, onghehacht ende onghehouden, op heuren rechten
thol ende ongelt, wat landen ende natien datse sijn'. De marktbezoekers genoten gedu-
rende de marktvrijheid en haar prolongatie vrijdom van hun persoon en goederen, ook al
waren er executiebevelen of verboden met brieven van 'marcke, contre-marcke, arresten'
of dergelijke door de hertog gedaan (het betrof hier brieven die als represaillemaatregel
uitgevaardigd werden tegen burgers van een andere stad). Het waren niet alleen de koop-
lieden die de marktvrijheid genoten. Ook aan alle andere marktbezoekers kwam dit recht

124 F. Prims, Geschiedenis uan Antwerpen (29 dln. Antwerpen 1926-1949) VI, 2e boek, 98-166.

125 Er bestond een cyclus: de Paasmarkt in Bergen op Zoom (beginnend op Witte Donderdag), de Sinksen-
markt in Antwerpen (beginnend op de tweede zondag voor Pinksteren), de Bamismarkt in Antwerpen
(beginnend op de tweede zondag na Maria-Hemelvaart) en ten slotte de Koudemarkt in Bergen op Zoom
(beginnend de donderdag voor Allerheiligen). In de periode tussen de twee laatst genoemde jaarmarkten vond
de Middelburgse jaarmarkt plaats. 0. de Smedt, De Engelse natie te Antwerpen in de 16e eeuw (1496-1582) (2
dln. Antwerpen 1950-1954) II, 450, C.J.F. Slootmans, Paas- en Koudernarkten te Bergen op Zoom 1365-1565 (3
dln. Tilburg 1985).

126   J.A. van Houtte, The fairs in ancient Belgium', Recueds   de   la   socidti Jean Bodin pour l'histoire
comparative des institutions 5 (2e ed. Brussel 1983) 175-207, 206-207.

127

J.P.A. Coopmans, 'De jaarmarkten van Antwerpen en Bergen op Zoom als centra van rechtsverkeer en
rechtsvorming'  in: M.J.G.C. Raaijmakers, H.C.F. Schoordijk en B. Wachter, red., Handelsrecht tussen 'koop-
handel' en NBW (Deventer 1988)  1-14, 6-7. Het betreft artikel XLIX van de Impressae.
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toe, zelfs al waren zij in een procedure voor enige schulden veroordeeld. De mogelijkheid
van executie voor hertogelijke schulden bleef echter ook tijdens de markt bestaan. Verder
blijkt dat een voor de jaarmarkt begonnen executie mocht worden voortgezet. Degenen die
van de marktvrijheid waren uitgesloten, werden publiekelijk bekend gemaakt (door mid-
del van publikaties die in de stad en met name op de markt werden verspreid). Dit waren
onder andere de rebellen en de aan de hertog ongehoorzame personen alsook de vijanden
en ballingen van land en stad. Verder konden de onderzaten van heerlijkheden waar een
van de marktvrijheid genietende koopman was gearresteerd, evenmin op de marktvrij-
heid een beroep doen. Deze konden worden gearresteerd totdat het aangedaan onrecht
was hersteld. Ook degene die binnen de jaarmarkt een schuld had gemaakt welke met
gereed geld betaald moest worden of binnen dezelfde markt moest worden voldaan, mocht
bij niet-betaling worden gearresteerd. Voorts genoten de ingezetenen van Antwerpen in
hun eigen plaats geen marktvrijheid. Ten slotte strekte de marktvrijheid zich niet uit tot
de tol- en andere gebruikelijke rechten op de koophandel. De marktvrijheid achtte men
een zo belangrijk goed dat zij niet begrepen werd onder de clausule waarin men in con-
tracten aan alle exceptien, gration en beneficial van rechten renuntieerde. Wilde men
toch afstand doen van het voorrecht van de jaarmarkt, dan moest dit uitdrukkelijk gebeu-
ren.  Uit deze uitvoerige regeling blijkt wel, dat de jaarmarkten een grote rol speelden in
de handelssamenleving. Maar de hiermee samenhangende rechten waren niet de enige
privileges die de handelaren bezaten. Naast deze algemene, voor vrijwel iedereen gelden-
de privileges waren er ook bijzondere voorrechten, verleend aan afzonderlijke groepen.
Hieronder (verenigingen van kooplieden) kom ik daarop terug.

Stapelplaatsen

Tot ver in de veertiende eeuw was de uitvoer van Engelse produkten een aangelegenheid
van buitenlanders zoals Vlamingen, Italianen en vanaf de dertiende eeuw ook Hanze-
kooplieden. Dat dit in Engeland tot problemen leidde spreekt voor zich. Voor de Engelse
Kroon werd het onoverzichtelijk wie zich met de uitvoer van de Engelse produkten bezig-
hield, waardoor het innen van belastingen bemoeilijkt werd. De indirekte belastingen
waren immers bijna volledig uit deze export afkomstig (uitvoerrechten). De oplossing van
dit probleem vond men in een concentratie van de verschillende produkten in een klein
aantal handelsplaatsen. Op deze manier kon men de uitvoer overzien en werd de belas-
tinginning vergemakkelijkt. Deze plaatsen noemde men stapelplaatsen. Ze kwamen vanaf
het einde van de dertiende eeuw niet alleen in Engeland maar ook elders voor. Reeds in
1315 vestigden de Engelsen in Antwerpen de wolstapel. De redenen hiervoor waren niet
alleen de in Vlaanderen ter bescherming van de eigen produkten ingevoerde beperkingen
op de import van Engelse wol en laken, maar ook de vele privilers die buitenlandse
kooplieden in Antwerpen ter bevordering van de handel kregen. 28 In de veertiende eeuw
ontstond er tegen het 'stapelstelsel' weerstand in het Engelse parlement. De keerzijde van
dit stelsel was immers, dat de niet aangewezen plaatsen geen vrijheid van uitvoer kenden
en derhalve geen buitenlanders aantrokken. Edward III herstelde in 1328 bij zijn troons-
bestijging deze vrijheid dan ook volledig, maar kwam hierop in 1337 wegens de behoefte
aan belastinggelden terug. In de periode van 1337 tot 1340 was Antwerpen wederom
stapelplaats. Na deze periode werd Brugge stapelplaats van de Engelse goederen om na
twaalfjaar opgevolgd te worden door respectievelijk Middelburg, Calais, diverse Engelse

'  In Prims, Geschiedenis IV, le boek, 164 wordt gesproken van een privilege van 1295. Het privilege werd
voor het eerst gepubliceerd in H. Obreen, 'Une charte Brabanconne inalite de 1296 en faveur des merchands
anglais', Bulletin de la Commission Royale d Histoire 80 (1911) 528-557.  In dit privilege wordt aan alle buiten-
landse kooplieden een aantal rechten verleend, waaronder het recht op vrije vereniging en een eigen burFer-lijke jurisdictie. In de literatuur wordt gesproken van twee vroegere privileges, uit 1216 en 1248, maar aeze
zijn noch opgenomen in de Rist van privileges aan de 'Merchants adventures', welke bewaard is gebleven inMercers' Hall te Londen, noch komen zij voor op enige andere lijst. Zij worden onder meer vermeld bij G.
Schanz, Englische Handelspolitik gegen Ende des Mittelalters, mit besonderer Berucksichtigung des Zeitaltersder beiden ersten Tudors Heinrich WI und Heirich VUI (2 dln. I ipzig 1881) II, nr. 134.
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steden en Nieuw-Middelburg bij Brugge.  Rond 1500 kozen de Engelsen Antwerpendefinitief als distributieplaats voor hun goederen. Vooral voor de lakenexport uit Enge-land was Brabant goed gelegen. Maar ook andere produkten brachten de Engelsen mee.Uit een rekening van de tol van Iersekeroord van 1418 blijkt de veelsoortigheid van pro-
dukten die de Engelsen naar de jaarmarkten in Bergen op Zoom en Antwerpen brach-
ten.= In het begin van de vijftiende eeuw was laken het belangrijkste exportprodukt en
oefenden de Engelse lakenkooplieden een groeiende invloed uit op de Brabantse handel.

Koopliedenverenigingen

Vanaf het begin van de vijftiende eeuw was te Antwerpen een verbond van Engelse koop-
lieden actief The Fellowship of the Company of Merchants Adventurers of England
(kortweg the Fellowship genoemd). Het betrof hier geen handelsmaatschappij  maar een
vereniging van zelfstandig werkende handelaren die onderling verplichtingen jegenselkaar waren aangegaan. Londense kooplui domineerden hierin. Opvallend is, dat konin-
gin Elisabeth dit genootschap pas in 1564 als publiekrechtelijk lichaam erkende. Het
eerste Engelse huis in Antwerpen is van 1474: " een huysinghe met plaatsen, hove, bor-
neputte, gronde en toebehoirten "."' Na  1531,  het jaar waarin de Nieuwe Beurs aan de
Meir werd gevestigd, verwisselde het genootschap zijn huis voor een ander aan de Prinse-
straat, het 'Hof van Liere' (1558).132'The Fellowship' had in Antwerpen reeds de naam
'natie' gekregen. Deze Engelsen verwierven in de loop van de tijd een aanzienlijk aantal
centrale en stedelijke privileges. De centrale privileges werden meestal verleend naar
aanleiding van spanningen tussen Engeland en de Nederlanden. Zo kennen wij het Han-
delsverdrag van 1478, de Magnus Intercursus van 1496 en de Intercursus Malus van
1506.

133 Stedelijke privileges werden onder andere gegeven in 1446, 1474 en 1518.mOp
grond hiervan bepaalden de Engelsen zelf de voorwaarden voor nieuwe leden alsmede de
contributies en hadden zij eigen rechtspraak over hun leden. 135

Soortgelijke privileges werden ook aan andere buitenlanders gegeven. De belang-
rijkste groepen waren de Lombarden, de handelaren uit Genua, Florence, Lucca en Por-
tugal alsmede de Hoogduitsers en Hanzeaten. 136

De Lombarden waren hiervan de oudste. Zij waren voornamelijk actief als pandleners en
hadden de reputatie woekeraars te zijn. 137

De Genuezen hielden zich voornamelijk met de geldhandel bezig. Hun handelshuis
(zij waren verenigd in een natie) was vlakbij de (oude) Beurs gevestigd. De Italiaanse

129

De Smedt, De Engelse natie I, 53-59.
130 Voor de Paasmarkt in Bergen waren dat vooral wol, lakens, tin en mercerie (linnen- en andere vlas-

produkten). Voor de Antwerpse Sinksenmarkt werden taken, wol, vachten en huiden ingeklaard en voor deBamismarkt laken, tin, wol, varkens- en kalfsvellen, kaas en smout (gesmolten en weer gestolde reuzel). Voorde Koudemarkt ten sIotte voerden taken en wol de boventoon, gevolgd door tin, mercerie, kaas en boter. De
Smedt, a.w II, 84-85.

13'

Prims, Geschiedenis VI, le boek, 164-167.

132

De Smedt, De Engelse Natie II, 129-134.

133

Het verdrag van 1478 wordt besproken door Slootmans, Paas- en Koudemarkten II, 762. De andere tweeworden behandeld door De Smedt, a.w. I, 101-102 en 117-120. Ook Prims, Geschiedenis VII, 2e boek, 100-126.
134 De Smedt, a.w. I, 60-81.
135 Voor een meer uitvoerige bespreking van deze natie zie De Smedt, a.w. deel 2. Hier komen niet alleen deinterne organisatie en de bevoegdheden aan de orde, maar ook de rol die de natie in de samenleving speelde.

- J.A. Goris, Etude sur les colonies merchandes miridionales (Portugais, Espagnols, Italiens) 6 Anuers de
1488 d 1567. Contribution & l'histoire des dibuts du capitalisme moderne (Leuven  1925).

137

Prims, Geschiedenis VII, 2e boek, 173
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handel in Antwerpen werd gekenmerkt door de aanwezigheid van belangrijke handels-
families. Voor Genua waren dat bijvoorbeeld de Spinola's en de Grimaldi's.13

Ook de Florentijnen hadden een groot aandeel in de geldhandel. Van oudsher
speelden zij een vooraanstaande rol in de stad Brugge. Sinds 1546 hadden zij een eigen
natie in Antwerpen. Ook de Florentijnen kenden een aantal belangrijke handelsfamilies.
Het waren vooral de namen van deze families (Gualterotti, Frescobaldi en Ducci) waar-
mee de vertegenwoordigers aangeduid werden, die we in de notariale akten van de zes-

139tiende eeuw aantreffen.
De natie van Lucca was een van de laatste Italiaanse naties die te Antwerpen

gevestigd werden. De leden hielden zich niet alleen bezig met de geldhandel maar vooral
ook met de goederenhandel.

140

Ook de Portugezen kregen in Antwerpen uiteindelijk een eigen natie. In eerste
instantie verbleven zij slechts tijdelijk in deze stad (van 1488 tot 1493), daar door de
opstand van Brugge tegen Maximiliaan hun nederzetting in laatstgenoemde stad ongun-
stig was gelegen. In 1499 echter bleek een terugkeer naar Antwerpen winstgevend en de
koninklijke factorij, kern van de Portugese natie te Brugge, vestigde zich definitief in deze
stad. De natie kreeg haar stedelijke privilege in 1511. De machtige handelspositie van de
Portugezen in Antwerpen heeft niet lang geduurd. De natie bestond immers voornamelijk
uit katholieken en Nieuw Christenen of Maranen, bekeerde Joden die het protestantisme
toejuichten en handel dreven met'de vijand' (de niet-katholieken uit met name Turkije).
Vandaar dat deze Maranen door wetgeving van Karel V in 1549 verdreven werden. De
handel in specerijen ging hiermee opnieuw over in Italiaanse handen. Toen Philips II in
1580 Portugal innam, vluchtten de Portugezen vrijwel allemaal uit Antwerpen weg. 141

De volgende groep betreft de kooplieden uit het huidige Duitsland. De Hoog- of
Zuidduitsers hebben vooral een belangrijk rol gespeeld in de Antwerpse handel, terwijl
een tweede groep, de Hanzekooplieden of Oosterlingen, vanouds een vooraanstaande
positie bekleedde in de handel met Brugge.' Voortdurend was er over deze Hanzekoop-
lieden strijd tussen Brugge en Antwerpen. Deze kooplui zijn meermalen tussen Brugge en
Antwerpen verhuisd.'*'In 1553 kwamen deze conflicten wat tot rust. De Hanzekooplieden
vestigden zich,  na een onderhandelingsperiode van 26 jaar, definitief in Antwerpen.'" De
Hoogduitsers kwamen in Antwerpen terecht omdat de van oorsprong verder ontwikkelde
handel tussen de Hanzesteden en de rest van West-Europa voornamelijk langs waterwe-
gen ging.w Omdat de tolheffing langs deze route in de loop van de tijd was opgelopen,
werd er gezocht naar goedkopere wegen om de jaarmarkten in Brabant en Vlaanderen te
bereiken. De route over land, die langs de Zuidduitse gebieden liep, was weliswaar langer
maar in verhouding goedkoper. Een tweede reden voor de betrokkenheid van de Hoog-
duitsers bij de Antwerpse handel lag in het feit, dat met name de handelsfirma's uit Hoog-

m Prims, a.w. VII, 2e boek, 173-174 en 179-180.

'" Prims, a.w. VII, 2e boek, 174-177.

- Prims, a.w. VII, 2e boek, 174 en 177-178.

141 Goris, Etude 37-55 en Van der Wee, 'De overgang', 26.

142 Prims, Geschiedenis VI, 2e boek, 137-138. In 1468 werd in Antwerpen een 'Oostersch Huis' gevestigd,
maar van een genoot:schap of een andere samenwerkingsvorming kon nauwelijks gesproken worden.  Dit Oos-
ters huis, ook wel 'de Kluis' genoemd, werd door de stad aan de Hanzekooplieden gegeven.

143 Prims, a.w. VI, 2e boek, 98-146.

144 Dit gebeurde echter onder de voorwaarde ' (...) dat men geenszins wenschte te Antwerpen een nieuwe
residentie of een nieuwen stapel te stichten, maar dat men zich slechts genoodzaakt zag voor nu het oude
kantoor van Brugge naar Antwerpen te verleggen  (...)'. In Antwerpen behield men dan  ook het oude schild,  de
Brugse zegel en zelfs de oude naam: ' het Brugsch kantoor te Antwerpen resideerend'. Prims, a.w. VII, 2e boek,
92-93 en 157-166.

145 Van der Wee, 'De overgang',27
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Beieren en Augsburg van oorsprong de export van specerijen uit Venetie beheersten. Toen
deze handel zich verlegde en vooral in handen van de Portugezen kwam, zochten beide
groepen handelaren elkaar 'halfweg' op, in Antwerpen. De Hoog- of Zuidduitsers handel-
den naar verhouding meer met Spaanse en Portugese collega's, waarvan evenwel vanzelf-
sprekend ook de Antwerpenaren hebben geprofiteerd.

Ten slotte waren er nog twee andere groepen buitenlandse handelaren in Antwer-
pen. Allereerst waren er de Spanjaarden. Zij kwamen in 1488 van Brugge naar Antwer-
pen, doch gingen vervolgens voor enkele jaren terug naar Brugge om rond de eeuwwis-
seling opnieuw in Antwerpen terug te komen. Het feit, dat de Spanjaarden en de Braban-
ders hun vorst gemeen hadden heeft er toe geleid dat de Spanjaarden in Brabant niet als
buitenlanders beschouwd werden en zij derhalve geen vreemdelingenstatuut nodig had-
den. Probleem was echter wel, dat Brugge deze kooplieden voortdurend probeerde terugte halen. Dit leidde in 1551 tot een felle strijd met Antwerpen:-De Spanjaarden die in
Antwerpen gebleven waren, raakten werkelijk ingeburgerd en werden poorters van de
stad. Het betrofhier gehele families die in Antwerpen als soldaat of ambtenaar in dienst
van de Nederlanden werkzaam waren.

Een andere grote groep in Antwerpen waren de Fransen. Omdat zij in Bruggenooit als buitenlanders beschouwd waren, werden zij dat in Brabant ook niet. Ook zijhadden dus de status van een natie niet nodig. Van de vestiging hiervan is overigens wel
sprake geweest, maar dat was pas in de tweede helft van de zestiende eeuw en toen was
de positie van Antwerpen al tanende. In zijn algemeenheid kan men stellen, dat er twee
verschillende soorten kooplieden uit Frankrijk kwamen. De eerste groep was afkomstigvan het kustgebied tussen de Schelde en de Gironde, de tweede groep kwam uit het ge-bied rondom de weg tussen Parijs en Lyon. Beide groepen handelaren specialiseerden zichin verschillende produkten. 147

De financiele ontwikkeling in Brabant

De ontwikkeling van de financiale positie van de stad Antwerpen zette tamelijk laat in.Pas in de zestiende eeuw werd ook de geldmarkt overgenomen van Brugge. In de periodetussen 1485 en 1531 was er te Antwerpen wel een beurs, maar het is niet waarschijnlijkdat de geldhandel hier al op grote schaal plaatsvond.
In het geldverkeer was inmiddels wel wat veranderd. Daar waar v66r 1350 het

kapitaal in handen was van grote, vooral Italiaanse kooplieden, hadden deze tijdens de
grote Europese expansie hun positie verloren. Ook de wisselaarsbanken, in de twaalfde en
dertiende eeuw uitgegroeid tot particuliere deposito-girobanken, waren veelal failliet ge-
gaan.w In verband met de ernstige vormen  die de teruggang van de economie  in West-
Europa in de loop van de veertiende eeuw dreigde aan te nemen, werd in verschillende
zuidelijke handelssteden van overheidswege in het betalingsverkeer ingegrepen. Stedelij-ke besturen in Italic en Spanje gingen over tot het oprichten van zogenaamde stedelijke of
publieke 'wisselbanken' (girobanken). Met de oprichting van deze stedelijke wisselbanken
trachtten zij het in paniek geraakte publiek te beschermen tegen faillissementen van de
particuliere deposito-girobanken en poogden zij aldus orde op zaken te stellen terzake van
de stedelijke financian. In 1401 ontstond zo in Barcelona de 'Taula di Cambi'. Valencia
(1407) en Genua (1407) toonden soortgelijke initiatieven. Ook de stedelijke wisselbanken
maakten in de loop van de vijftiende eeuw een crisis door, om een eeuw later te herleven
in belangrijke handelssteden als Palermo (1552), Turijn (1563), Gerona (1568), Genua
( 1586), Venetie ('Banco della Piazza di Rialto';  1587) en Milaan (1593). Deze zestiende
eeuwse publieke wisselbanken bliezen het deposito- en girobankwezen nieuw leven in en

146 Prims, Geschiedenis VII, 2e boek, 172.

"' Prims, a.w. VII, 2e boek, 171-173 en 182-193.

'*0 Aerts, 'Prof. R. de Roover', 255-258 en Van der Wee, 'Het Europese bankwezen', 87-90.
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vormden de basis voor het moderne bankverkeer.'49 Onder de invloed van Italiaanse koop-
lui kwam het particuliere en publieke deposito- en girobankwezen ook in Vlaanderen en
Brabant opnieuw tot ontwikkeling. Ook hier echter verdween het in de loop van de vijf-
tiende eeuw van het toneel.

Een en ander had tot gevolg, dat de handel ingewikkelder geworden was. De koop-
lieden waren niet langer meer door persoonlijke relaties verbonden en men moest dus
nieuwe kredietinstrumenten bedenken om aan de behoeften te voldoen. Bovendien was
Antwerpen onder de heerschappij van Karel V het middelpunt van de emissie- en staats-
fondsen geworden. Zo ontstond in Antwerpen in 1531 een nieuwe beurs, waar naast over-
heidspapier ook wisselbrieven en andere particuliere effect:en verhandeld werden. Niet
eerder was het aantal in omloop zijnde schuldbekentenissen zo groot als in deze tijd in
deze stad. Waarschijnlijk werd dit veroorzaakt door het op grote schaal in gebruik raken
van het 'assignatie-principe', het doorverkopen van schuldbekentenissen met een toon-
derclausule. Uit deze periode zijn reeksen van schuldbekentenissen bekend die vijfmaal of
zelfs meer van bezitter waren veranderd. Nauw samenhangend met deze ontwikkeling is
het gebruik van het endossement (rugtekening) bij de wisselbrief, waar ik in paragraaf 3
op terug zal komen.'  Een ander Antwerps fenomeen was het'discontokrediet'. Koop-
lieden konden hun nog niet vervallen vorderingen op derden verkopen. De koper bracht
hierbij een 'sconto' (It. voor aftrek, korting, mindering) in rekening: een bepaald bedrag
werd van de vorderingssom afgetrokken. ' Men kan de financiele ontwikkeling in Ant-
werpen aanduiden met vernieuwend. 152

De bloei van Antwerpen heeft slechts een korte periode geduurd. De onrusten in de
tweede helft van de zestiende eeuw en de sluiting van de Schelde in 1585 als gevolg van
de scheiding van de Nederlanden hebben de kapitaalmarkt veel schade toegebracht. Aan-
vankelijk bleef de Antwerpse geldmarkt nog actief als plaats waar de asiento-contracten
(publieke wisselcontracten waarbij in de wisselprijs naast de marktprijs een aanzienlijke
marge werd gehanteerd) betaalbaar werden gesteld met het oog op het financieren van de
oorlog en het in contanten aanzuiveren van de soldij van de Spaanse huurtroepen
(tercio's). Het voortduren van de oorlog bracht echter grote ontwrichting met zich mee. De
Spaanse koning en de Zuid-Nederlandse regering riepen betalingsmoratoria uit en ook
kooplieden verloren veel van hun kapitaal.153 Degenen die het hoofd boven water konden
houden, vluchtten veelal naar rustiger plaatsen zoals Londen, Parijs en met name Am-
sterdam. Datzelfde gold ook voor een aantal ambachtslieden, waardoor de bedrijvigheid in
de handel stil kwam te liggen. Pas in de loop van de achttiende eeuw zou het handels-
verkeer in Antwerpen wat aantrekken en werd aldaar weer een geldmarkt gevestigd:*

149

Van der Wee, 'Het Europese bankwezen', 87-94, 126-133.

150 Van der Wee en Aerts, De economische ontwikkeling 207, waarin endossement wordt gedefinieerd als
'commercieel-financieel gebruik waarbij de persoon die een wisselbrief verkoopt of afstaat door zijn
handtekening op de rug van het dokument zijn blijvende verantwoordelijkheid voor de verzilvering van het
waardepapier onderschrijft'.

151 Van der Wee, Historische aspecten 163-166 en 'De overgang', 35-37. In 'Anvers et les innovations de la
technique financilre aux XVIe et XVIIe si6cle', Annales Economies Socidtis Ciuilisations 22 (1967) 1067-1089,
1085-1086 maakt deze auteur melding van een vroeg voorbeeld van modern disconto te Antwerpen (1536). Op
overtui5ende wijze toont Van der Wee aan dat het modern disconto in Antwerpen in de eerste helft van de
zestiende eeuw ingang vond. De Roover daarentegen meende dat het modern disconto eerst dateert van de
zeventiende eeuw (in Engeland). De Roover, Lluolution 122.

152 Van der Wee, Historische aspecten 146-158. In de literatuur wordt onderscheid gemaakt tussen de traditi-
onele en de vernieuwende as. Met de traditionele as wordt de opeenvolging van het monetair systeem in
Geniave, Lyon, Castilie, Genua en later Amsterdam bedoeld. De vernieuwende as betreft Antwerpen en I n-
den.

153 Van der Wee,'Het Europese bankwezen', 177-180.

1. J.A. van Houtte, 'Het Economische verval van het Zuiden', Algemene Geschiedenis der Nederlanden 5
(1952) 174-209, 184.
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2.2         De wisselbrief in het Antwerpse gecodificeerde gewoonterecht en in de
landsheerlijke wetgeving

Nieuwe kredietvormen

Toen de Antwerpse handel tegen het einde van de vijftiende eeuw toenam, diende de
behoefte aan nieuwe financiele technieken zich aan. Dit leidde onder meer tot een nieuwe
kredietstructuur die gebaseerd was op de overdraagbaarheid en verhandelbaarheid van
waardepapieren (transferabiliteit en negotiabiliteit).1" Het 'assignatieprincipe' was een
betalingstechniek die reeds vanouds werd toegepast (de vorsten bijvoorbeeld verwezen de

betaling van hun schulden geregeld door naar hun ambtenaren - zoals rentmeesters van
de domeinen -, ofhun tolpachters). Dit assignatieprincipe werd nu in Antwerpen toege-
past op het overdragen van aan toonder gestelde schuldbekentenissen. In deze constructie
verzocht een schuldeiser zijn schuldenaar de betaling aan een derde te voldoen, welke
laatste persoon schuldeiser van de schuldeiser was. De assignatie had als groot voordeel
dat zij niet als een effectieve betaling werd beschouwd, zodat voormelde schuldeiser niet
bevrijd was van zijn schuld jegens de derde totdat deze naar tevredenheid was voldaan.
De bewijslevering terzake van deze schuldbekentenissen echter leverde vaak problemen
op, omdat de stukken noch de onderliggende rechtsverhouding noch de betrokken perso-
nen vermeldden. Men ging dan ook al snel over tot het opmaken van bij voorkeur notaria-
le akten die de assignatie expliciet vermeldden. Maar op den duur bleek deze procedure
toch te omslachtig en was het eenvoudiger om de assignatie van bewijsstukken'vergezeld'
te doen gaan. Men maakte hierbij gebruik van zogenaamde assignatiebiljetten, die bij de
overdracht van de schuldbekentenis werden afgegeven. Men zou verwachten dat het van
hieruit nog maar een kleine stap was om het te verhandelen stuk van een aantekening te
voorzien, opdat de moderne techniek van verhandelbaarheid als vanzelfsprekend en op
korte termijn tot ontwikkeling kon komen. Toch gebeurde dit niet: het endossement zou
pas rond 1600 in Antwerpen inburgeren, derhalve ruim een halve eeuw later dan de ver-
algemeende toepassing van het assignatieprincipe op overdrachten van handelspapier. 156

Een verklaring hiervoor ligt niet zo voor de hand. Naar alle waarschijnlijkheid moet die
verklaring gezocht worden in het feit, dat de circulatie van handelspapier te Antwerpen
aanvankelijk vooral langlopende schuldbekentenissen betrof. De kooplieden uit Noord-,
Noordwest-, Oost- en Centraal-Europa werkten in hun handel op lange afstand immers
vooral met dergelijk papier, dat doorgaans 66n van de Brabantse jaarmarkten als verval-
datum meekreeg. Daar de kooplieden op het einde van iedere jaarmarkt in de Beurs
verzamelden om hun betalingen te regelen, vonden op dat ogenblik alle overdrachten en
compensaties plaats. Er was dan ook geen onmiddellijke behoefte aan een expeditieve
formele procedure ter identificatie van de overdragende schuldeisers. Iedereen was ter
plaatse en iedereen was goed bekend. Voorts belette het meer permanent wordende ka-
rakter van de Antwerpse markt niet, dat de betalingstermijnen gekoppeld bleven aan de
jaarmarkten.

In de periode tussen circa 1530 en 1560 zou deze situatie zich wijzigen. De handel
met Italic en Spanje begon sterk toe te nemen, terwijl ook het gebruik van wisselbrieven
in de handelstechniek van het Noorden begon door te dringen. De wisselbrief werd nu ook
in de kringen van de kooplieden uit het Noorden een courant kortlopend handelspapier
met de dubbele aantrekkelijkheid als wissel- en kredietinstrument. Langzamerhand
verdrong de wisselbrief de langlopende schuldbekentenis  in de Antwerpse lange-
afstandshandel. Formeel vormde deze overgang geen probleem voor het opnemen van de
wisselbrief met toonderclausule in de nieuwe Antwerpse gewoonten van transferabiliteit
en negotiabiliteit. Praktisch echter bestond er wel een probleem, aangezien de toenemen-

m Van der Wee en Aerts, De economische ontwikkeling 55-59.
156 De naam endossement is ontleend aan in de zeventiende eeuw te Frankrijk circulerende wisselbrieven

met aanwijzing van de order door middel van een aantekening op de achterzijde van de brief, 'ordre' of
'endossement'. De vermelding 'ordre' wees op procuratie, terwijl de vermelding 'endossement' op overdracht
van het recht zelfwees.
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de democratisering als gevolg van de veralgemening van de commissie- en participatie-
techniek in de handel op lange afstand gepaard ging met een toenemende anoninliteit bij
het overdragen van effecten. Bovendien verhoogden de godsdienstoorlogen van de laatste
decennia van de zestiende eeuw de maatschappelijke onzekerheid. Er deed zich dan ook
een groeiende behoefte gevoelen om de anonimiteit in het bestaande Antwerpse systeem
van overdraagbaarheid en verhandelbaarheid van handelspapieren - nu in eerste instan-
tie wisselbrieven - te vervangen door een expeditief maar tegelijkertijd formeel systeem
van identificatie. Het endossement werd de oplossing voor wat de kortlopende wisselbrie-
ven betreft. De langlopende schuldbekentenissen bleven vanzelfsprekend ook als han-
delspapier in gebruik, maar het onderscheid met de wisselbrieven werd nu duidelijk. Bij
deze papieren evolueerde de financiale bescherming meer in de richting van de borgstel-
ling. Deze schuldbekentenissen kenden incidenteel wel een aantekening op de achterzijde
van het stuk zoals 'als principael' of'als borge', maar een der#elijke aantekening leverde
geen rechtsgeldig bewijs op van de overdracht van het stuk.

Dat het gebruik van de wisselbrief tijdens de tweede helft van de zestiende eeuw
sterk in de Antwerpse handel was binnengedrongen, blijkt vooral uit de 'codificatie' van
Antwerpen van de zestiende eeuw. Gezien de voortrekkersfunctie van de stad gold deze
codificatie niet alleen voor Antwerpen zelf, maar voor de gehele Zuidelijke Nederlanden. 158

Uit de achtereenvolgende Antwerpse codificaties (In Antiquis, Impressae en Compilatae)
blijkt niet alleen dat het aantal handelsrechtelijke onderwerpen in de zestiende eeuw
toenam, maar vooral dat het aantal artikelen met betrekking tot het wisselrecht groter en
van meer belang werd. Ik zal, alvorens deze artikelen te behandelen, de landsheerlijke
ordonnantion bespreken die aan de codificatie vooraf zijn gegaan.  Ook zij hebben hierop
immers invloed gehad.159 Voorts zal ik de In Antiquis artikelgewijs bespreken, gevolgd
door een bespreking van de Impressae. Vervolgens komen de bepalingen van de Com-
pilatae aan de orde. De paragraaf zal afgesloten worden met een generale vergelijking van
de Impressae en de Compilatae en een wat meer specifieke bespreking van de verschillen
tussen beide codificaties. Een bespreking van de jurisprudentie betreffende de wisselbrief
in deze periode was hier zeker op zijn plaats geweest, ware het niet dat het hier aan
bronnen ontbreekt. Noch het archief van de Grote Raad van Mechelen, noch dat van de
Raad van Brabant bevat voor deze periode bijzonder interessant materiaal.'60 Mede als
gevolg van het schaarse aantal zaken met betrekking tot de wisselbrief dat klaarblijkelijk
voor deze rechtscolleges is gebracht, kunnen hieraan mijns inziens nauwelijks noemens-
waardige gegevens worden ontleend."' Deze constatering leidt tot de voorzichtige conclu-
sie, dat het gebruik van de wissel voornamelijk een praktijkaangelegenheid was en dat

.7 Van der Wee, Historische aspecten 150-163. In Engeland kwamen in de loop van de zeventiende eeuw de
schuldbekentenissen met toonderclausule als 'promissory notes' (in de vorm van 'goldsmith notes') zeer in
zwang; zij werden de voorlopers van het hedendaagse bankbiljet.

158

Coopmans constateert in De jaarmarkten',  6, dat bijvoorbeeld in Bergen op Zoom zeer dikwijls Antwerpse
regelingen van toepassing werden verklaard. Bovendien kwamen de in Bergen op Zoom op diverse gebieden
verleende privileges overeen met de Antwerpse. Bergen op Zoom was zeker niet de enige stad in de regio
waarvoor Antwerpen als moederstad optrad (Middelburg).

.9 Het financiale beleid van keizer Karel V heeft op diverse terreinen tamelijk grote invloed gehad op de
handel van Antwerpen. F. Edler, The effects of the financial measures of Charles V on the commerce of Ant-
werp, 153942'' Revue Belge de Philologie et d'Histoire. Recued trimestriel 16 (1937) 665-673.

160 Een uitzondering hierop wordt gevormd door een in 1570 voor de Grote Raad van Mechelen gebrachte
casus (nr 723 archief Grote Raad van Mechelen, Algemeen Rijksarchief Brussel), besproken door W D.H.
Asser,  "'Van sine guden." The (conditional) acceptance by a factor of a bill of exchange drawn  upon him  by hisprincipal', in: A Wijffels, red., Miscellanea Consilii Magni III. Essays on the History of Forensic Practice.
Etudes d'histoire ju(iiciaire (Amsterdam  1988)  1-15.  Ook A. Wijffels, Qui millies  allegatur.  Les  alkgations du
droit savant dans les dossiers du Grand Con.sea de Malines (causes septentrionales, ca. 1460-1580) (2 dln. Am-
sterdam 1985) I, 419420. Bij de bespreking van artikel 28 van de Compilatae kom ik hierop terug.

  P. Stockmans, Decisionum Curiae Brabantiae sesqui centuria (Brussel 1670) en J.Th. de Smidt, e.a.,
Chronologische Lijsten uan de Geextendeerde Sententien en Procesbundels (dossiers) berustende in het archief
uan de Grote Raad uan Mechelen (6 dln. Brussel 1966-1985), welke laatste werken slechts tien verwijzingen
bevatten naar dossiers waarin in de periode van 1465 tot 1580 een geschil met betrekking tot een wisselbrief
aan de orde was, II, 82 en 461, IV, 398, V, 335, 387 en 459, VI, 154, 311, 324 en 329.
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geschillen dienaangaande ook dicht bij deze praktijk werden opgelost. Dit blijkt onder
meer uit het grote aantal turben, een verklaring van deskundigen op een specifiek onder-
werp, dat terzake van de wisselbrief is uitgebracht (zie onder meer in de volgende para-
graaf). Bovendien is zeer wel mogelijk dat geschillen betreffende het wisselrecht veelal
door arbiters werden beslecht. 162

De landsheerlijke ordonnantiin van 1537, 1539 en 1541 met betrekking tot kre-
dietpapieren 163

Met betrekking tot de marktbrieven in Antwerpen bestonden er al landsheerlijke regelin-
gen vanaf 1520. Ten aanzien van de wisselbrieven is dit eerst vanaf 1537 het geval. Vol-
gens De Smedt is de bemoeienis van de regering hier overigens niet zo zeer voortgekomen
uit eigen initiatief, maar onder grote druk van buitenaf ontstaan. Zo is van de Engelse
Natie te Antwerpen bekend dat zij bij de keizer aandrong om tegen de wanbetaling uit de
wisselbrief maatregelen te nemen.164 Het algemene edikt van 7 maart 1537 bevatte regel-
geving met betrekking tot obligaties (schuldbekentenissen) met een vooraf bepaalde ver-
valdag= Het voornaamste doel van de regeling was het tegengaan van misbruik van de
kredietpapieren. De belangrijkste bepalingen betroffen het op de vervaldag al dan niet
erkennen van een geschreven betalingsbelofte (door de schuldenaar) en de tijdige nako-
ming hiervan. Hij die hierbij in gebreke bleef, kon door de hoofdcrediteur (degene aan wie
de belofte was gedaan) in rechte betrokken worden. De ordonnantie geeft regels omtrent
het stellen van borg voor het geval dat het dokument erkend werd en omtrent de boete
voor het geval dat het dokument ten onrechte niet werd erkend. Opvallend in deze veror-
dening is overigens dat de toonderclausule reeds volkomen aanvaard schijnt te zijn. Dit
hield in dat de houder van een kredietpapier in de rechten van de crediteur trad louter op
grond van zijn houderschap van het stuk. De Smedt toont aan dat Antwerpen in deze

166

opvatting lang alleen heeft gestaan.
Wat echter in de ordonnantie ontbrak was een regeling van de bevoegde gerechten.

Daarom gaf Karel V op  19 mei  1537 een openbare interpretatie van de ordonnantie.  Deze
was alleen van toepassing in het geval dat een procedure aanhangig werd gemaakt voor
een bevoegde rechter. Dit laatste werd op zijn beurt bepaald door met name de stadsprivi-
leges volgens welke poorters alleen aangesproken konden worden voor burgemeester en
schepenen van de stad waarvan zij poorter waren. 167

Een tweede punt van kritiek op de regeling betrof het onderscheid tussen obliga-
ties (schuldbekentenissen) en wisselbrieven. De ordonnantie van 7 maart 1537 bevatte
immers geen verwijzing naar de wisselbrief In een uitbreiding van de ordonnantie op 25
mei 1537 werd daarom een en ander verduidelijkt.'w Inhoudelijk veranderde er weinig

162 De Smidt, e.a , a.w., II, 82 verwijst naar een aan de Grote Raad van Mechelen in eerste aanleg voorgelegd
geschil (18 oktober 1509), waarin de verweerders uitdrukkelijk hadden geweigerd om voor arbiters te
verschijnen.

163 Een algeheel overzicht van de ordonnantien e. d. betreffende het wisselrecht in de Nederlanden in S.
Lammel, 'Die Gesetzgebung des Handelsrechts', in: H. Coing, red., Handbuch der Quellen und Literatur der
neueren eumpaischen Priuatrechtsgeschichte (6 bdn. Munchen/Frankfurt am Mein 1973-1982) bd.2, 776-779.

i•* O. de Smedt, 'De keizerlijke verordeningen van 1537 en 1539 op de obligaties en wisselbrieven', Ne-
derlandse Historiebladen 3 (Antwerpen 1940-1941) 15-35.

163 1

Ordonnance de l'Empereur sur les obligations et promesses souscrites par des commercants', Recueil des
ordonnances des Pays-Bas. Deuxi2me sTrie (1506-1700) (7 dln. Brussel 1893-1957) IV, 15-17.

166 De Smedt, 'De keizerlijke verordeningen',33-34, Goris, Etude 339. Gezien het theoretische karakter van
dit onderwerp zal het in de volgende paragraaf verder uitgewerkt worden.

.7
De Smedt, a w  20

168  ,Ordonnantien Nopende Wissel-brieven ende Asseurantien', A. Anselmo, J.B. Christyn, M. Wouters,
Placcaeten, or·donnantien, landtcharters, blyde-Incomsten, priuilegien ende instructien by de princen van dese
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aan de eerste ordonnantie, maar de terminologie werd meer op de wissel gericht. Degene
die een wissel gepresenteerd kreeg, moest de wissel meteen accepteren  of de acceptatie
weigeren ten overstaan van een notaris en getuigen. Opvallend is dat eenzelfde regeling is
opgenomen in de eerder genoemde costuimen van 1582 en 1608. Hier is de invloed van de
ordonantion dus duidelijk merkbaar. Voorts was in de regeling van 25 mei een gedeelte
gewijd aan verzekeringscontracten, een onderwerp dat in de regeling van 7 maart ont-
brak.

De in de ordonnantian van 1537 behandelde obligaties (schuldbekentenissen) en
wisselbrieven met vooraf bepaalde vervaldatum waren niet de enige soort kredietpapieren
die in de praktijk voorkwamen:. Naast de papieren die betaalbaar waren op een bepaal-
de datum, op zicht, op enige dagen na zicht of op een aantal dagen na datum van het
dokument - papieren die beschouwd werden als betaalbaar op een vooraf bepaalde verval-
datum en die dus onder de verordening van 1537 vielen - werd er veelvuldig gebruik
gemaakt van kredietpapieren met slechts de vermelding dat zij betaalbaar waren op een
van de vier jaarmarkten. Vooral voor deze aan de markt gebonden kredietpapieren was de
regeling van 7 april 1539 van belang.'70 Naast een bevestiging van hetgeen bepaald was in
de regelingen van 7 maart en 25 mei 1537, bevatte de nieuwe ordonnantie vooral aan de
marktvrijheid gebonden termijnen waarbinnen een kredietbrief of betalingsbelofte op een
bepaalde markt voldaan moest zijn. Dat dit vooral consequenties voor de vervolging van
de wanbetaler had ligt voor de hand. De termijnen overschreden immers de marktvrij-
heid, waardoor de in paragraaf 2.1. behandelde privileges die de handelaren tijdens de
marktvrijheid hadden, vervielen en behandeling naar het gewone recht plaatsvond. We-
derom hoopte men op deze manier misbruik van de kredietpapieren tegen te gaan.

171

Dat dit laatste niet gelukt is valt af te leiden uit een nieuwe ordonnantie van 31
oktober 1541.m Naast de bepaling dat de overdracht van schuldbekentenissen met order-
clausule beschouwd diende te worden als door middel van assignatie tot stand gekomen,
werden in de ordonnantie concrete data vastgelegd voor de perioden waarbinnen de beta-
lingen op de markten dienden te geschieden. Hierdoor kwam er een einde aan de praktijk
van de kredietbrieven die de markten volgden. Op de Bamismarkt in Antwerpen werd
deze aanvangsdatum 31 oktober en op de Sinksenmarkt 1 augustus. Deze regeling wasoverigens niet slechts op de Antwerpse markten van toepassing, maar strekte zich uit
over de gehele marktcyclus. De betalingen op de Koudemarkt te Bergen op Zoom dienden
derhalve krachtens de ordonnantie op 31 januari te beginnen en de betalingen op de
Paasmarkt te Bergen op Zoom op 1 mei. Iedere betalingsperiode zou tien dagen duren,
zodat de vervaldatum respectievelijk 10 november, 10 februari, 10 mei en 10 augustus
werd. De in de verordening ingevoerde koppeling aan vaste kalenderdata was vooral van
belang voor de betalingen op de Paasmarkt en de Sinksenmarkt. De markten waren
immers niet gebonden aan data maar aan kerkelijke feestdagen zonder vaste datum en
vooral de aanvang van de twee laatstgenoemde kon van jaar tot jaar behoorlijk verschil-

Nederlanden, aen de inghesetenen uan Brabant, 1/Zaenderen ende andere prouincien (10 dln. Brussel 1664-1768)
I, 414-415.

169 De meest voor de hand liggende vorm hiervan, de wissel met een vooraf vastgestelde kalenderdatum,
kwam schijnbaar niet vaak voor. J. Strieder, Aus Antwerpener Notariatsarchiuen. Quellen zur deutschen
WirtschaBsgeschichte des 16. Jahrhunderts (Berlijn/Izipzig 1930) nrs. 236, 237, 239, 290, 298,423, 504,508,
591, 674. De brieven die betaalbaar waren op zicht, kwamen veel voor in de handel tussen Antwerpen en  n-den, terwijl de brieven die betaalbaar waren op enige dagen na zicht veelal gebruikt werden in de Duitse
handel. Bij de papieren die betaalbaar waren op enige dagen na de datum van het dokument werd de
betalingstermijn bepaald door een in de praktijk ontstane tijdsduur. Deze brieven kwamen zeer veel voor in de
Antwerpse handel.

170,Ordonnance imp6riale sur les payements et le reglement des contrats aux foires d'Anvers et de Berg-op-
Zoom', Recued IV, 112-114.

.1
De Smedt, De keizerlijke uerordeningen 26-27.

172,Ordonnance imp6riale sur les lettres de change, leur paiement aux foires d'Anvers et de Berg-op-Zoom, etles opdrations de courtage', Recueil IV, 329-331
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len. Het is overigens niet zo dat de betalingsperioden in duur onveranderlijk waren. De
perioden werden, vooral als gevolg van betalingsmoeilijkheden van de regering, herhaal-
delijk verlengd.

173

Wanneer we de Impressae van 1582 bekijken blijkt dat hierin de ordonnantie van
1541 vrijwel letterlijk overgenomen is. In de costuimen wordt weliswaar verwezen naar
een ordonnantie van 16 november 1551, maar dit betreft waarschijnlijk een hernieuwde
publicatie van de regeling van 1541.

De Antwerpse 'codificatie' met betrekking tot het handelsrecht

Zoals gezegd kende Antwerpen reeds in de zestiende eeuw een aantal uitgebreide codifica-
ties van het gewoonterecht in combinatie met landsheerlijke wetgeving."4 Hierin is een
steeds groter wordend gedeelte gewijd aan het handelsrecht en met name het wisselrecht.
Zo treffen we in de In Antiquis van 1570/1571 bijvoorbeeld titels aan over faillissement,
obligaties, verzekeringscontracten en wisselbrieven.'" In de Impressae van 1582 is het
aantal handelsrechtelijke onderwerpen aanzienlijk toegenomen. Onderwerpen zoals bij-
voorbeeld jaarmarkten, 'koopmanschap', 'handschriften' en obligaties, verzekeringscon-
tracten en'van weddinghe ende spel' en wisselbrieven, komen hierin voor.1,6 Na de val van
de stad Antwerpen in 1585, werd deze laatste codificatie echter buiten werking gesteld en
in 1608 vervangen door de Compilatae. In de Compilatae komt, nog meer dan in de Im-
pressae, het karakter van stedelijke wetgeving naar voren. In de Compilatae is het aantal
handelsrechtelijke onderwerpen groot. Deze zijn opgenomen in het verbintenissenrecht,
dat een apart gedeelte vormt onder de naam'van contracten ende verbintenissen ende des
daeraen cleeft'. Dit deel IV bestaat uit 18 titels!'":

I         Van geoorloffde ende ongeoorloffde contracten.
II Van schepene brieven ende hantschriften.
III Van wisselbrieven.
IV           Van de vrije jaermerckten.
V        Van de peerdemerckten.
VI       Van coop ende coopmanschappen.
VII Van huere.
VIII Van schipvracht.
IX Van geselschap ende gemeijnschap van goederen.
X        Van bevel ende factorije.
XI Van versekeringe oft asseurantie.
XII Van pantschappe.
XIII Van borchtochten.
XIV Van hantvullinge oft namptisatie.
XV Van betaelinge, bewijsinge, compensatie, etc.
XVI Van gebroken schuldenaers.
XVII Van brieven van respijt oft vuijtstel van betaelinge, en de van cessie.
XVIII Van voordeel oft preferentie onder de crediteuren.

173 De Smedt, De keizertijke uerordeningen 30.

.. Het jongste overzicht van de geschiedenis van deze codificaties bij F Stevens, Revolutie en notariaat.
Antwerpen 1794-1814 (Assen/Leuven 1994) 21-30.

175 G. de Longd, Coutumes de Pays et Duche de Brobant (7 dln. Brussel 1870-1878) De eerste vier delen
bestaan uit 'coutumes de la ville d'Anvers'. De In Antiquis zijn te vinden in deel I en de genoemde onderwerpen
in respectievelijk titel XVI, XXVII, XXIX en XXVIII, 530-536 en 596-598.

'76 De I.knga, a.w. II, 374-384 (titel XLM, 386-392 (titel LI), 396400 (titel LIII), 400408 (titel LIV) en 408-
412 (titel IN).

177

De L ngd, a.w. IV, 2-466.
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Hoewel deze codificatie formeel juist buiten de periode van dit hoofdstuk valt, wil ik haar
hier toch behandelen. Per slot van rekening is deze codificatie het laatste overzicht van
het recht zoals dit gold voordat Antwerpen als wereldstad in verval geraakte. Opvallend
is overigens, dat de handelswetgeving in de latere periode in de Noordelijke Nederlanden
niet zo zeer werd geinspireerd door de Compilatae, maar meer door de Impressae:78 Dit
kan verklaard worden uit het feit dat eerstgenoemde codificatie niet gedrukt was en
bovendien een uiting vormde van de katholieke geest, terwijl de Impressae juist tot stand
waren gekomen in de'Calvinistische periode' van Antwerpen."' Dat aan de Antwerpse
codificatie in ieder geval in latere tijden veel waarde werd gehecht blijkt onder andere uit
het feit dat Van Bijnkershoek sprak van 'Magna juris Antwerpiensis Auctoritas': het grote
gezag van het Antwerpse recht. 180

In de hieronder te bespreken codificatiebepalingen wordt onderscheid gemaakt
tussen de trekker (degene die de wisselbrief uitgeeft), de betrokkene of (later) acceptant
(degene die op grond van de wisselbrief, na acceptatie, tot betaling gehouden is), de nemer
of fondsverschaffer (degene die de geldsom aan de trekker verschaft heeft tegen ontvangst
van de wisselbrief) en degene die de uiteindelijke betaling van de betrokkene kan ontvan-
gen. Opmerkelijk is dat in de Impressae nauwelijks onderscheid wordt gemaakt tussen de
nemer en degene die tot ontvangst van de betaling gerechtigd is. De tekst spreekt van
crediteur, behoudens in de artikelen 6, 7 en 13, waarin een derde persoon, die tot ont-
vangst van betaling gerechtigd is, ten tonele wordt gevoerd. De Compilatae daarentegen
kennen een uitdrukkelijk onderscheid tussen de nemer van de wisselbrief en de presen-
teerder (ofhouder). Het is duidelijk dat de figuur van de presenteerder in deze periode in
ontwikkeling was. Aanvankelijk (in ieder geval v66r 1400) was deze figuur een zakenre-
latie van de nemer die krachtens een mandaat tot ontvangst van betaling gerechtigd was
en aldus slechts een verlengstuk vormde van de crediteur of fondsverschaffer.  In de thans
voorliggende periode werd de relatie tussen de nemer en deze houder meer en meer losge-
koppeld en trad een verzelfstandiging van de figuur van de houder of presenteerder op.
Weliswaar is deze loskoppeling in 1608 nog niet voltooid (zoals onder meer zal blijken bij
artikel 42-46 van de Compilatae), doch in zowel de Impressae (artikel 7) als in de Compi-
latae (artikel 44) wordt uitdrukkelijk de mogelijkheid van een 'voor zichzelfhandelend'
presenteerder genoemd. De verzelfstandiging van de figuur van de presenteerder hangt
zeker samen met de mate van verhandelbaarheid van de wisselbrief. Op dit laatste on-
derwerp kom ik in paragraaf 3 terug.

De tekst van de costuimen is helaas niet steeds consequent bij de aanduiding van
de verschillende personen. Om die reden heb ik de termen zoveel mogelijk in huidige
begrippen vertaald.

.8
W.H.J. Oldewelt, De pogingen tot 'codificatie' van het Amsterdamse recht', Vereeniging tot uitgaaf der

bronnen uan het oud-uaderlandsche recht. Verslagen en mededeelingen 13 (1967) 57-73, 71-72 en Stevens,
Revolutie en notariaat 25-30. Laatstgenoemde wijst er overigens ook op dat Huygens in zijn 'Notarius Belgicus
oft ampt der notarissen' (1771) slechts naar de bepalingen van de Impressae verwijst. Stevens, a.w. 306.

179 J.W. Bosch, 'Remarques sur quelques influences exerc6es en mati&re de droit par les Provinces M6ridio-
nales sur Les Provinces Septentrionales des Pays-Bays jusqu'en 1795', TU(ischriti uoor Rechtsgeschiedenis 19
(1951) 133-157, 144.

1110

Bosch, a.w. 143-147. Over de totstandkoming van de verschillende codificaties en de achtergronden M.
Gotzen, 'De costumiere bronnen voor de studie van het oud-Antwerpsch burgerlijk recht',  Rechtskundig  tijd-
schrift voor Belgie 39 (1949) 3-16, 105-124, 193-208, 11-198.
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De bepalingen met betrekking tot het wisselrecht in de In Antiquis van
1570/1571

In titel XXVIII staat een drietal bepalingen over 'wisselbrieffven'. 181

'Eenen wissetbrieff, hier geson<len ende geinsinueert ende geaccepteert zyn(le by den genen
daer  hy aen adresseert, wordt dacceptandt vander sommen inde wisselbrieff begrepen
debiteur, ende nyettemin blyft den persoon die den wisselbrief heeft gemaeckt ende ge-
teeckent uerbonden, zoo dat ingeualle den acceptant den wisselbrief nyet en betaelt, men
mach  protesteren jegens  den acceptant ende  dan  syn recours  weder  nemen aenden  persoon
die de  penninghen, daeruuyt den wisselbrieff gemaeckt is, getelt  syn,  midts hem thoonende
het  protest  uan  geen  betaelingen  uoor  notaris  of't  andersints  wettelyck jegens  den  acceptant
gedaent

De bepalingen lijken slechts het hoognodige vast te stellen. De trekker van de wissel bleef
aansprakelijk voor het in de wisselbrief bepaalde bedrag wanneer de brief geaccepteerd
was door de betrokkene, maar deze weigerde te betalen. De vordering op de trekker dien-
de in dat geval wel gepaard te gaan met het prot:estjegens de niet-nakoming door de
acceptant.

'Item, soo wanneer een wissetbrief, die op tyt te betalen is, nyet en wort geaccepteert, ende
die den wisselbrieff gesonden heeft daeraf wort geaduerteert,  mach,  naer costuyme vander
Borssen, den persoon die den wissetbrieff heeft geteeckent doen borge stellen uan te betaeten
de  somme metten prys uande wissel en<ie herwissel, zoouerre den wisselbrief sonder betae-
linge geprotesteert, wederomme gesonden wordt'.

Blijkens de tweede bepaling was het op de beurs gebruikelijk dat de nemer de trekker in
geval van niet-acceptatie door de betrokkene borg deed stellen voor het in de wissel vast-
gestelde bedrag, vermeerderd met de door de nemer gemaakte kosten van de wissel en
herwissel. Ook hier moest vanzelfsprekend het protest getoond worden.

'Men en mach oock, naer costuyme onder den coopluy geuseert, egeenen wissetbrieff betae-
len eer dat den tyt uan betaelinghe uanden wisselbrief veruallen is, oft anders soude de
selue betalinghe wesen tot peryckel uanden genen die de betaelinge gedaen heeft, ingeualle
den persoon die(n) hy betaelinge uoor den tyt gedaen heeft, compt te failleren'.

Ten slotte werd bepaald dat het gewoonte onder de kooplui was  dat men een wisselbrief
niet voor de vervaltermijn mocht betalen. Anders bestond het risico dat de ontvanger van
het geld failliet ging en het bedrag ten tweede male moest worden betaald door degene die
de eerdere betaling had gedaan. Daar deze bepaling ook in de latere codificatie voorkomt,
zal ik deze op die plaats nader bespreken (zie artikel 6 van de Impressae).

182De bepalingen met betrekking tot het wisselrecht in de Impressae van 1582

In titel LV zijn 11 artikelen opgenomen onder de naam'van wissel-brieven'.

1.  De gene die eenen Wissel-brief aen him gepresenteert sijnde niet en accepteert,  en is uit
crachte uanden setuen wisset-brief niet gehouden, t'en ware dat een facteur (macht hebben-
de om sijnen Meester te verbinden) tot behoeve uan sijns Meesters affairen eenige somme
van penningen op  wissel genomen ende eenen wissel-brief aen  sijnen  meester geson(len

181 De Longd Coutumes I, 598.

.2
De Inngd, a.w. II, 408-412.
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hadde, ten eynde hy den persoon, van wien hy sulcke somme ontfangen heeft, oft sijn ge-
committeerde daeraf rembourseren soude.

Degene die een aan hem gepresenteerde wisselbrief niet accepteert is hieraan ook niet
gebonden. Dit is slechts anders wanneer een factoor, die bevoegd is zijn lastgever te verte-
genwoordigen, ten behoeve van zijn lastgever een wissel trekt en deze aan de lastgever
stuurt met de bedoeling dat deze lastgever de oorspronkelijke geldgever terugbetaalt.

2.  Item soo wanneer eenen wissel-brief op tijdt te betalen is, ende gepresenteert sijnde niet
en wordt geaccepteert, oft dat na d'acceptatie den dach gheuallen sijnde, mercketijck uer-
treck uan betalinge rijst, ende die den wissel-brief ghesonden heeft, daer af wordt gheaduer-
teert eer den wissel-brief met proteste wederom comt, mach, nae costume uande borsse, den
persoon die den wissel-brief heeft geteeckent doen borghe stellen ter plaetsen daer den
wisset gecontracteert is, uan te betalen de somme daer in begrepen, metten prijs uan(len
wissel ende herwisset, soo uerre den wissel-brief sonder betatinge geprotesteert wederom
gesonden werde.

Wanneer de nemer, nog voordat de wissel met protest terugkomt, op de hoogte wordt
gebracht van het feit dat de betrokkene de wissel weigert te accepteren of dat (na accep-
tatie) op de vervaldag niet betaald zal worden, kan hij de trekker borg doen stellen op de
plaats waar de wisselovereenkomst gesloten is en wel voor het in de wisselbriefvastge-
stelde bedrag vermeerderd met de kosten van wissel en herwissel tot het moment dat de
wisselbrief zonder betaling en met protest teruggestuurd is.

Voorgaande bepaling komt grotendeels overeen met de tweede bepaling ten aan-
zien van de wisselbrief in de In Antiquis. Het onderscheid betreft niet zo zeer de inhoud
als wel de wijze waarop een en ander weergegeven is.

3. Item na(lien eenen wissel-brief hier gesonden, gepresenteert is ende gheaccepteert byden
genen daer hy aen gheaddresseert wordt, is d'acceptant uande somme inden wisset-brief
begrepen debiteur.  ende  niet  min  blijft  de  persoon,  die  den wissel-brief heeft  gemaeckt ende
gheteeckent,  uerbonden: soo dat ingeualle d'acceptant den wissel-brief niet en betaelt, men
mach tegens hem protesteren, ende dan sijn uerhael weder nemen aenden persoon wien de
penningen,  daer  uan den wissel-brief procedeert,  ghetelt  sijn.  de  welcke,  midts hem  t}too-
nen(ie met een uande wissel-brieuen, het protest uan gheene betaelinge uoor Notaris oft
anderssins wettelijcke tegens den acceptant gedaen, is gehouden den wissel-brief metten
costen, schaden ende interesten te voldoen, onder cautie (soo wanneer de gheaccepteerde
wissel-brief niet ghethoont wordO  uan de penningen  by hem ontfangen te restitueren,  soo
uerre  men,  niet  teghenstaende den proteste.  naederhandt beuonde  den  wisselbrief oft deel
daeraf byden acceptant betaelt te  sijn.

Wanneer een verstuurde en gepresenteerde wisselbrief geaccepteerd wordt,  is de accep-
tant van de brief debiteur. De trekker echter blijft aansprakelijk, zodat hij  in het geval dat
de  acceptant niet betaalt het  in de wisselbrief vastgestelde bedrag vermeerderd  met scha-
de en rente moet betalen, mits men hem naast de wisselbrief ook het protest van de niet-
betaling door de acceptant, opgemaakt ten overstaan van een notaris of op een andere
wettelijk aanvaarde manier, toont.  In het geval dat de wisselbrief niet aan de trekker
getoond is, behoeft hij slechts te betalen onder de voorwaarde dat hij het reeds betaalde
terugkrijgt voor zover het bedrag reeds door de acceptant blijkt te zijn betaald.

Deze bepaling komt overeen met de eerste bepaling in de In Antiquis. Ook hier is
er nauwelijks enig inhoudelijk verschil. De bepaling in de Impressae is wat uitgebreider
dan die in de In Antiquis. In de Impressae wordt het bepaalde aangevuld met de garantie
dat de trekker dat gedeelte wat reeds door de betrokkene is betaald, terugkrijgt.

4. Item in,:lien de crediteur, by gebreke uan betalinge, naer d'acceptatie metten wissel-brief
ende protest wederom ghekeert sijnde totten genen die den wisset-brief gemaect oft de weer-
de uan(ie somme daer in begrepen ontfanghen heeft, uanden seluen gheende betalinghe en
crijght, mach wederom comen tegens den genen die den wissel-brief heeft gheaccepteert
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ende hem uanden setuen doen betaten met costen, schaden ende interesten, midts metten
glteaccepteerden wissel-brief brenghende  protest oft ander sufficient bescheet dat  hy  uan(len
sender  uanden  wissel-brief oft  ontfanger  uande  penningen  niet en  is  betaelt gheweest.

De crediteur mag zich, wanneer hij ook van de trekker geen betaling ontvangt, weer tot de
acceptant richten voor betaling van de kosten, de schade en de rente. Hij moet dan wel de
geaccepteerde brief tonen met het protest, of een andere stuk, zodat blijkt dat hij  niet
reeds door de trekker is betaald.

5. Item als eenen wissel-brief niet gheaccepteert en wordt, mach eenen derden ter eeren
uanden  brief den seluen accepteren ende  daeraf betalinghe doen,  ende ontfanghen  transport
uan d'actie teghens den debiteur, om hem uanden seluen daerafte doen rembourseren, 0#
oock  latende  t'protest  doen,  den  wissel-brief accepteren ende de  betalingen doen,  midts
t'hemwaerts nemende den wissel-brief metten proteste, om daer mede sijn uerhaet te heb-
ben: ende is de uoorschreuen derde persoon wt crachte uan sulcke acceptatie gehouden de
somme  inden wissel-brief begrepen te betalen.

Wanneer een wisselbrief niet geaccepteerd wordt,  mag een derde deze accepteren en
betalen en wordt hem de vordering jegens de schuldenaar overgedragen. Wanneer gepro-
testeerd is tegen de non-acceptatie kan de derde, na acceptatie, betaling en afgifte van de
wisselbrief hiermee 'sijn verhael' doen.

In deze bepaling wordt kennelijk verschil gemaakt tussen de situatie waarin tegen
de non-acceptatie geprotesteerd is en de situatie waarin dit niet is gebeurd.

6. Men en mach oock, nae costume onder de Coopluyden geuseert, gheenen wissel-brief
betalen eer dat den tijdt uan betalinghe uanden wissel-brief veruallen is: oft anderssins
sou(le de selue betalinge wesen tot perikel uanden genen die de betalinghe ghed<ten heeft,
ingeualle de persoon aen wien hy de betalinghe, uoor den tijdt, ghedaen heeft, comt te fail-
leren.

Volgens de gewoonten onder de kooplui mag men geen wisselbrief betalen voordat de
betalingstermijn verstreken is. Op deze manier wordt voorkomen dat de betaler de dupe
wordt van een ontvanger die voor het verstrijken van de vervaltermijn failliet gaat.

Deze bepaling is een bijna woordelijke herhaling van de derde bepaling uit de In

Antiquis. Wanneer de presenteerder failleerde voor de vervaltermijn (en de geldsom niet
inmiddels aan de nemer had voldaan), bestond op de vervaldag nog steeds de vordering
van de nemer op de trekker. De acceptant kon door (66n van) hen opnieuw worden aange-
sproken.

7. Item uermach de gene die de weerde uande somme inlen wissel-brief begrepen ghetelt
heeft (als meester uan(len wissel sijnde) de commissie daer in begrepen te wederroepen oft
doen wederroepen byden genen die den wissel-brief geschreuen 're integra', al eer die by(len
acceptant betaelt is: t'en ware dat de ghene, aen wien de wisset-briefcomt te betaten, gheen
naect mandataris oft bevel-hebber en ware uanden seynder uan(len wissel-brief: maer dat
de selue penninghen /tem toequamen, ende byden wissel-briefbevel hadde  'in rem suam',
om de  somme daer in begrepen t'ont/anghen

De nemer van de wisselbrief mag de commissie herroepen of laten herroepen voordat de
brief door de acceptant is betaald, behoudens het geval dat de betalingsgerechtigde geen
last ontvangen heeft van de in de brief genoemde nemer en een persoonlijk recht heeft op
betaling uit de brief.

De hier genoemde commissie betreft de opdracht tot inontvangstneming van de
betaling aan een derde (de houder van de brief). De Antwerpse notarisarchieven uit deze
periode bevatten slechts enkele voorbeelden waarin door de principaal een volmacht
wordt verleend tot het vorderen van betaling op grond van een wisselbrief.'= Niet uitge-

183

Bijvoorbeeld in Strieder, Aus Antwerpener Notariatsarchiuen nr. 69.
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sloten is echter dat de veelvuldig voorkomende algemene volmachtverleningen tot het
vorderen van betaling van een geldsom ook schulden uit een wisselbrief betreffen. 184

Het artikel suggereert de mogelijkheid dat de houder van de wisselbrief een eigen
recht op uitbetaling heeft. Dit zou kunnen betekenen dat van volledige verhandelbaarheid
van de wisselbrief sprake was.  Ik kom hierop in de volgende paragraaf terug.

8.  Item  soo  wanneer  dat  de  gene  aen  wien eenen  wissel-brief geaddresseert  wordt,  weygert
den seluen t'accepteren, is de crediteur gehouden 'terstondt oft binnen den derden daghe
daernae' te protesteren

Wanneer de betrokkene weigert deze brief te betalen,  moet de crediteur meteen of uiter-
lijk binnen drie dagen hiertegen protesteren. 185

9.  En(ie  als eenen  wissel-brief gheaccepteert is ende t'zijnen uerschijndaghe  niet betaelt  en
wordt, soo is de ghene wien toe staet de betalinge t'ontfang/ten, gehouden te protesteren
binnen den tijdt 'uan acht oR xiiij daghen, oR sekeren corten tijdt daer nae, nae exigentie
ende gelegentheyt vander saecken': oft anderssins soo uerliest hy zsijn uerhael teghen den
sender uanden wisset-brief.  T'en ware dat de debiteur platte weygeringe uan betatinge
dede, hem in fraude van sijne crediteuren absenteerde, latiteerde oft by openbaren gheruch-
te ter borsse uoor insolvent befaemt ware: in welcken gheualle is de crediteur gehou(len
terstondt te protesteren, oft binnen den derde daghz daernae.

Wanneer de wisselbriefwel geaccepteerd is maar niet betaald wordt op de vervaldag,
moet degene die gerechtigd is tot ontvangst van de betalin  hiertegen protesteren binnen
acht tot vij ftien dagen of althans binnen een korte periode. * Wanneer hij dit niet doet
verliest hij zijn verhaal op de nemer van de brief. Slechts wanneer de debiteur de betaling
zou weigeren, zou frauderen jegens zijn crediteuren  of op de beurs bekend zou staan  als
insolvent, is de crediteur verplicht om onmiddellijk of binnen drie dagen te protesteren.

Dat de betalingsgerechtigde kennelijk een verhaalsrecht jegens de nemer heeft,
wilst er op dat de nemer aansprakelijk blijft tot de betalingsgerechtigde tot genoegen is
voldaan.

10. Des en mach de crediteur, gheduerende den uoorschreuen tijdt, gheenerley accorcit uan
uerdragh metten debiteur maecken: maer moet den seluen tot betalinge uermanen.

Gedurende de in de vorige artikelen genoemde periodes is het de crediteur niet toegestaan
om enige overeenkomst met de debiteur te sluiten. Hij mag hem slechts aanmanen tot
betaling.

11.  Ende is men inde uoorschreuen gheuallen ghehouden den wissel-brief metten proteste
weder te senclen, ende partije daer uan de wete te doen met d'eerste commoditeyt.

In de in de vorige artikelen beschreven gevallen is men verplicht de wisselbrief met pro-
test terug te sturen en de partijen hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen.

184 Strieder, a.w. nrs. 32, 39, 55, 17, 135, 158, 168, 221, 267, 285 en 285a, 406, 532, 666,685,698, 738, 740. In
al deze akten wordt door een met name genoemde persoon een volmacht verleend aan een andere met name
genoemde persoon om van een derde een gel(isom te ontvangen op grond van een schuld. Bijna nooit wordt de
aan de schuld ten grondslag liggende rechtsgrond vermeld.

185 Stevens, Reuolutie en notariaat 306.

186 Stevens, a.w. 306.

187 Van der Wee, Historische aspecten 152.
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De bepalingen met betrekking tot het wisselrecht in de Compilatae van 1608
188

Titel III, 'van wisselbrieven', is onderverdeeld in 5 paragrafen en bevat 77 artikelen. Het
is een gedeelte van de costuimen waarin de diverse onderwerpen zeer systematisch be-
handeld worden. Dit blijkt al uit de titels van de verschillende paragrafen:

par. 1. Vant geven, seijnden ende presentatie van de wisselbrieven.
par. 2.   Wanneer men gehouden is de wisselbrieven te accepteren, ende van d'acceptatie

onder protest.
par. 3. Wat gerechticheijt d'acceptatie van den wisselbrief geeft, ende wat vervolch men

daerop moet doen tot betaelinge.
par. 4.    Verhael des seijnders ende presenteerders van den wisselbrieff als die niet en

wordt betaelt.
par. 5. Dobbelen wissel ende wissel bij AVALLO.

par. 1. Vant geuen, seijnden ende presentatie uan de wisselbrieuen.

1. Die met ijmant wissel heeft gesloten, is gehouden den prijs te betalen, mits hem leueren-
de de brieuen, ten ware den trecker uan den gel(ie ondertusschen insolvent waere geworden,
oft ter borse int gemeijn van swacker gelooue, ende dat hij alsdan geene cautie soude con-
nen stellen uoor de uoldoeninge.

De nemer is na het sluiten van een wisselcontract gehouden tot betaling van het in de
wisselbrief genoemde bedrag tegen afgifte van een wisselbrief.  Dit is slechts anders wan-
neer de trekker van de brief inmiddels insolvent is geworden of wanneer deze op de beurs
slecht bekend staat en derhalve geen waarborg biedt voor de nakoming van de overeen-
komst.

2. De gene die de weerde in den wisselbrieff begrepen heeft getelt, wort uerstaen t'selue uan
sijn eijgen gedaen te hebben, ten waere de gene aen den wekke die wort gesonden, oft ij-
mant anders, conste doen blijcken, dat t'setue hem waere aengaende.

De nemer wordt verondersteld voor zichzelf te handelen wanneer hij de wisselovereen-
komst aangaat, tenzij degene aan wie de brief wordt verstuurd, of iemand anders kan
aantonen dat de overeenkomst ten behoeve van hem is aangegaan.

3. Den geuer uan den gelde, den wisselbrieff ontfangen hebbende, is gehouden metten eer-
sten OR tweeden post den seluen te seijnden, opdat dijen tiidelijck uoor den uervaidach op
de merckt oft ter plaetse mach sijn, daer de betalinge naer gewoonte moet oft mach geschie-
den, om atdaer gepresenteert te worden.

De geldverschaffer die de wisselbrief ontvangen heeft, is verplicht deze brief zo snel mo-
gelijk te versturen, zodat deze v66r de vervaldag op de markt of de plaats waar de beta-
ling moet geschieden gearriveerd is om daar gepresenteerd te worden.

4. Welcken aengaende den geuer van den gelde wort getoeft op de copije uan den brieff,
daermede hij den wissetbrieff heeft geson(len, die thoonende op sijnen copijeboeck ter be-
hoortijcker plaetse ende tijde gestelt, ende tot uersekeringe [uersterkinghe] uan dijen doende
den eet, dat den seluen op sijnen tijt gesonden is, als uoore.

De geldverschaffer dient hiertoe een kopie in zijn kopieboek op te nemen van de brief
waarmee hij de wisselbrief verstuurd heeft. Ook moet hij een eed afteggen met betrekking
tot hetgeen in het vorige artikel is bepaald.

188 De Longk Coutumes IV, 14-44.
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5.  Ende  oft den  wissetbrieffalsoo  niet  gesonden en ware,  ende dat den genen daerop  den
seluen is getrocken, ondertusschen quaeme te failleren, oft dat anderssints, bij gebreke van
dijen, den nemer van den gelde oft trecker daerdoore beschadicht waere, soude t'selue sijn
ten laste uan den gever

Wanneer de wisselbrief niet conform het bovenstaande verstuurd zou zijn en de betrokke-
ne zou intussen failleren of de trekker zou anderszins benadeeld worden, dan komt dit
alles ten laste van de nemer.

6. Soo wanneer nochtans den wissetbrieff waere gemaeckt om betaelt te wesen op sicht oft
op eenigen tijt daernaer, alsdan is in den wille uan den geuer tuan den gel(lel den seluen te
seijnden oft te draegen, alst hem belieft, sonder aen eenigen tijt oft merckt gebon(len te sijn,
ten waere bij den wisselbrieffanders waere ondersproken, t'sij bij expressie van sekeren tijt
binnen den welcken de betaetinge soude moeten geschieden, oft anderssints.

Wanneer de brief daarentegen betaalbaar gesteld is op zicht of enige tijd daarna, dan
bepaalt de geldverschaffer  zelf of hij de wisselbrief opstuurt dan wel meebrengt zonder
hierbij aan een bepaald tijdstip of een bepaalde markt gebonden te zijn. Dit is slechts
anders wanneer dat in de wisselbrief wordt aangegeven met een bepaling van een vaste
periode waarbinnen de betaling moet geschieden of anderszins.

7. De gene daeraene eenigen wisselbrieff wordt gesonden moet den seluen mette eerste ge-
lentheijt presenteren om geaccepteert te worden; ende oft hij t'selue niet en dede, ende dat
den trecker uan den gelde daerdoor quaeme beschadicht te wor(len, soo soude t'selue sijn
ten taste uan den geuer, behoudelijck hem sijn uerhaet op den genen die uersuijmpt heeft
den  wisselbrieff te  presenteren.

Degene aan wie een wisselbrief gestuurd wordt, moet deze bij de eerste gelegenheid pre-
senteren voor acceptatie. Wanneer hij dat niet doet en de trekker zou hiervan nadeel
ondervinden, dan komt dit ten laste van de nemer, die zich op zijn beurt kan verhalen op
degene die verzuimd heeft de wisselbrief te presenteren.

8. Als den wisselbrieffop sijnen tijt is gepresenteert, ende dat die niet en wort geaccepteert
oft aengenomen, maer dat de gene aen den welcken de presentatie wordt gedaen hem daer-
op begeirt te beraden, soo en uermach den presenteerder uoor notaris ende getuijgen, oft
uoor heeren ende weth niet te protesteren uoor dat de xxiiO uren om sun.

Als de wisselbrief na tijdig gepresenteerd te zijn niet wordt geaccepteerd en de betrokkene
zich over acceptatie wil beraden, mag de presenteerder hiervan pas na 24 uur protesteren

189ten overstaan van notaris en getuigen, ofvoor'heeren ende weth'.

9. Maer als de gene daerciene de presentatie wort gedaen terstont uerclaert den seluen niet
te willen accepteren, oft dat de =iiij uren ouerstreken sijn, soo is den presenteerder terstont,
oft binnen den derden werckenden dach daernaer, gehouden sijn protest uoor notaris oft
weth te doene, ende t'selue metten eersten oft uuijtterlijck metten tweeden bode ouer te se-
ijn<len aen den seiinder van den brieff.

Wanneer degene aan wie gepresenteerd wordt onmiddellijk te kennen geeft dat hij debrief niet zal accepteren, of wanneer de  24 uur verstreken zijn, dan is de presenteerder
verplicht onmiddellijk of binnen drie werkdagen ten overstaan van een notaris te protes-teren en dit protest bij de eerste of uiterlijk de tweede gelegenheid te sturen naar de ne-
mer.

Een soortgelijke bepaling zagen we reeds in artikel 8 van de Impressae. De inhoud
wordt nu wat meer uitgewerkt en uitgebreid. Zo wordt in de Impressae geen onderscheid

189 Stevens, Revolutie en notariant 306.
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gemaakt tussen een betrokkene die zich wenst te beraden over acceptatie en een betrok-
kene die de acceptatie onmiddellijk weigert. Ook spreken de Impressae nog niet van de
presenteerder maar van de crediteur.

10. Ende oft den presenteerder t'protest ten lancxsten metten tweeden bo(le niet en son<ie,
ende dat den trecker van den gelde daerdoore beschadicht worde, t'selue soude zijn ten
laste uan den geuer, behoudelijcken sijn uerhaet op den presenteerder, als uoore.

Wanneer de presenteerder dit protest niet tijdig verstuurt en de trekker ondervindt hier-
van nadeel, dan komt dit ten laste van de nemer, die zich op zijn beurt op de presenteer-
der kan verhalen.

11. Den geuer uan den gelde, t'protest uan de niet acceptatie ontfangen hebbende, uermach,
sonder  den  wisselbrieff ende  protest uan  niet  betaelinge te  uerwachten,  den trecker oft geuer
uan den brieff metten proteste uan de nijet acceptatie borge te doen stellen uan te betaelen
de somme daerinne begrepen, metten prijs uan den wissel encie herwissel, ingeualle den
seluen brieff onder protest  terugge  keert.

De geldverschaffer die het protest van niet-acceptatie heeft ontvangen mag, zonder de
terugzending van de wisselbrief en het protest af te wachten, de trekker aansprakelijk
stellen voor betaling van het in de wissel vastgestelde bedrag vermeerderd met de kosten
van wissel en herwissel, wanneer de brief onder protest terugkeert.

Dit laatste artikel van de eerste paragraaf komt overeen met artikel 2 van de
Impressae voor wat betreft de wisselbrief die wel gepresenteerd maar niet geaccepteerd
is.  In beide gevallen is de trekker aansprakelijk jegens de nemer van de brief (de fonds-
verschaffer).

par.  2.   Wanneer men gehouden  is de wissetbrieuen te accepteren,  ende uan d'acceptatie
onder protest.

12. Nijemant en is gehouden eenige wissetbrieuen op hem comende te accepteren, noch en
mach uuijt crachte uan dijen niet aengesproken worden, ten waere dat den seluen quaeme
uan eenen facteur, die macht heeR sijnen meester te uerbinden, ende de selue macht te
wercke heeft gestelt, oft uan den meester op sijnen facteur, die van hem suijuere ende onbe-
taste penningen onderheeft, sonder te commen Iconnenl bethoonen uan contrarie ordre oft
uerboth om den seluen niet te accepteren.

Niemand is gehouden een op hem getrokken wissel te accepteren, tenzij deze wissel ge-
trokken is door een factoor die vertegenwoordigingsbevoegd is en deze bevoegdheid ge-
bruikt heeft. Ook de factoor moet een door zijn volmachtgever getrokken wissel accep-
teren wanneer hij van deze laatste 'suijvere ende onbelaste penningen' onder zich heeft.
Dit is slechts anders wanneer de betrokkene een andere opdracht of een verbod om de
wisselbrief te accepteren kan tonen.

We zagen al in artikel 1 van de Impressae dat de handelingsbevoegde vertegen-
woordiger of factoor bevoegd is zijn principaal te binden.  In dit artikel van de Compilatae
wordt de situatie uitgebreid met de vertegenwoordiger die door zijn lastgever gebonden
kan worden aan de wisselovereenkomst.

13. En(ie oft den facteur contrarie ordre hadde, oft dat onder hem geene penningen, maer
atteenetijck onbetaste goeden oft schulden  waeren,  ende  dat  hij  den wissetbrieff niet en
begeer(ie te accepteren, soo mach den presenteerder uan den brieff, tot uersekeringe uan
dijen, arrest doen onder den genen daerop dijen luijt, ende Item dijenuolgende bedwingen
tot uerclaeringe uant gene hij onder hem heeft oft in sijne macht, oft t'sijnder dispositie, den
geuer uan den brieff toebehoorende.

Wanneer de factoor de wisselbrief niet wil accepteren omdat hij hiertoe een andere op-
dracht heeft of omdat hij slechts onbelaste goederen van zijn principaal onder zich heeft
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(en geen contant geld), kan de presenteerder van de brief ter verzekering beslag leggen
ten  laste van de betrokkene (de factoor)  en hem aldus dwingen een verklaring af te leggen
omtrent hetgeen hij van de trekker onder zich heeft.

14. Als eenen wissetbrieff niet en wort geaccepteert, ende daeromme protest wort gedaen,
soo uermach eenen derden den seluen t'accepteren ter eeren uan den wissetbrief en<ie mits
naer hem nemende den wisselbrief metten proteste,  heeft sijn uerhael tegens den geuer uan
den setuen wissetbrie/K niet min O/2 meer dan oft die op /tem gesonden ernie getrocken
waere geweest.

Wanneer een wisselbrief niet wordt geaccepteerd en hiervan is protest opgemaakt, kan
een derde deze brief accepteren.  Bij overname van de wisselbrief en het protest, kan hij
zich verhalen op de trekker als ware hij de oorspronkelijke betrokkene.

Artikel  5  van de Impressae  gaf een derde reeds het recht de wisselbrief te accepte-
ren en te betalen, waardoor deze een actie jegens de debiteur verkreeg. Deze mogelijkheid
wordt in de Compilatae uitgewerkt in verschillende artikelen.

15.  D'welck plaetse heeft, soo wanneer de gene die den brieff laet protesteren bij den protes-
te niet en uerclaert dat hij contrarie ordre heeft uan den seluen niet te accepteren, noch
uerboth en doet dat niemant anders dien en acceptere; want alsser sulcken uerboth oft
verclaren soude sijn gedaen, soo en soude eenen derden, ter eeren van den seijnder, den
brieff niet mogen accepteren oft betaelen.

Een derde kan de wisselbrief niet accepteren wanneer de betrokkene verklaart dat hij
opdracht heeft de brief niet te accepteren of anderen verbiedt de brief te accepteren.

16. Al ist dat eenen der(len ter eeren uan den seijnder den brieff begeert t'accepteren, soo en
is den presenteerder, daeraene de betaelinge staet te doen, niet gehou(len d'acceptatie aen te
nemen, oft hem daermede te ureden te houden, ten waere alsukken derden waere eenen
persoon op de borse bekent, van goe(len gelooue en(ie micidelen, ot dat hij andersints borge
wit(ie stellen uoor de betaelinge.

De presenteerder is niet verplicht de acceptatie van de derde te accepteren, tenzij deze
derde op de beurs goed bekend staat of borg wil stellen voor de betaling.

17.  Item,  als  op  ijmant  eenigen brieff oft  wisset  is  getrocken  op  sekeren last,  als  uan de
schult  te stellen op ijmants anders rekeninge  oft diergelijcke; dijen brieff en is  hij niet ge-
houden op dijen last t'accepteren, maer mach den seluen accepteren en(ie betaelen onder
protest, oft ter eeren uan den brieff, ten waere hem t'selue bij ijmant daertoe last ende bevel
hebbende, worde uerboden

De betrokkene die krachtens een bij wisselbrief gegeven last de schuld moet stellen voor
rekening van een ander is niet verplicht tot acceptatie. Hij mag de wisselbrief accepteren
en betalen onder protest, tenzij hem dit verboden wordt door een daartoe bevoegde.

18. Des moet alsulcke proteste, opdat naermaels blijckt dattet selue is gedaen ten tijde uan
de acceptatie, uoor notaris ende getuijgen, oft uoor de weth worden gednen, als uore; ende
omme te bewijsen dat den acceptant daerbij is gebleuen, moet t'selue uoor 0/Z ten tijde uan
de betaelinge wederom in gelijcke maniere worden uernieuwt.

Een dergelijk protest moet bij de acceptatie opgemaakt worden ten overstaan van notaris
en getuigen, of'voor de weth'. Om aan te tonen dat de acceptant bij zijn protest is geble-
ven, moet deze procedure voor of bij de betaling worden herhaald.

190 Deze overname door een derde wordt in de latere literatuur'acceptatie ter eere' genoemd.
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19. Ende oft t'protest alsoo nijet en waere gedaen, oft dat den acceptant, het eerste protest
gedaen hebben<ie, t'selue ten tijde uan de betaelinge nijet en hadde uernieuwt, soo soucle
gehouden worden dat hij den wisselbrieff simpelijck  hadde geaccepteert  met sijnen last, oft
dat hij, uerlatende sijne eerste protestatie, dijen ouer [onder] den seluen taste hadde betaelt.

Als het protest niet op bovenstaande manier wordt gedaan, of niet wordt herhaald bij de
betaling, wordt de betrokkene geacht onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd of betaald.

20. Maer soo wanneer de protesten in der uoorschreue manieren sijn gedaen ende uer-
nieuwt, ernie daerop betaelinge uolght, soo mach den acceptant uan den brieffter saecken
uan dijen sOn uerhael nemen op den trecker 0# seijnder uan den brie/1, sonder den last ott
ordre  uan  den  seluen  brieff onderworpen  te  sijn.

Als het protest op de voorgeschreven wijze is gedaan en is herhaald, en vervolgens tot
betaling heeft geleid, dan heeft de acceptant van de briefverhaal op de trekker van de
wisselbrief zonder aan de last onderworpen te zijn.

21. Tot welcken eijnde is den acceptant ende betaelder uan den brieff gehouden de pennin-
gen wederomme  te  trecken op de  selue plaetse daeruan den wisselbrieff is  gecommen;  ende
oft daertoe geene gelegentheijt en ware, ende dat t'selue bleke bij attestatie van twee gelooff-
weerdige getuijgen, makelaers, soude de selue penningen moeten trecken ter naester plaetse
ende totte minste schade uan den seijnder uan den betaelden brie 

In dat geval moet de acceptant en betaler opnieuw een wissel trekken op dezelfde plaats
als waarvandaan de eerste wisselbrief gekomen is. Wanneer hiertoe geen gelegenheid
bestaat en dit blijkt uit de verklaring van twee geloofwaardige getuigen (makelaars) dan
moet de wissel getrokken worden op de diehl:stbijzijnde plaats en met inachtneming van
de belangen van de oorspronkelijke nemer.

22. Ende oft hij op andere beswaerelijcke plaetsen de treckinge hadde gednen, soude wesen
t'sijnen  taste, ende soude den seijnder uan den eersten brie/7 volstaen  mits hem uotdoende,
uotgende den wissel die uan de plaetse uan de betalinge heeft gedaen [gegaenl ter plaetsen
daeruan den betaelden wisselbrieff is gecommen, oft ter naester onbeswaerlijcke plaetse, als
uoore.

Wanneer hij de wissel trekt op een andere plaats komt dit voor zijn eigen risico.

23. Als ijmant eenen wissetbrieff is gesonden om gepresenteert te worden, ende dat den
genen daerop die compt, dijen nijet absolutelijck en wilt accepteren, maer alleenlijck onder
protest, soo wort den presenteerder uan den brieff, ofte, bij gebreke uan hem, eenen derden,
die den seluen absolutelfick soude witlen accepteren, uoor alle andere daertoe ontfangen.

Wanneer de betrokkene slechts onder protest accepteert heeft de presenteerder, of een
derde die wel onvoorwaardelijk wil accepteren (ingevolge artikel 14), voorrang op alle
anderen om tot acceptatie over te gaan.

24.  Ende oft daer  niemant en waere die  den  wissetbrieff absolutelijck  wilde accepteren,
soude den hebber ofte presenteerder van dijen oock den naesten wesen om dijen onder
protest te accepteren, ende naest hem de gene daeroppe den seluen is getrocken.

Wanneer er niemand is die de wisselbrief onvoorwaardelijk wil accepteren, komt de hou-
der of presenteerder als eerste in aanmerking om deze onder protest te accepteren, met de
betrokkene 'naest hem'.
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Dit artikel laat onduidelijkheid bestaan terzake van de volgorde. Het tweede
'naest' kan in casu betekenen 'naast (nevens)', maar ook 'onmiddellijk na'."' Deze laatste
betekenis komt mij, gezien de strekking van het artikel, als de meest waarschijnlijke voor.

25.  Soo wanneer nochtans  de gene daerop  den wissetbrieff compt, ordre  ende  last  hadde om
de getrocken penningen bij herwissel op eenige andere merckt oft plaetse te trecken, ende
dat hij bij den proteste uerclaerde te ureden te sijn den seluen last te volgen, alsdan wort hO
oock  uoor den presenteerder uan den brieff geprefereert.

Wanneer de betrokkene echter een opdracht of last heeft verkregen om het in de wissel
vervatte bedrag bij herwissel op een andere markt of plaats te trekken en hij verklaart
zich hiermee ten tijde van het protest akkoord, dan heeft hij voorrang boven de presen-
teerder om de wisselbrief onder protest te accepteren.

Waarschijnlijk is de reden hiervoor dat de oorspronkelijke betrokkene trekker
wordt en hiermee dus aansprakelijk blijft voor betaling, terwijl bovendien de continuiteit
van de wisselbrief gewaarborgd is.

26.  Die eenen wissetbrieff wort gepresenteert ende den selven medenempt [niet aennempt?],
is gehouden binnen den derden werkendaege uoor notaris ende getuilgen te uercl(wren,  dat
hij den seluen niet en accepteert; ende oft hij sulcx nijet en dede, wort uerstaen dat hij den
brieff heeft geaccepteert, ende desniettemin blijft den presenteerder in sijn geheel om naer
de xxiiO uren uan de presentatie te protesteren, indijent hem belieR.

Degene aan wie een wisselbrief gepresenteerd wordt en die deze niet wenst te accepteren,
dient dit binnen drie dagen ten overstaan van notaris en getuigen te verklaren. Wanneer
hij hieraan niet voldoet, wordt hij verondersteld te hebben geaccepteerd. In dat geval blijft
de presenteerder evenwel bevoegd om 24 uur na de presentatie te protesteren.

27. Ende at ist dat men in de acceptatie van den wisselbrieff nijet gewoon en is anders te
stellen dan acceptata, alsoo nochtans t'selue seer onseker is, uuijt dijen men dickmael niet
en weet bij wien t'selue is geschreuen, soo mach den hebber uan den wisselbrieff
fuersuecken] dat de gene daerop  die compt,  neffens d' woort  acceptata  stelle sijnen naem
ende toenaem, ende bO gebreke uant selue te doen, mach protesteren uan niet acceptatie.

Hoewel het gebruikelijk is om in geval van acceptatie slechts 'acceptata' op de brief te
zetten, kan de houder de betrokkene verzoeken om naast'acceptata' ook zijn naam op de
brief te vermelden. Wanneer dit niet gebeurt, kan tot protest van non-acceptatie worden
overgegaan.

par.  3. Wat gerechticheijt d'acceptatie uan den wisselbrieff geeft, en(le wat ueruotch men
daerop moet doen tot betaelinge

28. Naer dijen eenen wissetbrieff is geaccepteert bij den genen daerop die compt, oft ijmant
anders,  is d'acceptant,  tot uotdoeninge  uan de somme daerinne begrepen,  (zen den presen-
teerder gehouden, alwaert oock soo dat d'acceptatie ware gedaen op betrouwen van dat
men /tem totte betaelinge van dijen prouisie oR uoorraet soude seijnden, oR anderssints
daeraff uoldoen, d'welch, mits d'insoluentie van den trecker oft anderssints, niet en waere
geuotght.

Wanneer de wisselbrief is geaccepteerd door de betrokkene ofeen derde, dient de accep-
tant de in de brief genoemde som aan de presenteerder te betalen. Deze verplichting blij ft
bestaan, ook al wordt de acceptatie gedaan in de veronderstelling dat de trekker de accep-
tant voorzieningen voor de betaling zou sturen, wat bijvoorbeeld als gevolg van insolventie
van de trekker niet gebeurt.

.t J. Verdam, Middelnedertandsch Handwoordenboek ('s-Gravenhage 1964) 375.
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Deze bepaling is voor tweearlei uitleg vatbaar. Enerzijds zou zij erop kunnen dui-
den dat acceptatie geschiedde onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de betrokkene
fondsen van de trekker verkreeg waaruit hij de wisselbrief kon voldoen. Hierbij was het
voor rekening van de betrokkene wanneer zijn veronderstelling dat hij voorzieningen voor
de betaling van de trekker zou verkrijgen, achteraf onjuist bleek te zijn. De bepaling kan
evenwel ook slechts bedoeld zijn als vooruitlopend op een door de betrokkene te voeren
verweer in het geval dat deze niet door de trekker van fondsen was voorzien en aan zijn
gebondenheid trachtte te ontkomen. Met Asser ben ik van mening dat deze laatste uitleg
dejuiste is.- Asser voert aan dat de bepaling slechts  'the echo of an old problem' is, na-
melijk de vraag of de betrokkene dezelfde excepties aan de nemer kan tegenwerpen als
aan de trekker. Deze vraag was reeds door de postglossatoren ontkennend beantwoord in
die zin dat de acceptant van een wisselbrief zijn aansprakelijkheid niet kon ontlopen met
een beroep op het feit dat hij door de trekker niet van fondsen was voorzien.m Asser bear-
gumenteert echter aan de hand van een casuspositie (gebracht voor de Grote Raad van
Mechelen in 1570), dat dit waarschijnlijk naar Antwerps recht anders was als de betrok-
kene uitdrukkelijk op de wisselbrief aangaf dat hij accepteerde als factoor of agent van de
trekker. In dat geval kon de betrokkene niet persoonlijk aansprakelijk worden gesteld,
omdat hij handelde in zijn hoedanigheid van agent. Op deze situatie was artikel 12 van de
Compilatae van toepassing, op grond waarvan de agent alleen tot acceptatie gehouden
was indien hij 'suijvere ende onbelaste penningen' van de trekker onder zich had, tenzij
hij kon bewijzen dat de trekker hem de acceptatie had verboden.

29. Den acceptant en mach de betaelinge uan den wisselbrieff niet doen uoor ende aleer den
setuen is vervallen, ende 0/2 hij anders dede ende datter ondertusschen Oet ouerquaeme
daerdore den trecker oft geuer uan den gelde, oft ijmant anders totten wisselbrieff gerecht
sijnde, quaeme beschadicht te worden, soude sijn t'sijnen taste.

De acceptant mag niet betalen voordat de vervaltermijn van de wisselbrief is verstreken.
Gebeurt dit wel,  dan  komt de hierdoor door de trekker of de nemer geleden schade voor
zijn rekening.

Dit artikel komt overeen met artikel 6 van de Impressae, met dit verschil dat in de
onderhavige bepaling uitdrukkelijk wordt gesproken van de door de trekker of nemer
geleden schade. Deze bestaat mijns inziens hoofdzakelijk uit de niet-betaling van de wis-
selbrief door de presenteerder aan de nemer op de vervaldag, waardoor de vordering van
de nemer uit de wisselbrief is blijven bestaan.

30. Van gelijcken, en mach oock een presenteerder uan den wisselbrieff uoor date uan den
ualdach daeruan geene  cessie  of transport doen,  t'ware  aen  den  acceptant ofte  ijmandt
anders; encle oft hij t'selue ha(ide gedaen, ende sijnen last daernaer uoor den ualdach wor-
de herroepen, soude de cessie wesen van onweerden.

Een presenteerder mag de wisselbrief niet overdragen voordat de vervaltermijn is ver-
streken. Wanneer aan dit verbod niet voldaan wordt en de volmacht van de presenteerder
wordt voor het verstrijken van de vervaltermijn ingetrokken,  is de cessie of overdracht als
nietig te beschouwen.

31.  Soo wanneer den geaccepteerden wisselbrieff op sijnen tijt niet en wort betaelt, soo
blijft, niettegenstaende d'acceptatie,  den trecker oft geuer uan den brieff aen den geuer uan
dengelde uerbonden tot uoldoeninge uan dijen, al 0/2 die niet en waere geaccepteert.

,92 Asser, "Van sine guden", 6-7

193 In paragraaf 3 van het vorige hoofdstuk is reeds besproken hoe Salicetus ook tot deze conclusie kwam
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Als de geaccepteerde wisselbrief niet tijdig wordt betaald, blij ft de trekker van de brief
ondanks de acceptatie jegens de nemer tot nakoming verplicht.

Deze bepaling betreft een onderdeel van artikel 3 van de Impressae.

32. Dies is den presenteerder gehouden ten ualdaege om de betaetinge aen te houden, ende
indijen hij niet en wordt uoldaen, soo moet hij, uuijtterlijck binnen den tijt uan uierthien
daegen,  uan de niet uoldoeninge protesteren,  ende t hrotest ouerseiinden, 0/Z anderssints
soude het gebreck t'sijnen last blijuen,  als  uore.

Derhalve is de presenteerder verplicht om tot de vervaldag te wachten. Wanneer hij dan
niet betaald wordt, moet hij uiterlijk binnen 14 dagen protesteren en dit protest opsturen
op straffe van verval van verhaal. 194

33.  Ende oft den acceptant quaeme  te  failleren aleer  den wisselbrieff is ueruallen,  oft dat  hij
anderssints naer den uerualdach platte weijgeringe uan betaelinge dede, soo soude den
presentant terstont oft binnen den derden daege gehouden sijn te protesteren ende t'protest
metter eerste gelegentheijt ouer te seijnden, oft anderssints soude het gebreck t'sijnen taste
blijuen, als uore [bouen].

Wanneer de acceptant failleert voordat de vervaltermijn is verstreken, of wanneer hij om
andere reden op de vervaldag betaling weigert, dan dient de presenteerder meteen of
binnen drie dagen te protest:eren en dit protest op te sturen naar de nemer.

Artikel 32 en 33 van de Compilatae corresponderen samen met artikel 9 van de
Impressae, behalve dan dat in laatstgenoemd artikel naast fraude van de acceptant ook
zijn insolventie en slechte naamsbekendheid genoemd worden!

34. Als naer d'acceptatie uan den wisselbrieh. den dach gecommen sijnde,  merckelijck
uertreck uan betaelinge rijst, ende dat t'selue blijckt bij proteste, soo uermach den geuer uan
den gelde, aleer den brieff te rugge compt, den nemer oft brenger [trecker] borge te doen
stellen uoor de betaelinge, metten wissel ende herwissel, getijck hierbouen ten respecte van
niet geaccepteerde wisselbrieuen is geseght.

Als na acceptatie op de vervaldag een aanmerkelijk vermoeden van uitstel van betaling
rijst en hiervan protest is opgemaakt, kan de nemer van de brief de trekker borg doen
stellen voor de betaling, nog voordat de wisselbrief terugkomt. Hier geldt hetzelfde als  in
geval van een niet-geaccepteerde wisselbrief.

Deze bepaling komt overeen met artikel 2 van de Impressae wat betreft de wissel-
brief die wel geaccepteerd wordt, maar waarvan enig vermoeden van uitstel van betaling
is gerezen. Bij artikel 11 zagen we reeds dat artikel 2 van de Impressae ook een regeling
betreffende de niet-geaccepteerde wisselbrief bevat.

35. En(ie oft den trecker geene borge ende hadde te stellen, mach den geuer uan den gelde
hem aenspreken ende bedwinghen tot uotdoeninge uan den wissetbrieff, mette schaden ende
interesten, mits stellende cautie van de penningen bij /tem te ontfangen weder te keeren, soo
uerre men, niettegenstaende den proteste, naderhant beuont den seluen wissel int geheele oft
deele waere betaelt.

Als de trekker geen borg wil stellen, mag de nemer hem aanspreken voor de hoofdsom
vermeerderd met de kosten en rente, onder de voorwaarde dat dit geld teruggegeven
wordt wanneer alsnog tot betaling van de wisselbrief door de acceptant wordt overgegaan.

Deze bepaling geeft een aanvulling op artikel 31; samen corresponderen zij met
artikel 3 van de Impressae.

194
Stevens, Reuolutie en notariaat 306.
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36. Soo wanneer eenen wisselbrieff is geaccepteert, en mach den presenteerder, die het gelt
daerinne geruert te ontfangen heeft, aen den acceptant oft schuldenaer geenen uoorderen
dach oft tijt uan betaelinge geuen dan den wissetbrieff ende het ordinaris gebruijck uan den
wissel is toelaetende, noch oock aengaende de betaelinge uan den wisselgelde eenich accord
oft uerdrach maecken.

Als de wisselbrief is geaccepteerd mag de presenteerder de acceptant of schuldenaar niet
aanspreken v66r het moment dat hiervoor krachtens de wisselbrief of de gewoonte geldt.
Ook is het de presenteerder niet toegestaan enige overeenkomst te sluiten terzake van de
betaling.

Dit artikel bevat een weergave van hetgeen in artikel 10 van de Impressae bepaald
wordt.

37. Ende oft ter contrarie waere gedaen, sonder consent uan den trecker oft geuer uan den
wisselbrieff, t'selue soude sijn ten taste ende perijckele van den presenteerder uan dijen,
ende soude den trecker daermede ontslagen wesen, sonder daeruore aengesproken te mogen
worden, niettegenstaende dat den acceptant, door insoluentie oft anderssints, in gebreke
waere uan te betaelen.

Wanneer het verbod van het vorige artikel wordt overtreden zonder toestemming van de
trekker van de brief, komt dit voor risico van de presenteerder. De trekker is dan van alle
aansprakelijkheid ontslagen, ook indien de acceptant door insolventie of anderszins met
de betaling in gebreke blijft.

38. D'welch [oock] plaetse grijpt, alwaert dat het nieuw accord, uerdrach oft prolongatie
uan betaelinge bij den presenteerder waere ged(ten, onder protestatie uan dat hij het selue
dede sonder prejuditie uan de acten tactic] tegens den trecker, soo uerre hij uoor date uan
den accorde oft tijtgeuinge tegens de niet betaetinge niet behoorelijck en hadde geprotesteert
ende alle andere gewoonelijcke diligentien gedaen.

In het geval dat een nieuwe overeenkomst is gesloten of door de presenteerder uitstel van
betaling is gegeven onder de voorwaarde dat dit geen invloed heeft op de actie jegens de
trekker, is de trekker ook ontheven van iedere aansprakelijkheid in het geval de presen-
teerder voor het aangaan van de overeenkomst of het verlenen van uitstel niet behoorlijk
heeft geprotesteerd van niet-betaling of anderszins niet heeft voldaan aan de gebruikelij-
ke zorgvuldigheid.

39. Maer soo wanneer alle behoorelijcke neersticheijt is ende wort gedaen uan in tijts te
maenen ende protesteren, ende dat daernaer eenich accord uan tijtgeuinghe 0/2 anderssint
wort gemaeckt, onder protestatie, als uore, soo blijft den geuer uan den gelde geheel om op
den trecker uerhael te mogen nemen, al ofter egeen accord oft uerdrach en waere aange-
gaen.

In het geval dat er een overeenkomst tot uitstel of anderszins is aangegaan onder boven-
staande voorwaarde en de presenteerder wel tijdig tot betaling gemaand heeft dan wel
geprotesteerd heeft, behoudt de nemer van de wisselbrief zijn verhaalsrecht op de trekker.

40. Want at wort alsdan door sulcke protestatie uerstaen, dattet accord alleenlijck is ge-
maeckt om t'selue plaetse te geuen, soo uerre men op den trecker geen uerhoel en soude
connen hebben, ende dat men alsoo op den acceptant wederom soude willen keeren, ende
niet om den geuer uan den gelde, trecker oft presenteerder, oft ijman(its anders daerbij
eenich achterdeel te doen.

Deze protestatie dient dan aldus verstaan te worden dat de overeenkomst alleen aange-
gaan is voor zover men op de trekker geen verhaal zou kunnen hebben en zich daarom
dus op de acceptant wil verhalen. De overeenkomst is niet aangegaan om de nemer, de
trekker, de presenteerder of iemand anders daarbij te benadelen.
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41. Item, at en sijn de neersticheden hieruoore uerhaelt op hennen tijt niet gedaen, oft datter
eenich accord uan tijtgeuinge oft anderssints is gemaeckt, ende dat den trecker oft sijne
committenten daerdore geene schaden en commen te lijden, soo blijft den geuer uan den
gelde euenwel op sijn geheel, om tegens den trecker sijn uerhael te hebben, als uoore.

Ook wanneer niet aan bovenstaande zorgvuldigheidsvereisten wordt voldaan, of wanneer
een overeenkomst tot uitstel van betaling of anderszins is aangegaan, en de trekker lijdtdaardoor geen schade, dan behoudt de nemer zijn volledig verhaalsrecht jegens de trek-
ker.

42. At ist dat eenen wisselbrieff is geaccepteert, soo uermach nochtans den geuer uan den
gelde, als meester van den brieg den last 0# bevel tot ont/anck uan de betaelinge uan dijen
gegeuen  te  wederroepen oft  doen  wederroepen  bij  den  genen die  den  wisselbrieff gegeuen
heeft, aleer die bijden acceptant is betaelt.

Wanneer een wisselbrief is geaccepteerd  mag de nemer van de brief de opdracht tot ont-
vangst van betaling aan de presenteerder herroepen of laten herroepen, zolang door de
acceptant nog niet is betaald.

Deze bepaling lijkt overeen te komen met artikel 7 van de Impressae. Een verschil
is dat het in de Impressae slechts een artikel betreft, terwijl in de Compilatae de artikelen
42 tot en met 46 over deze herroeping gaan.

43. Den last uan den presenteerder uan den wisselbrieff wort uerstaen herroepen te sun,
niet alleen alsser uerboth oft bevel wort gedaen van den seluen aen hem nijet te betaelen,maer oock als den presenteerder uoor de betaetinge insolvent is geworden.

Deze opdracht aan de presenteerder wordt geacht herroepen te zijn, niet alleen wanneer
verboden wordt aan hem te betalen, maar ook indien hij voor het betalingsmoment insol-
vent geworden is.

44.  D'welch al plaetse  heeft, soo wanneer den genen daeraene den wisselbrieff compt ombetaelt te wordden, maer naeckt mandataris OR beuelhebber en is uan den seijnder, ende
niet als bij den aduijsbrieff oft anderssints blijcke Iblijcktl, dat de penningen den presen-teerder seluer oft ander daeruan hij last heeft, souden toecommen.

De herroeping heeft plaats wanneer de presenteeerder slechts gevolmachtigde of lastheb-
ber is van de nemer van de brief. Herroeping is niet mogelijk wanneer uit een adviesbrief
of anderszins blijkt dat de betaling strekt ten behoeve van de presenteerder zelf of van
een andere lastgever.

In artikel 7 van de Impressae wordt voor herroeping dezelfde uitzondering ge-
maakt voor het geval de presenteerder op eigen naam handelt.

45. Als den last uan den presenteerder niet en is herroepen, soo is den acceptant gehouden
den seluen aen den presenteerder te betaelen, oft, heeft hij tegens Item eenige clare en(ie
liquide wederschult, uermach die daertegens te compenseren.

Als de last van de presenteerder niet herroepen wordt, is de acceptant verplicht om aan
de presenteerder te betalen. Wanneer hij een opeisbare vordering op deze presenteerder
heeft kan hij ook compenseren.

46. Maer oft den last waere herroepen, oft dat den presenteerder insolvent waere bedegen
aleer de compensatie metter daet waere gedaen, alwaert oock naer den uatdach uan den
wisselbrieff, soo en soude ter saken uan dijen geene compensatie toegelaten worden, ten
waere men coste bewijsen, dat den wisselbrieff den presenteerder [in sijn eijgen] waere
toecomen(ie, als uore.
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Als de last echter wel her·roepen is of de presenteerder insolvent geworden is voordat tot
compensatie is overgegaan, eventueel na de vervaldag van de wissel, is deze compensatie
niet geoorloofd behalve als men kan bewijzen dat de presenteerder voor zichzelf handelde.

47. Als aen ijmant eenich gelt bij wissel is ouergemaeckt ofte betaelt tot behoeue uan eenen
derden, oR om aen ijmant anders overgetelt te worden, t'selue mach hij tot geenen anderen
eijn(ie gebruOcken,  noch bij compensatie ofte anderssints innehouden tot achterdeel uan
den genen ten behoeue uan den welcken t'selue ouergemaeckt is.

Degene  aan wie  geld bij wissel overgemaakt of betaald is ten behoeve van een derde,  mag
dit geld tot geen ander doel gebruiken, compenseren of anderszins inhouden ten nadele
van degene ten behoeve van wie het geld is betaald.

par.  4. Verhael des  seijnders ende  van den  wissetbrief als  die  niet  en wort  betaelt.

48. Vuijt cracht van eenen geprotesteerden wisselbrieff, die terugge met Imetten] proteste is
gecommen [gesonden], heeft alleen actie tegens den geuer oft trecker uan dijen den genen die
den wissel heeft gesloten en<le den prijs uan dijen betaelt, ende niet den genen die den
seluen heeft gepresenteert ende daerinne is genoempt om de betaelinge te ontfangen.

Alleen degene die de wisselovereenkomst gesloten heeft en hiertoe een bedrag heeft be-
taald, heeft krachtens een geprotesteerde wissel die teruggestuurd wordt, een verhaals-
recht op de trekker van de brief. Dit recht komt niet toe aan degene die de wisselbrief
heeft gepresenteerd en op de briefvermeld staat als ontvanger van de betaling.

49. Soo wanneer nochtans den geuer uan den gelde daeruan aen den presenteerder oft
ijmant anders cessie had(le gedaen, ofte dat den geuer uan den gelde waere gefailleert, en(ie
dat den prijs die uoor den wisselbrieff is getelt den presenteerder ofte ijmant anders aen-
ginck, alsdan heeft den seluen presenteerder, oft andere dien de penningen sou(len. aengaen,
ter saecken uan dijen oock de proffijtelijcke actie om die te mogen heijsschen.

Wanneer echter de nemer dit recht op de presenteerder gecedeerd heeft of wanneer de
nemer gefailleerd is en het aan de wissel ten grondslag liggende bedrag strekt ten gunste
van de presenteerder of de derde, komt de presenteerder of een derde dit verhaalsrecht
toe.

50. Naer dat eenen wisselbrieff is geaccepteert, heeft tegens den acceptant uan dijen alleene
actie den presenteerder uan den brieff ende den seijnder niet, oft oock den geuer uan den
gelde, ten waere dat den presenteerder aen den seijnder oft ijmant anders daeruan cessie
hadde gedaen, in welcken geuatte soude de actie toecommen den genen daerop bijden
presenteerder de cessie soude sijn gedaen.

Nadat een wisselbrief is geaccepteerd, heeft alleen de presenteerder en niet de nemer een
verhaalsrechtjegens de acceptant. Dit is slechts anders wanneer de presenteerder zijn
recht gecedeerd heeft aan de nemer of aan een ander, omdat in dat geval het verhaals-
recht toekomt aan deze cessionaris.

51. Item,  oft den presenteerder uan den wisselbrief quaeme insolvent te  worden, ende dat de
somme daerinne begrepen hem seluer niet aen en ginge, maer den seijnder uan den brieff,
0/  ijm(Int anders tot wijens behoeue die aen /tem is ouergemaeckt, soo behoort terstont de
proffijtelijcke actie toe den genen tot wijens behoeue die is ouergebracht [ouergemaeckt],
niettegenstaende aen hem daeruan geene cessie en is gedaen.

Dit is anders  als de presenteerder insolvent is geworden en  het in de wisselbrief verte-
genwoordigde bedrag niet hem,  maar de nemer of een derde toekwam. Dan immers komt
de verhaalsactie toe aan de nemer of de derde, zonder dat hieraan een cessie vooraf is
gegaan.
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52. Al ist dat den presenteerder den acceptant tot betaelinge heeft aengesproken, daerdoore
en is den trecker uan den gelde niet ontslegen, maer blon niettegenstaende den gever uan
den gelde op sijn geheel om op hem sijn uerhael te hebben, soo aengaende de /tooR-somme
uan den wissel, als uan alle schaden ende interesten, mits daertoe hebbende het protest
metten wisselbrie# 

In het geval de presenteerder de acceptant heeft aangesproken is de trekker niet van zijn
verplichting ontslagen. De nemer houdt een verhaalsrecht op deze trekker voor zowel de
hoofdsom als de kosten en rente. Voorwaarde hierbij is dat de nemer over de wisselbrief
en bijgaand protest beschikt.

53.  Soo wanneer ijmant [eensl anders wisselbrieff onderteeckent als principael, om des
geuers crediet te uerstercken, ende dat den seluen brieff ter bestemder plaetse is geaccep-
teert, maer niet betaelt, ende ouersulcx met protest wederkeert, soo mach de borge terstont
daeruore aengesproken wordden.

Wanneer een derde de wisselbrief ter versterking van het krediet ondertekend heeft als
principaal en deze brief wordt geaccepteerd maar niet betaald en komt met protest terug,
dan kan de derde daarvoor als borg onmiddellijk aangesproken worden.

54. Dijes moet de gene die op de borge soude willen commen Item niet alleenelijck ouerset-
ten oft cederen sijne actie tegens den principalen schuldenaer uan den brieff, maer moet
oock den presenteerder in dijen hebben dat hij uan gelijcken doet [doe] uan de actie die hem
geboren is tegens den acceptant, opdat de borge tegens d'een ende d'ander sijn uerhaet
mach hebben.

In een dergelijk geval moet degene die de borg aanspreekt, zijn actie jegens de trekker
aan hem cederen. Ook de presenteerder moet zijn verhaalsrecht op de acceptant aan de
borg cederen, zodat deze derde een verhaal tegen zowel de trekker als de acceptant heeft.

55. Al ware dat den wisselbrieff met protest ware gekeert,  soo  nochtans die bij den trecker
niet en wordt uoldaen, soo blijft den presenteerder oft den geuer uan den gelde door hem op
sijn geheel ende onuercort in sijn recht, om op den acceptant uan dijen te mogen keeren
ende hem daervan te doen betaelen uuijt crachte van den seluen wissetbrie/ 

Als de wisselbrief met protest terugkeert en vervolgens door de trekker niet wordt vol-
daan, behouden de presenteerder en via hem de nemer het verhaalsrecht op de acceptant.
Eenzelfde bepaling bevatte artikel 4 van de Impressae.

56.  Item,  al  ist dat den presenteerder  uan den brieff tegen den acceptant  uan dijen in rechte
is, soo uermach nochtans den gever van den gelde oock sijn uervolch te doen om betaetinge
te hebben uan den trecker oBe geuer van den wisselbrief

Naast het verhaalsrecht dat de presenteerder op de acceptant heeft, behoudt de nemer
deze actie jegens de trekker van de brief.

57. Van gelijcken, at ist dat den geuer uan den gelde de betalinge heeft begonst te uervolgen,
ende daeromme in rechte is tegens den trecker oft geuer uan den wisselbrieff, soo uermach
oock den presenteerder sijn ueruotch te doen tegens den acceptant uan den seluen wisset-
brieff.

Ook wanneer de nemer tot vordering van betaling door de trekker in rechte is overgegaan,
kan de presenteerder dit jegens de acceptant doen.

58.  Ende oft,  doort  ueruotch  ter  eenre  ende  andere  plaetse  gedaen,  den  wisselbrieff op  beijde
de plaetsen werde betaelt, soo soude de betaelinge ter plaetse uan de acceptatie gedaen, sijn
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ende  blijuen uan weerden, ende d'andere gedaen ter plaetse van de treckinge soude weder-
gegeuen ende gerestitueert worden.

Wanneer dientengevolge betaling uit de wisselbrief op twee plaatsen gevorderd wordt en
wordt betaald, dan blijft de betaling die is gedaan op de plaats van acceptatie geldig,
terwijl de andere betaling ongedaan moet worden gemaakt.

59. Dies moet den geuer uan den gelde altijts gehouden worden buijten schade, ende over-
sulcx mach aen de penninghen bij hem te wederkeeren Iweder te keeren] soo vele inhouden
als hem t'proffijt uan den herwissel soude hebben gegeuen indijen den wisselbrieff op sijnen
tijt waere geaccepteert ende betaelt geweest.

De nemer mag de door hem gemaakte kosten en de gederfde winst inhouden op het be-
drag dat hij aan de trekker in dat geval moet terugbetalen.

60.  Die  als geuer uan  den  gelde oft  presenteerder  uan den brieff tegens den  trecker oft  accep-
tant actie hee#, sonder dat /tem nochtans de somme daerinne begrepen aengaet, en ver-
mach daeruan, tot achterdeel uan den genen die den seluen aengaet, sonder desselfs wete
ende consent egeene cessie doen.

Degene die als nemer of als presenteerder op de trekker of de acceptant een verhaalsrecht
heeft terwijl het in de wissel vertegenwoordigde bedrag hem niet toekomt, mag zonder
toestemming niet overgaan tot cessie wanneer hierdoor nadeel zou ontstaan voor degene
aan wie het bedrag wel toekomt.

61. Ende oft ijmant ter contrarien hadde gedaen, ende dat den genen, die den wisselbrieff
aengaet, daerdoore quaeme beschadicht te worden, uuijtdijen de penningen den cessionaris
souden moeten volgen, soude aen den lijue oft anderssints worden gestraft, ten goetduncken
van de weth.

Als aan deze bepaling niet wordt voldaan en de rechthebbende zou schade lijden, dan kan
de verantwoordelijke hiervoor lijfelijk of anderszins gestraft worden.

62. Van gelijcken, en mach nieman4 die weten soude dat den cedant OR ouergeuer uan
alsulcken wisselbrieff den  seluen niet en  soude  aengaen,  daeruan geene cessie nemen,  op
pene van dat alsulcke cessie soude sijn nul ende van onweerden, ende ter saken uan dijen
gestraft te worden ten goetduncken uan de weth, als uore.

Degene die de cessie aangaat, terwijl hij weet dat de cedent hiertoe niet bevoegd was, ziet
de cessie 'van nul ende van onweerden' verklaard worden, terwijl hij bovendien strafbaar
is.

par. 5. Dobbelen wissel en(ie wisset bij auallo.

63.  Soo wanneer aen Omanden  eenen  wissetbrie/T is gegeuen inhoudende de clausule:  'de
weerde daeruan te ontfangen', ende dat de weerde nochtans niet en is getelt noch ont/an-
gen, maer die is gegeuen op betrouwen van gereede voldoeninge, alsdan en is den geuer uan
den seluen wisselbrieff niet gehouden sijnen wisselbrieff te uotdoen, al compt die met pro-
test terugge.

Wanneer aan iemand een wisselbrief wordt afgegeven met de clausule: 'de waarde daar-
van te ontvangen', terwijl de waarde niet wordt betaald en ontvangen maar is gegeven 'op
betrouwen van gereede voldoeninge', is de trekker niet verplicht te betalen ook al komt de
wisselbrief met protest terug. In de volgende hoofdstukken zal blijken dat de clausule
'waarde ontvangen' in de verdere ontwikkeling van de wisselbrief een omstreden rol heeft
gespeeld.
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64. Van gelijcken, als aen ijmant eenen wisselbrieffop een plaetse wort gegeuen, ende dat
hij daeruore eenen anderen wisselbrieff heeft [geeft] op een ander plaets, d'welch men heet
dobbelen wissetbrie/Z die atdaer niet en wort betaelt, alsdan en is den anderen oock niet
gehouden  sijnen wisselbrief te  uoldoen,  al  compt die oock met proteste terugge,  als uore.

In geval van een'dobbelen wisselbrieff wordt door de trekker wisselbriefA afgegeven aan
de nemer en door deze nemer een wisselbrief B aan de trekker van briefA Indien brief B
niet wordt betaald (aan de trekker van brief A), zal ook de trekker van briefA zijn wissel
niet behoeven te voldoen, al komt deze met protest terug.

65. D'welch niet alleen plaetse en heeft soo wanneer den presenteerder uan den wisselbrieff
maer naeckt mandataris en is van den trecker, maer oock soo wanneer den seluen wissel-
brieff is gehouden Igesonden]  t'sijnen behoeue, oft uan ijmant anders, soo lange den seluen
niet en is geaccepteert.

Dit is niet alleen het geval wanneer de presenteerder van briefA slechts gevolmachtigde
is van de trekker van briefB, maar ook wanneer wisselbriefA ten behoeve van hemzelf of
een derde is gestuurd. Voorwaarde is echter wel dat deze wisselbrief niet is geaccepteerd.

66.  Maer als alsulcken wisselbrief is geaccepteert, ende dat den seluen den presenteerder oft
ijmant anders daeruan hijlast hee/Z aengaet, alsdan en mach den trecker de betaetinge niet
ontseggen tot achterdeel van den gene die uuutte selue acceptatie recht uercregen heeR.

Als een dergelijke wisselbrief wel wordt geaccepteerd en ten behoeve van de presenteer-
der of diens lastgever is getrokken, kan de trekker de betaling niet weigeren wanneer dit
bij degene die uit de acceptatie een recht verkregen heeft tot nadeel zou strekken.

6Z D'welck nochtans te uerstaen is, soo wanneer den acceptant uan den wissetbrie/Tis
geworden insolvent, ende dat hij aen den trecker uan den gelde seluer niet schutdich en is
geweest, ende datter alsoo uan wegen des acceptants actie soude commen te uallen ten taste
uan den genen die den wissetbrieff gegeuen ende getrocken heeft.

De trekker is ook jegens de acceptant tot betaling gehouden wanneer de acceptant insol-
vent is geworden  en zelf geen schuld heeft bij de nemer.

68.  Item,  als in den wisselbrieff uuijtdruckelijck wort geseght dat  die is ten behoeue oft op
rekeninge van den genen aen den welcken den seluen won gesonden, OR ijmant anders
daeruan hu last heeft, alsdan en mach den trecker den seluen oock uoor de acceptatie niet
herroepen, OB de betaetinge naermaets ontseggen, alwaert oock dat hijde weerde daaruan
nijet en hadde ontfangen, oft dat den tegenwissel ongeaccepteert ernie onbetaett ware terug-
ge keert.

Wanneer in de wisselbrief uitdrukkelijk wordt vermeld dat deze is getrokken ten behoeve
van  degene  aan wie de brief wordt gestuurd,  mag de trekker de brief ook voor de accepta-
tie niet herroepen of de betaling weigeren, ook niet als de trekker het in de brief verte-
genwoordigde bedrag niet heeft ontvangen of wanneer de 'tegenwissel' niet-geaccepteerd
en niet-betaald terugkomt.

69. Item, soo wanneer den presenteerder uan den brieff bereedt waere cautie oft seker te
stelten uan de penningen weder te keeren metten intereste uan dijen, soo uerre beuonden
werde dat de weerde OR prijs uan den seluen wisselbrie/Tniet en waere uotdaen, soo soude
den acceptant onder de selue cautie daervan hantuultinge moeten doen.
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Wanneer de presenteerder bereid is om zich borg te stellen voor het in de wisselbrief
belichaamde bedrag inclusief de rente, voor zover dit bedrag al niet was voldaan, dan
moet de acceptant hiervan 'hantvullinge' doen.m

70.  Die eenen wisselbrieff heeft gesloten, en is niet gehouden daeraff te nemen ijmants
anders brieff, dan uan den gene daermede hij heeft gehandelt, alwaert oock soo dat den
brieff die hij [dien men hem] wilde geuen, waere gemaeckt uan [bijl auallo.

De nemer is niet verplicht een wisselbrief aan te nemen van een ander dan degene met
wie hij gehandeld heeft.  Dit is niet anders wanneer de brief die de trekker hem wilde
geven een 'avallo-brief was.

71.  Item,  die gelt van eenen anderen op wisset nempt, en is oock niet gehouden daeruan  te
geuen sijnen brieff aen eenen andere daermede hij niet gehandelt en heeft, ende onder dexel
van dijen niet onderworpen [onderwerpenl eenige brieuen uan Ibij] auallo.

Bovenstaande geldt ook voor degene die een wissel op een ander trekt. Ook hij is niet
gehouden zijn wisselbrief af te geven aan een ander dan degene met wie hij handelde.

Mijns inziens volgt uit de beide voorgaande artikelen dat noch de nemer noch de
trekker verplicht kan worden een 'avallo-brief te accepteren c.q. af te geven.

72.  Bij auallo  wort  uerstaen eenen  wisselbrieff te sijn soo  wanneer  die  met ijmant  is geslo-
ten die uan eenen anderen eenige wisselbrieuen heeft te hebben, ende die uoorts uan eenen
anderen,  tot  twee,  drij,  uier oft  meer persoonen tusschen hun  beijden,  daeraff den lesten den
wissetbrieffhee# ende onderteeckent, om geleuert te worden aen den gene op wijens ordre
de betaelinge moet geschieden in der manieren naervolgende:

Het begrip 'avallo' (lett. 'stroomafwaarts') ziet op de situatie waarin met iemand gehan-
deld wordt die van een ander een wisselbrief tegoed heeft en die vervolgens van deze
ander, waarbij er twee, drie of vier personen tussen kunnen zitten, als laatste de brief
ondertekend heeft om de brief te leveren aan degene op wiens order de betaling moet
geschieden op de volgende manieren:

73.  "Betaelt aen Peeter de somme uan..., de weerde daeruan ontfangen uan Pauwets uoor
Jan, uoor Cornelis, uoor Anthonis, uoor Philips, op rekeninge van Nicolaes'; alwaer Pau-
wels  is  den genen die  den wissetbrieff wort geteuert,  ende  dijenuolgende  wort uerstaen uan
handt tot handt gehandelt te hebben, ende waeren schuldich, sonder dese forme uan auallo,
malcanderen wisselbrieuen te geuen tot gelijcke somme; ende Nicolaes is de gene die de
weerde betaelt heeft aen den geuer uan den wisselbrieff.

'Betaalt aan Peeter (de nemer) het bedrag van ..., welke waarde ontvangen is van Pauwels
voor Jan, voor Cornelis, voor Anthonis, voor Philips, op rekening van Nicolaas'; Pauwels is
degene  aan wie de wisselbrief wordt geleverd en die verondersteld wordt 'van handt tot
handt' gehandeld te hebben. Zonder deze vorm van'avallo' zou men elkaar steeds afzon-
derlijke wisselbrieven moeten geven. Nicolaas is in casu degene die de waarde van de
wissel betaald heeft aan de trekker.

195 Verdam, Middelnederlandsch Handwoordenboek 239.
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Dit lijkt een ingewikkelde constructie. Ter verduidelijking:

trekker            N             Ph               A               C                 J               Pa              Pe

Y (betrokkene)                                                                                                               X
(presenteerder)

N        = Nicolaas
Ph = Philips
A        = Anthonis
C        = Cornelis
3         =jan
Pa = Pauwels
Pe      = Peeter

Nicolaas 'betaelt de weerde' en krijgt hiermee een vordering op de trekker. Nicolaas 'ver-
koopt' deze vordering op de trekker aan Philips, die deze op zijn beurt 'verkoopt' aan
Anthonis, Anthonis aan Cornelis, Cornelis aan Jan, Jan aan Pauwels en Pauwels tot slot
aan Peeter. Peeter verkrijgt van Pauwels hiervoor de wisselbrief, door Pauwels (via Nico-
laas, Anthonis, Cornelis en Jan) verkregen van de trekker, waarbij de brief ken-Philips,
nelijk door iedere opvolgende schuldeiser ondertekend is. Peeter is vervolgens degene aan
wiens order de betaling van de wissel van de trekker dient te geschieden.

Zoals al eerder opgemerkt, is het avallo-principe een ander fenomeen dan het naar
huidig recht bekende aval (borgstelling). De constructie van de avallo-brief betreft die
situatie waarin tussen een aantal kooplieden steeds hetzelfde bedrag wordt gekocht en
verkocht, betaalbaar op termijn in een andere muntsoort en op een andere plaats. Met
andere woorden het betreft het assignatieprincipe: een reeks van overdrachten (de vorde-
ring van Nicolaas op de trekker wordt overgedragen aan Philips etc.). Interessant is dat
dit artikel spreekt van '(...) waeren schuldich, sonder dese forme van avallo, malcandere
wisselbrieven te geven tot gelijcke somme; (...)'. Zou deze vorm van avallo er niet zijn
geweest,  dan had Nicolaas  een  op de oorspronkelijke trekker getrokken wisselbrief moe-
ten  afgeven aan Philips, Philips  een op Nicolaas getrokken wisselbrief moeten afgeven
aan Anthonis et cetera. Van vrije verhandelbaarheid van de wisselbrief is hier evenwel
nog geen sprake. De brief geeft in geval van protest van non-betaling de cessionarissen
blijkens artikel 75 slechts een recht jegens hun directe voorganger en niet zoals bij volledi-
ge verhandelbaarheid, een recht jegens ieder der ondertekenaars. Bovendien vinden in
het geval van deze avallo-constructie de overdrachten plaats v66r en niet na het afgeven
van de wisselbrief door de trekker, zodat van het'doorverhandelen' van de wisselbrief zelf
geen sprake is.- Wel is er sprake van het 'doorverhandelen' van schuldbekentenissen,
waarbij alle schuldeisers  bij  name  in de wisselbrief worden genoemd. Hieruit moet wor-
den afgeleid dat in ieder geval Nicolaas, Philips, Anthonis, Cornelis, Jan, Pauwels en
Peeter behoorden tot hetzelfde handelsgenootschap. Het zou anders immers nauwelijks
mogelijk zijn geweest om alle schuldeisers van de aan de afgifte van de wisselbriefvooraf-
gegane vorderingen in de brief op te nemen. Op de verhandelbaarheid van de wisselbrief
kom ik in de volgende paragraaf terug.

74. Als eenen wisselbrieff is gegeuen bij auallo, ende dat den seluen ter plaetse daer die
wort gesonden niet en wort betaelt, maer met protest wederom compt, alsdan heeft den

196 De Roover, LYvolution 85. De auteur meent, dat de avallo-wisselbrief in de Antwerpse en Florentijnse
archieven nauwelijks voorkomt en dat deze vorm in de ontwikkeling van de wisselbrief als volledig
overdraagbaar kredietinstrument een ondergeschikte rol heeft gespeeld. Van der Wee daarentegen ontleent
aan het bestaan van de avallo-brief, m.i. terecht, een argument voor zijn stelling dat het assignatieprincipe in
Antwerpen algemeen gangbaar was
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geuer uan den gelde sijne actie soo wet tegens den genen daermede hij den wissel heeft
gesloten als tegens den genen die hem den wissetbrieff gegeuen ende onderteekent  heeft

Als een brief'bij avallo' is gegeven en niet betaald wordt op de plaats waarheen deze is
gestuurd maar met protest weer terugkomt, dan heeft 'de gever van het geld' (Peeter) een
actie tegen zowel degene met wie hij de wisselovereenkomst gesloten heeft (de trekker)
als degene die hem de wisselbrief gegeven en ondertekend heeft (Pauwels).

75. Maer tegens de persoonen die tusschen beijden comen ende uan han(it tot hancit gehan
delt hebben, en heeft den geuer uan den gelde geene actie, dan heeft eenijgelijck uan hun
eene actie op den gene daermede hij sijnen wissel gemaeckt ende gesloten heeft, ende niet
uoorder.

Tegen de 'tussenliggende' personen heeft de nemer geen actie. Ieder van hen heeft alleen
een verhaalsactie op de cedent (van Pauwels op Jan, van Jan op Cornelis, van Cornelis op
Anthonis, van Anthonis op Philips, van Philips op Nicolaas en van Nicolaas op de trek-
ker).

76. Allent gene hieruore is geseght dat gedaen moet wordden, soo int seijnden en(ie presen-
teren van den wisselbrief als int dien van de protesten ende senden uan dijen, ende alle
andere poincten hiervore verhaelt, heeft alleenelijck plaetse ten aensiene uant gene binnen
dese stadt dijenaengaende is te doen.

Al het bovenstaande is alleen van toepassing op datgene wat zich binnen de stad afspeelt.

77. Ende oft t'selue op andere plaetsen moeste geschieden, e™le dat aldaer ander gebruijck
oft maniere uan doen waere, t'ware int seijn(len van den brieff, presenteren en protesteren
ende tijt van dijen, ofanderssints alsulcken gebruijck soude men alsdan moeten uolgen,
ende daerop sou(ie men athier oock recht doen.

Op datgene wat op andere plaatsen afspeelt is het recht van die plaats van toepassing. Dit
recht moet men dan in Antwerpen volgen.

Een vergelijking van de verschillende codificaties

Dat de drie verschillende codificaties voor wat betreft het wisselrecht veel overeenkom-
sten vertonen blijkt uit het opgenomen overzicht:

compilatae impressae in antiquis

art. 9 art. 8

art. 11 art. 2 art. 2

art. 12 art. 1
art. 14 art. 5

art. 29 art. 6 art. 3

art. 31 art. 3
art. 32 art. 9

art. 33 art. 9
art. 34 art. 2
art. 35 art. 3 art. 1
art. 36 art. 10
art. 42-46 art. 7
art. 55 art. 4
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Bij een vergelijking van de Impressae en de Compilatae valt onmiddellijk een groot ver-
schil in het aantal bepalingen op. Dit vindt een oorzaak in het feit dat het belang van de
wisselbrief in Antwerpen op het einde van de zestiende eeuw aanzienlijk was toegeno-
men.m Zo is bijvoorbeeld de relatie tussen de trekker en de nemer nader uitgewerkt en
wordt de regeling terzake van de acceptatie door een derde (acceptatie 'ter eere') aanmer-
kelijk uitgebreid (artt. 15-23), evenals die terzake van het verhaal van de nemer en de
presenteerder (par. 4, artt. 48-62). Ten aanzien van deze laatste kwestie bestaan er bo-
vendien ook belangrijke inhoudelijke verschillen tussen de Impressae en de Compilatae.
De figuur van de presenteerder bijvoorbeeld is nieuw. Deze persoon komt in de Impressae
niet voor, terwijl hij in de Compilatae een zeer belangrijke rol speelt. In de Impressae
komt in verschillende omschrijvingen wel een figuur voor die vergelijkbaar is met de
figuur die in de Compilatae als presenteerder optreedt. Zo wordt in artikel 6 de term
'ontvanger' gehanteerd, terwijl artikel 7 de omschrijving'degene aan wie betaald moet
worden' en artikel 9 de omschrijving 'degene die gerechtigd is tot ontvangst van de beta-
ling' gebruikt. Bovendien komt in de artikelen 8, 9 en 10 de term 'crediteur' voor, daar
waar de Compilatae 'presenteerder' gebruikt. Maar het is niet alleen het woordgebruik
dat verschilt. Artikel 4 van de Impressae geeft er blijk van dat de crediteur voor betaling
op de acceptant kan terugvallen wanneer zijn actie jegens de trekker geen gevolg vindt.
Artikel 55 van de Compilatae daarentegen maakt duidelijk een onderscheid tussen de
presenteerder en de nemer van de brief. Artikel 56 vervolgt met een nog scherper onder-
scheid. Hier wordt het verhaalsrecht jegens de acceptant aan de presenteerder toegewe-
zen, terwijl deze actie jegens de trekker de nemer van de wisselbrief toekomt. Een ver-
klaring voor dit verschil tussen de Impressae en de Compilatae dient gezocht te worden in
het vraagstuk van de verhandelbaarheid van de waardepapieren. Wanneer deze verhan-
delbaarheid volledig is, heeft de presenteerder een zelfstandig recht op uitbetaling en
dient hij niet meer slechts als lasthebber van de nemer te worden beschouwd. Omdat ik
van mening ben dat het recht van de praktijk ten aanzien van de verhandelbaarheid in
verband met de overzichtelijkheid beter niet losgekoppeld kan worden van de theorievor-
ming hieromtrent, zal ik dit onderwerp eerst in de volgende paragraaf behandelen. Naast
de invoering van de figuur van de presenteerder, werd in de Compilatae in paragraaf 5
(artt. 63-77) ook de avallo-regeling geintroduceerd ('dobbelen wissel ene wissel biJ AVAL-
LO'). Het is opvallend dat deze figuur juist in de titel betreffende de wisselbrief opgeno-
men werd. Hoewel deze constructie niet de overdracht van de wisselbrief zelf betreft,
maar die van de aan de brief ten grondslag liggende vordering, bestond er in de praktijk
duidelijk samenhang tussen deze vorm van assignatie en de wisselbrief.

Conclusie

Gedurende de vijftiende een zestiende eeuw speelde Antwerpen als handelsstad een be-
langrijke internationale rol. Het ontstaan van nieuwe kredietvormen kon dan ook niet
uitblijven. Gedacht kan hierbij worden aan het discoto-krediet. Daarnaast raakte ook de
ontwikkeling van reeds bestaande kredietinstrumenten als de wisselbrief in een stroom-
versnelling.

Dat er zeker in de eerste helft van de zestiende eeuw een grote behoefte bestond
aan een eenduidige regeling betreffende deze kredietvorm, blijkt uit de diverse verzoeken
om keizerlijke bemoeienis. De landsheerlijke ordonnantien van 1537, 1539 en 1541 waren
steeds een reactie op in de wisselhandel gerezen onduidelijkheden.

Later zijn deze regelingen, al dan niet aangepast, opgenomen in het stedelijk
recht. Het aanvankelijk slechts geringe aantal van drie artikelen betreffende de wissel-
brief (In Antiquis  1570) werd in 1582 vervangen door 11 artikelen. De Impressae regelden
achtereenvolgens de positie van de betrokkene (art. 1), van de nemer (art. 2), de aanspra-
kelijkheid van de trekker (art. 3) en de acceptant (art. 4), de betaling'ter eere' (art. 5), het
verbod om v66r het verstrijken van de vervaltermijn te voldoen (art. 6), herroeping van de

197 Van der Wee, Historische aspecten 160-161.
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opdracht tot onvangst van betaling (art. 7), termijnen voor protest (artt. 8 en 9), het ver-
bod aan de presenteerder om afwijkende regelingen met de debiteur te treffen (art. 10) en
de verplichting van de presenteerder om in geval van protest partijen zo spoedig mogelijk
op de hoogte te stellen (art. 11).

Vierentwintig jaar later was het aantal bepalingen betreffende de wisselbrief in de
Compilatae ( 1608) gestegen tot 77. Vijf paragrafen werden onderscheiden: 'Vant geven,
seijnden ende presentatie van de wisselbrieven', 'Wanneer men gehouden is de wissel-
brieven te accepteren, ende van d'acceptatie onder protest', 'Wat gerechticheijt d'accepta-
tie van den wisselbrief geeft,  ende wat vervolch men daerop moet doen tot betaelinge',
'Verhael des deijnders ende presenteerders van den wisselbrieff als die niet en wordt
betaelt' en 'Dobbelen wissel ende wissel bij AVALLO'. Deze vaak zeer gedetailleerde en
technische regeling van het wisselrecht toont aan, dat het gebruik van deze kredietvorm
in de tweede helft van de zestiende eeuw een hoge vorm van ontwikkeling heeft bereikt.

2.3          De wisselbrief in de praktijk en theorie

Uit het voorgaande blijkt dat de wisselbrief inmiddels een algemeen geaccepteerd beta-
lingsmiddel was geworden met name in de Antwerpse handel. Onder de theoretici was
rust gekomen. De handel en het daarbij gepaard gaande geldverkeer hadden het kenne-
lijk gewonnen van de bezwaren die vooral de canonisten tegen het gebruik van veel soor-
ten wisselbrieven hadden. Deze bezwaren werden weliswaar tot het einde van de zestien-
de eeuw nog gehoord, maar zij waren aanzienlijk afgezwakt en konden de praktische
voordelen niet meer overstemmen.'" In 1540 werd het in rekening brengen van rente offi-
cieel door Karel V toegestaan. Voorwaarde was echter wel dat partijen kooplieden waren,
dat er geen leningen voor een periode langer dan  1 jaar werden afgesloten en dat per jaarniet meer dan tegen 12 % belast zou worden.'" De overige theoretische meningsverschil-
len aangaande de wisselbrief waren in de vijftiende eeuw minder wezenlijk dan in de
periode daarvoor. De ontwikkeling van de wisselbrief speelde zich vooral af in de han-
delspraktijk. Eerst op het einde van de zestiende eeuw leefde de discussie, mede als ge-
volg van die praktijk, langzaam op ten aanzien van de vraag naar de verhandelbaarheid
van de wissel.

De verschillende soorten wisseltransacties volgens de theorie

In de literatuur blijken de meeste zestiende-eeuwse auteurs zich bezig te houden met het
maken van onderscheid in verschillende soorten wisseltransacties. Hoewel zij het endetail niet steeds eens waren, lopen de verschillende verhandelingen niet ver uiteen.
Allen onderscheidden zij de wisseltransacties met als doel louter het vereffenen van
(internationale) schulden en die met als doel het maken van winst. Deze tweedelingkwam mogelijk voort uit het'oude' Italiaanse onderscheid tussen'cambium minitum' en
'cambium per lit:teras'.= Thomas Wilson, Anglicaans theoloog (1525-1581), maakte onder-
scheid tussen de 'real exchange' en de 'exchange by bills' of'merchandising exchange'. De
eerste groep betrofde muntwissel, de tweede groep de 'papierenwissel'. Wilson definieerde
in 1572 deze laatste groep als volgt:

'Exchange by bills after the first sort is when money is delivered in one countrey
plainly and simply, without colour or fraud, and billes delivered and received for

198
Endemann, Studien 44-46.

'" 'Edit de l'Empereur, concernant les sectes et hdrdsies, les banqueroutiers, les monopoles, les monnaies, lescontrats de manage des commercants, l'usure, le pr*t a intdr#t', Recued IV, 232-235.
"0 Dit onderscheid kwam reeds in hoofdstuk 1 paragraaf 2 aan de orde. In de literatuur van de zestiende

eeuw wordt het in ieder geval door een groep auteurs gehanteerd.
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the payment againe of the same in another countrey, accordinge as money is cur-
rant by merchants' valuation betwene those countreis'.=

Wilson verdeelde deze tweede categorie overigens nog in enerzijds wissels die een effectie-
ve betaling tot doel hadden maar waarin een retourwissel (met provisieberekening) ge-
trokken werd wanneer de koers gunstig was en anderzijds wissels waarbij effectieve
betaling in het buitenland uitgesloten was (de 'dry exchange').=

Thomas Gresham, invloedrijk Engels zakenman en koninklijk adviseur inzake
handelskwesties, besprak in een memorandum uit 1559 (of 1560) alleen de 'exchange by
bills'.w' Hij maakte hierin onderscheid tussen enerzijds de 'natural exchange' en ander-
zijds de 'merchants' exchange'. De eerste groep bevatte de wisseltransacties waarbij een
hoeveelheid goud of zilver op de ene plaats werd afgeleverd om op een andere plaats in
dezelfde hoeveelheid en vorm teruggegeven te worden. De tweede groep bevatte wissel-
transacties die verder gingen dan het teruggeven op een andere plaats van een gelijke
waarde. Gresham definieerde deze laatste groep als volgt:

'Marchaunts exchaunge ys upon creditt and a Byll to deliver an able man that
sekethe it any some of money that he requireth in any place where exchaunge lieth
to repaye there a certayne some that conteyneth more number of ounzes of fyne
sylver or carractes of fyne golde coynes then the money didd that was delyveres
hym'.204

Hier ging het duidelijk om het verstrekken van leningen met het oog op winstbejag.
Jan Ympyn Christoffels is een Antwerps voorbeeld van een theoreticus uit de

zestiende eeuw die aan de te onderscheiden wissels in zijn 'Nieuwe instructie ende bewijs
der looffelijcker consten des Rekenboecks' (1543) een hoofdstuk wijdde.205 Hij ging in zijn
onderverdeling van de wisselbrieven verder dan bovenstaande tweedeling. Hij verdeelde
de wisseltransacties namelijk in vier verschillende categorieen, de cambio minuto vel
commune (de 'cleyne' of'ghemeynen' wissel), de cambio reael (de'eerlycke' of'conincklijc-
ke' wissel), de cambio sicco (de 'drooge' wissel) en de cambio fictitio (de 'versierde' wis-
sel).2% De eerste groep betrof de muntwissel zoals die op de jaarmarkten door de wisse-
laars gedaan werd. De tweede groep omvatte wissels uit niet-speculatieve transacties
waarbij schulden in het buitenland vereffend moesten worden. Deze groep was volgens
Ympyn Christoffels onmisbaar in de internationale handel :

" .../ Dat sonder die men niet en soude connen oft moghen die comanschap ghehan-
teren vanden eenen lande ten anderen/ zoe men oock sonder water van deen landt

I 207in dander niet en soude connen te schepe ghevaren/... .

Deze eerste twee categorieen zagen dus op wissels uit niet-speculatieve transacties die
slechts het vereffenen van schulden in het buitenland tot doel hadden. De derde categorie

s T. Wilson,A Discourse upon Usury heruitg. door R.H. Tawney (Londen 1925) 302.

202 Wilson, a.w. 298-309.

203 R. de Roover, Gresham on foreign exchange (Cambridge 1949) 3-30. Het hierin door De Roover besproken
Memorandum is vermoedelijk van de hand van Gresham. De Roover bespreekt hier waarom hij het stuk aan
Gresham toeschrijft, de achtergronden van het betreffende Memorandum en de vermoedelijke datum.

20* De Roover, a.w. 96-97.

20. J. Y. Christoffels, Nieuwe instructie ende bew43 der loo elucker consten des Rekenboecks (ed. Londen 1979)
fol. 13v.-15v.

206 Christoffels, a.w. fol. 14r.
207 Christoffels, a.w. fol. 14r.
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betrof de wissels uit transacties die wel een speculatief karakter hadden en voortkwamen
uit bijvoorbeeld speculatie op de wisselkoersen of leningen tegen rente.*08 De vierde soort
ten slotte verschilde slechts hierin van de derde, dat de transacties berustten op een
fictieve wissel of een kunstmatig in het leven geroepen wisselkoers. 209 210

De theorie over de verhandelbaarheid van waardepapieren

Een van de grote theoretische discussiepunten aangaande de wisselbrief betreft de ver-
handelbaarheid (negotiabiliteit) hiervan.  In de vorige paragraaf werd reeds vermeld dat
het praktijkrecht ten aanzien van de verhandelbaarheid mijns inziens niet losgekoppeld
moet worden van een theoretische bespreking. In deze paragraaf zal ik het praktijkrecht
laten voorafgaan door de theorie. Helaas zijn er weinig juridische beschouwingen over dit
onderwerp te vinden uit de zestiende eeuw. Zeker mag hieruit worden afgeleid dat het
verschijnsel nog in de kinderschoenen stond. 211

Kenmerkend voor de verhandelbaarheid van de wisselbrief naar huidig recht is
dat het  in de brief begrepen vorderingsrecht wordt overgedragen door een eenvoudige
schriftelijke order op de achterzijde (endossement of rugtekening), waarbij de geandos-
seerde een (zelfstandig) vorderingsrecht verkrijgt jegens de debiteur en de voorgangers
(endossanten). Voorwaarde is voorts dat de debiteur de excepties die hij aan de crediteur
of 66n der endossanten kan tegenwerpen, niet geldend kan maken jegens de te goeder
trouw handelende houder (presenteerder) van het dokument.

In verschillende geschriften uit de zestiende eeuw zijn aanwijzingen te vinden voor
de stelling dat de verhandelbaarheid niet werd geaccepteerd, althans zeker niet overal.
Nicolaas Everaerts (1462-1532), president van de Grote Raad van Mechelen, bijvoorbeeld
is blijkens zijn Consilia de mening toegedaan dat de toonder geen recht op uitbetaling
heeft, tenzij hij aantoont dat hij hiertoe gemachtigd is door de in de obligatie (schuld-
bekentenis met betalingsbelofte) genoemde principaal krachtens transport, cessie of pro-
curatie. 212

Andere juristen, zoals Elbert de Leeuw (1519-1598), professor aan de universiteit
van Leuven, gingen minder ver met de stelling dat de toonder bewijs moest leveren van
het feit dat hij rechtmatig in bezit van het dokument was gekomen, de eis van de 'iusta
causa'.213

Paul van Christynen (1553-1631), in een latere tijd lid van de Grote Raad van
Mechelen, is daarentegen dezelfde mening als Everaerts toegedaan.

214

208 Christoffels, a.w. fol. 15r.-15v.

  Christoffels, a.w. fol. 15v. Zie voor de 'drooge' en de 'versierde' wissel ook De Roover, Gresham 96.

210 Een ander voorbeeld van een werk waarin de diverse wisseltransacties onderscheiden worden is L.S.J
I. ssius, Dejustitia etjure caeterisque uirtutibus cardinalibus libri quatuor (Antwerpen 1609).

211 Hoewel de techniek van de rugtekening (of'girata', een aantekening aan de voet van de wisselbrief) in
Italie op het einde van de zestiende eeuw ree(is gehanteerd werd, was men in Italie zeer terughoudend ten
aanzien van de verhandelbaarheid van wisselbrieven. Het is mogelijk om die reden dat De Turri en Scaccia,
Italiaanse juristen en 'wisseldeskundigen' bij uitstek, nog in de zeventiende eeuw geen melding maakten van
het endossement. G. Schaps, Zur Geschichte des Wechselindossaments (Stuttgart 1892) 91-123 en De Roover,
LWuolution 100-106.

212 N. Everaerts, Consilia siue responsa (Frankfurt 1594) 219.
213 E. de Ikeuw, Centuria Consitiorum Clarissimi Iurisconsulti Elberti Leonini (Antwerpen 1584) 13.
214 P. Christinaeus, Practicarum Quaestionum rerumque in supremis Belgarum Curiis iudicatarum

observatarumque (4e dr. 5 dln. Antwerpen 1661) II, 80-81.
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De praktijk ten aanzien van de verhandelbaarheid

Waardepapieren, voorzien van een toonder- (of drager-)clausule, bleken volgens de nota-
risarchieven in Antwerpen al in de eerste helft van de zestiende eeuw op grote schaal voor
te komen.m Verhandelbaar waren deze waardepapieren evenwel nog niet.

In een Antwerpse turbe van 7 juni 1507 wordt het beginsel geformuleerd dat de
toonder van een obligatie (of schuldbekentenis met betalingsbelofte) met toonderclausule
niet alleen 'solutioni adiectus' is, zodat aan hem bevrijdend betaald kan worden, maar ook
dat deze toonder volledig treedt in alle rechten van de crediteur. Hiertoe volstaat louter
het houderschap van het stuk. Het wordt als volgt verwoord:

'(...) dat na de rechten ende costumen der stad van Antwerpen, aldaer gecostu-
meert ende onderhouden wordt, soe wanneer eenich coopman oft yemant anders
eenige obligatie heeft bekent, by hantecken oft marcke, eenen benoemden credi-
teur, by diere adjectien, oft den hebbere oft bringere der selver obligatien, dat die

/ 216bringhere den bekendere van diere te rechte mach betrecken ende aenspreken.

Ook uit een Antwerpse turbe van 1528/29 (of 1531/32) blijkt deze stellingname. Verklaard
wordt:

'(...) dat zy wel gesien hebben ende weten useren hier in der stadt dat wanneer
enige obligatien inhoudende waren dese clausule 'oft brenger's brieffs...' dat dan de
brenger's briefs oft der obligatien mach betalinge ontfangen van de penningen in
de obligatien begrepen, in rechte ageren, den debiteuren bedwingen totten inhou-
den der selver obligatien ende appoinctementen oft compositie maken, want de
brenger der obligatien wordt gehouden hier in rechte als heere van der selver obli-

i 217gatien.

Dit liberalisme ten aanzien van de overdraagbaarheid van schuldbekentenissen blijkt in
de landsheerlijke ordonnantie van 7 maart 1537 overgenomen te zijn:

'(...), ende indien hy daerover in rechte betrocken, het sy tot versoecke van synen
principalen crediteuren oft van iemants anders als brengher des brieffs, als de sel-
ve obligatie inhoudt te betaelene den brenger van de cedullen ofte obligatien,
(...)..2,8

Volgens Van der Wee is met deze landsheerlijke regeling een eerste stap gezet in de rich-
ting van de verhandelbaarheid, aangezien hierin juridische bescherming aan de houder of
drager van de schuldbekentenis werd verleend. De tweede stap, de financiele bescher-
ming, werd genomen door het assignatieprincipe op de overdracht van schuldbekentenis-
sen toe te passen. Voormelde ordonnantie immers leidde tot de ongewenste situatie dat
iedere overdracht als cessie werd beschouwd, waarbij de aansprakelijkheid van de over-
dragende schuldeiser in geval van wanbetaling verviel. Het assignatieprincipe daarente-
gen zorgde ervoor dat de overdragende schuldeiser aansprakelijk bleef totdat de drager
zich voldaan verklaarde (zie ook artikel 9 van de Impressae en 32-33 van de Compila-
tae):19 Voor de schuldbekentenis met toonderclausule werd bij landsheerljke ordonnantie

"' Strieder, Aus Antweipener Notariatsarchiuen nrs. 237 (bringer des billen') en 714 ('tzeiger disses').

216

StadsarchiefAntwerpen, Vierschaar, nr. 68 (Eerste Turbeboek) fol.  13r. (6 juni  1507).
217 Stadsarchief Antwerpen, Vierschear, nr. 68 (Eerste Turbeboek) fol. 74r. z.d. Deze ongedateerde turbe

moet gesitueerd worden in de ambtsperiode van de Antwerpse burgemeester Adriaan Hertssen. Volgens
Prims, Geschiedenis VII, le boek, 196-197 lag diens ambtsperiode tussen 1 december 1528 en 30 november
1529, dan wei tussen 1 december 1531 en 15 december 1532.

218

Recueil IV, 15-17.
219 Van der Wee, Historische aspecten 152-153.
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van 31 oktober 1541 vervolgens de overdracht volgens het assignatieprincipe uitdrukke-
lijk aanvaard.

Ook de hierboven reeds genoemde gematigde stelling ten aanzien van de over-

draagbaarheid, de eis van de 'iusta causa', blijkt in Antwerpen in de praktijk niet geaccep-
teerd te zijn. In een turbe van 21 juni 1567 wordt verklaard:

'dat men alhier in der stadt voor recht ende costume is houdende ende userende,
zoo wanneer eenen debiteur zynen crediteur by obligatie eenige somme van pen-
ningen bekent heeft schuldich te zyne, ende hem oft brenger's briefs, dat daer by
geloovende is te betalen, dat den genen die van alsulcke obligatie de brengere is,
van egeenen noode en is daer toe te hebbene eenige cessie, opdracht oft eeniger-
hande ander bescheet van den originalen genomineerden crediteur in de selve
obligatie geexpresseert, dan de selve obligatie inhoudende als voere de clausule
van brengere's briefs, noch oock gehouden en is te thoonen de causa waromme hem
de selve obligatie getrans&orteert oft in handen gegeven is, noch oock by wat titule
hy daer toe gecommen is'.

Dit standpunt wordt uitdrukkelijk bevestigd in een turbe van 1572.22'
Het feit dat in Antwerpen de ontwikkeling naar verhandelbaarheid van waarde-

papieren in een vergevorderd stadium was, lijkt voorts bevestigd te worden in de in de
vorige paragraaf behandelde cost;uimen van Antwerpen van  1570,  1582 en  1608. In res-
pectievelijk titel XXVII, LIII (artikel 7) en II (artikel 8) werd bepaald dat de houder op
eigen naam, als crediteur, zijn rechten uit een waardepapier ('obligatie') jegens de debi-
teur in een procedure geldend kan maken, zonder rechtvaardiging van zijn bezitstitel.
Helaas is een dergelijke bepaling in de titels terzake van de wisselbrief niet uitdrukkelijk
opgenomen. Uit deze titels kan echter wel worden afgeleid (artikel 7 Impressae en artikel
42-46 Compilatae) dat de mogelijkheid van een zelfstandig recht van de presenteerder
bestaat. Het in de vorige paragraaf reeds geconstateerde verschijnsel dat in de Compila-
tae veelvuldig van de presenteerder gesproken wordt, terwijl deze terminologie in de
Impressae nog niet voorkomt, wijst er op dat op het einde van de zestiende eeuw een
verzelfstandiging van deze figuur was opgetreden, mede als gevolg van de mogelijkheid
van assignatie van wisselbrieven. De avallo-regeling (par. 5 van de Compilatae) wijst op
deze praktijk.

De Roover was van mening dat de verhandelbaarheid van wisselbrieven in Ant-
werpen en overigens ook in andere plaatsen in de zestiende eeuw niet was aanvaard. 222
Hij tekende hierbij wel aan dat de positie van de houder in Antwerpen sterker en beter
geregeld was dan op andere plaatsen, doch meende dat dit slechts gold voor (geassig-
neerde) schuldbekentenissen en niet voor de wisselbrieven. Eerst in het begin van de

··   223zeventiende eeuw zou hier als gevolg van het endossement verandering in gekomen zijn.
Tot deze laatste stelling, het verschil tussen schuldbekentenissen en wissels, komt de
Roover met name aan de hand van een vergelijking van de in de vorige paragraaf behan-

  Stadsarchief Antwerpen, Vierschaar nr. 69 (Tweede Turbeboek) fol. 59v.-60r. (21 juni 1567).

22' Stadsarchief Antwerpen, Vierschaar nr. 69 (Tweede Turbeboek) fol. 76v.-77r. (24 november 1572).

m De Roover, Gresham 119-120 en L'6uolution 94-96. De Roover maakte een duidelijk onderscheid tussen de
assignatie van een waardepapier met toonderclausule en de verhandelbaarheid daarvan. Weliswaar was in
geval van assignatie de betaler' gerechtigd tot bevrijdende betaling aan de toonder, zo stelde hij, maar deze
toonder had geen verhaalsmogelijkheden jegens eerdere houders of de oorspronkelijke crediteur. Van der Wee
daarentegen meent dat juist de gehoudenheid van de oorspronkelijke crediteur, ook jegens de houder, kenmer-
kend was voor het assignatie-principe. Zie ook Godding, Le droit privT nr. 834. Ook in artikel 75 van de
Compilatae wordt met betrekking tot de avallo-regeling uitdrukkelijk bepaald, dat de cedent aansprakelijk
bleefjegens zijn rechtsopvolger.

223 Hoewel de eerste ons bekende wisselbrief met endossement van 1519 dateert (uit Florence), wordt het
gebruik van het endossement waarschijnlijk eerst gangbaar tussen 1610 en 1640 De Roover Lguolution 99
Ook Schaps, Zur Geschichte 39, Huvelin, Essai historique 559 en A.P. Usher, The Early History of Deposit
Banking in Mediterranean Europe (Cambridge 1943) 103.
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delde landsheerlijke ordonnantie van 7 maart 1537 en een aanvulling hierop van 25 mei
1537. De regeling behandelt de positie van de toonder en probeert deze te versterken,
maar zij spreekt niet van wisselbrieven. Deze worden eerst in de aanvulling van 25 mei
1537 op de verordening besproken, terwijl hierin de positie van de toonder niet aan de
orde komt. Dit laatste leidt volgens de Roover tot de conclusie dat de positieregeling van
de toonder in ieder geval niet op de wisselbriefvan toepassing was.

Naar mijn mening dienen deze stellingen van de Roover toch afgezwakt te worden.
De hierboven behandelde landsheerlijke ordonnantie van 31 oktober 1541, alsmede de
turben van 1567 en 1572 wijzen erop dat in ieder geval wat betreft de schuldbekentenis
met toonderclausule in Antwerpen de verhandelbaarheid was geaccepteerd. Dat dit wat
betreft de wisselbrieven in deze periode ook zo was, is niet te bewijzen. Het contra-
argument van de Roover, gevonden in een vergelijking van de ordonnantie van 7 maart
1537 en de aanvulling hierop van 25 mei 1537, is mijns inziens echter niet zo sterk. De
aanvulling van 25 mei was naar alle waarschijnlijkheid slechts als verduidelijking van de
eerste ordonnantie bedoeld en voegde hieraan niet wezenlijk iets toe. De eerste ordonnan-
tie werd in de aanvulling slechts toegespitst op de wisselbrief (en op verzekeringscontrac-
ten). De tekst van de regeling begint met de woorden:

'(...) ende gelijck wy verstaen, soude oock profytelijck wesen, indien wy gelijcke
Edicte oft Ordonnantie deden publiceren ende onderhouden, aengaende de Wissel-
brieven, ende brieven van Assurantie ende versekerheyt, daermen dagelij x bin-
nen onse voorsz. landen onder den cooplieden useert ende gebruyckt. (...)'.

Dit was ook conform het verzoek dat burgemeester en schepenen van Antwerpen deden
aan de Keizer.  Het feit dat in de aanvulling geen regeling van de positie van de toonder
is opgenomen, hoeft er nog niet op te wijzen dat een dergelijke regeling niet op de wissel-
brief van toepassing was. Wanneer de aanvulling, zoals de aanvangstekst van de ordon-
nantie doet vermoeden, de bedoeling heeft een 'gelijcke' regeling te treffen maar dan voor
de wisselbrief, is het zelfs aannemelijk dat hier een zelfde regeling ten aanzien van de
positie van de toonder van toepassing is. Bovendien hadden geaccepteerde wisselbrieven
in de zestiende eeuw, aldus burgemeester en schepenen in bovenstaand verzoek, de
kracht van een 'getekende obligatie', hetgeen heel wel mogelijk maakt (la eop wisselbrie-
ven dezelfde regels van toepassing waren als op de schuldbekentenissen.

Van der Wee bevestigt de juistheid van deze gedachte, waar hij stelt dat handels-
brieven van de Antwerpse firma Van der Molen aantonen dat schuldenaren bepaalde
schulden op wisselbrieven assigneerden; zij betaalden met geaccepteerde wissels.22' Wel-
licht zijn deze voorbeelden nog niet aan te merken als typerend voor de dagelijkse praktijk
van de Antwerpse handel, maar zij tonen wel aan dat een begin met de verhandelbaar-
heid van de wisselbrief is gemaakt. Hoewel de overdracht van een wisselbrief ingevolge
artikel 30 van de Compilatae verboden was, was de overdracht van een schuldbekentenis
door middel van assignatie zeker wel toegestaan. De houder/presenteerder droeg aldus de
in de wisselbrief belichaamde schuldbekentenis over. Volgens Van der Wee werden te
Antwerpen de wisselbrieven in de zestiende eeuw juridisch als getekende schuldbekente-
nissen beschouwd.= Met de Roover is hij het eens dat het endosseren van wissels eerst

224 Anselmo e.a., Placcaeten van Brabant I, 414-415.
225 Stadsarchief Antwerpen, Pbuilegiekamer nr. 1052, Engelsche Natie, III: Burgemeester, Schepenen en

Raad van Antwerpen aan den Keizer, z d.

226 In de Smedt, De Engelse Natie 571 en 'De keizertijke verordeningen', 35 wordt er kennelijk vanuit gegaan
dat er op dit punt geen verschil bestaat tussen obligaties en wisselbrieven. De Smedt besteedt slechts een
enkele zin aan de constatering dat wisselbrieven de kracht hadden van een getekende schuldbekentenis
(obligatie), welke stelling hij waarschijnlijk aan het eerder genoemde verzoek van burgemeester en schepenen
aan de Keizer heeft ontleend.

ZZ' Van der Wee, 'Ant:werpens bijdrage', 494.

228 Van der Wee, Historische aspecten 160-163.
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rond de overgang naar de zeventiende eeuw opgang vond, doch dit was zijns inziens het
sluitstuk van een ontwikkeling die jaren eerder was ingezet.229 Verschillende in het Ant-
werpse stadsarchief ('Insolvente Boedelkamer') bewaarde handelsdossiers van Antwerpse
firma's wijzen uit, dat de wisselbrief in deze periode niet meer de houderclausule bevatte,
maar een meer algemene formule 'aan X of zijn geassigneerden' en later 'aan X of zijn
order'. De naam van de eerste geassigneerde werd op de achterzijde van het stuk vermeld,
vergezeld van de handtekening van degene die overdroeg.*= Zo bevatten de boeken van de
te Antwerpen gevestigde Spaanse kassier/bankier Balthazar Andrea (geboren in 1577 te
Sevilla) twee wisselbrieven uit 1611, waarbij op de achterzijde deze teksten zijn opgeno-
men:

'Yo Juan Lopez Gallo, Baron de Mala, soy contento se pague al Sefior Gile Deeg-
brodt 10 contenido desta lettre de cambio con lo qual quedare satisfecho y pagado y
en fe desto firmo mi nombre.
Fecho en Brujas a 15 de Marco 1611

Jehan Lopez Gallo'
en

'Received by me underwriten by Mr. Robert Rug who I have assigned to received it
the some of one hunderd pound sterling of Sr. Baltezar Andreas and is in full pai-
ment of this bill of exchange,  I say, received ....  100 lb.

William Selby,231

Conclusie

Na een vanuit wetenschappelijk oogpunt terzake van de wisselbrief woelige tijd, werd de
zestiende eeuw gekenmerkt door relatieve rust. Men hield zich overwegend bezig met de
onderscheiding en concretisering van de verschillende wisselvormen, waarbij de nadruk
lag op het onderscheid tussen de wisselbrieven met als uitsluitend doel het vereffenen van
een schuld (in het buitenland) en de wisselbrieven met een meer speculatief karakter.
Deze laatste werden in deze periode doorgaans geaccepteerd.

Een volgend vraagpunt diende zich in de tweede helft van de zestiende eeuw aan.
Tegen de in de eerste paragraaf geschetste achtergrond groeide  met name als gevolg van
de opening van de Beurs in 1530 te Antwerpen de behoefte aan een geinstitutionaliseerde
techniek die de vlotte circulatie van handelsdokumenten mogelijk maakte.= Nadat de
landsheerlijke ordonnantie van 1537, voorafgegaan door verschillende turben, de drager
van een schuldbekentenis gelijk had gesteld aan de schuldeiser, ging men in de loop van
de tweede helft van de zestiende eeuw meer en meer gebruik maken van het assignatie-
principe, het doorverkopen van schuldbekentenissen waarbij de 'overdrager' (hoofdcredi-
teur) aansprakelijk bleef. Over de vraag of dit principe ook op wisselbrieven van toepas-
sing was, bestaat in de literatuur geen overeenstemming. Het komt mij evenwel voor dat

m In J. Heers, Le Liure de Comptes de Giovanni Piccamigtio, homme d'afaires Ginois, 1456-1459 (Parijs
1959) 350-356, wordt een uit het Piccamoglio-archief overgeleverde casus uit 1459 beschreven waarin sprake is
van een wisselbrief met 'endossement'. Het betrof slechts een eenmalige endossering, waarbij zowel de
betrokkene als de beide begunstigden (de 'endossant' en de 'geendosseerde') bij de betaling (aan de
'geendosseerde') aanwezig moesten zijn

2m Italiaanse wisselbrieven uit deze perio(ie werden incidenteel voorzien van de aanwijzing van de order,
'girata', doch de juridische waarborgen van het assignatie-principe kenden deze brieven niet Wel werden deze
brieven somtijds overgedragen door middel van een afzonderlijk dokument en m&t een formele borgstelling.
Schaps, Zur Geschichte 87-97, De Roover, L Yuolution 102-103, Van der Wee, 'Antwerpse bijdrage', 495 en 'Het
Europese bankwezen', 189.

231 Stadsarchief Antwerpen, Insoluente Boedelkainer nr. 790.

232 Van der Wee en Aerts, De economische ontwikkeling 98.
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er goede gronden zijn om dit aan te nemen, te meer aangezien de wisselbrief klaarblijke-
lijk als 'getekende obligatie' werd beschouwd. Wat hier ook van zij, zeker is dat de ont-
wikkeling naar volledige verhandelbaarheid van de wisselbrief door middel van  het en-
dossement zich rond de eeuwwisseling heeft voltrokken en in het eerste kwart van de
zeventiende eeuw als gangbaar kan worden beschouwd. Talrijke, zich in het Antwerpse
stadsarchief ('Insolvente Boedelkamer') bevindende voorbeelden van van endossement

233voorziene wisselbrieven tonen dit aan.

233 De Roover, LYuolution 99 en Van der Wee, 'Antwerpens bijdrage', 495.
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Hoofdstuk 3
De wisselbrief in de Republiek (1581-1795)

3.1      Staatsrechtelijke en economische achtergronden

Staatsrechtelijke ontwikkelingen 1581/1588-1648

De jaren van de Opstand hebben uiteindelijk geleid tot de scheiding der Nederlanden, die
formeel haar regeling kreeg in de Vrede van Munster van 1648.234 De Unie van Utrecht
van 1579 werd na het vertrek van Leicester in 1587 naar Engeland, ofschoon hiervoor niet
bedoeld, op den duur de grondslag, de fundamentele wet van de in de Unie verenigde
Zeven Provincion. Vanaf 1588 namen deze gewesten de republikeinse staatsvorm aan. De
Staten-Provinciaal van elke provincie werden in hun gewest de nieuwe soeverein. Op
intergewestelijk niveau fungeerden de Staten-Generaal op basis van de Unie van Utrecht
als dragers van een zekere soevereiniteit inzake defensie, buitenlandse betrekkingen en
het bestuur van de Generaliteitslanden. Veranderde als gevolg van deze ontwikkelingen
veel op constitutioneel gebied, inzake het burgerlijk recht bestond er daarentegen veel
continuiteit door het voortbestaan van privileges en gewoonterecht. Het burgerlijk recht
behoorde tot het domein van elk gewest. Met gebruikmaking van de ingezonden costui-
men en usantion werd intussen nogal wat bestaand recht gecodificeerd in nieuwe land-
rechten en ordonnantian waarbij tegelijkertijd de noodzakelijke veranderingen tengevolge
van de kerkhervorming werden aangebracht.

235

Tijdens de Republiek ontwikkelden de rechtsfiguren van handelsrechtelijke aard
zich verder. Een en ander zou echter noch in praktijk noch in wetenschap leiden tot een

apart 'ius commercii', een eigen afgerond recht van de handel. Handelsrechtelijke vragen
bleef men verbrokkeld benaderen. Het recht dat terzake in de vorige periode gegroeid
was, bleef praktijkgericht, dus veel gewoonterecht. Men sprak van de 'stylus mercatorum',
het gewoonterecht van de handel met een zekere nadruk op vormkwesties. Dit soort recht
stond naast het 'klassieke' civiele recht dat dogmatisch Romeinsrechtelijk werd benaderd.
Binnen de 'stylus mercatorum' vond ook het wisselcontract zijn plaats. In Amsterdam zou
men voor de beschrijving van het gewoonterecht terzake terugvallen op de Antwerpse
Impressae.

Economische ontwikkelingen

Wat de economische achtergronden betreft is uit het voorgaande duidelijk geworden dat
Europa zich in de zestiende eeuw in een economische bloeiperiode bevond. De ontdekking
van nieuwe zeewegen en nieuwe overzeese gebieden, de vooruitgang van de techniek, de
expansieve groei van de bevolking (zowel in Zuid- als in West-Europa) en de uitbreiding
van de geldhuishouding zijn de voornaamste redenen hiervoor. In het vorige hoofdstuk is
aan de orde geweest wat deze economische ontwikkeling voor Brabant en met name Ant-
werpen betekende. Deze bloeiperiode gold echter ook voor de Noordelijke Nederlanden.236
In de tweede helft van de zestiende eeuw was met name Amsterdam reeds een belangrijk

=14 Den Bosch en de Meierij kwamen pas in 1629 in Staatse handen. De stad Breda en de Baronie werden
eerst in 1637 definitief staats.

235 J.PA Coopmans, 'Via gezagsovereenkomst naar een nieuw type fundamentele wetten. Constitutionele
veranderingen als gevolg van de Opstand in de Nederlanden 1566-1588', binnenkort te verschijnen in: F.
Stevens, red., Reuolutie en recht.

236 H.C. Diferee, Studien over de geschiedenis uan den Nederlandschen handel (Amsterdam 1908), J.G. van
Dillen, Van Rukdom en Regenten. Handboek tot de economische en sociate geschiedenis uan Nederiand tOdens
de Republiek ('s-Gravenhage 1970), J.A. van Houtte, Economische geschiedenis van de  ge Lznden 800-1800
(Haarlem 1979) en De Vries en Van der Woude, Nederland 1500-1815.
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centrum voor de handel tussen Noord- en Zuid-Europa. Het kenmerkende van deze han-
del was dat de Nederlanders de gekochte goederen opsloegen om deze in alle seizoenen
door te verkopen. In het noorden (met name Noorwegen en de Baltische landen) bestond
vooral behoefte aan de meer luxueuze artikelen zoals wijn, specerijen, textiel en edel-
metalen.w Het zuiden (Frankrijk, Portugal Spanje en Italia) daarentegen kon primaire
goederen als graan en hout evenals pek, teer, vlas en hennep uit het noorden goed gebrui-
ken.238 Gelegen aan de zeeweg naar de Sont was Amsterdam een veilige tussenhaven voor
deze handel, zeker nadat de stad zich in 1578 aan de zijde van de opstandelingen had
geschaard. De transportboycot door de Geuzen eindigde in dat jaar en de vrije handel was
hiermee een feit."' Ook steden als Delfshaven, Dordrecht, Gorinchem, Rotterdam en
Schiedam speelden in de internationale handel een redelijk vooraanstaande rol, daar zij
een thuishaven vormden voor talrijke schepen.* En een stad als Leiden had bij het begin
van de zeventiende eeuw met haar lakennijverheid een goede positie op de wereldmarkt
veroverd.

241

Niet onomstreden is de vraag hoe groot de invloed van de terugval van Antwerpen
als handelscentrum op de noordelijke gebieden is geweest. In elk geval kan gesproken
worden van een verschuiving van de handelsactiviteiten als gevolg van de sluiting van de
Schelde. Daarnaast heeft ook de uittocht om economische en godsdienstige redenen van
ambachtslieden en vooraanstaande burgers uit de Zuidelijke Nederlanden en vooral uit
Antwerpen grote invloed gehad.™ Deze vreemdelingen brachten vanzelfsprekend hun
eigen beproefde manier van werken, inclusief handelsmethoden en financiale gebruiken243
mee.

De scheepvaart bleef in de Gouden, zeventiende eeuw het middelpunt van de han-
delsactiviteiten. Daarnaast bevorderden de scheepsbouw, de visserij, de landbouw, de
veeteelt, de textielnijverheid, de opkomst van zout- en suikerraffinaderijen en de dia-
mantslijperijen de welvaart van de gewesten. Bovendien was de gestegen betekenis van
edelmetalen, met name zilver, van wezenlijk belang voor de handel in geheel Europa en

237

E.C.G. Brunner, De ontwikkeling van het handelsverkeer van Holland met Oost-Europa tot het einde van
de zestiende eeuw', TUdschri# uoor Geschiedenis 41 (1926) 353-371, AE. Christensen, Dutch Trade to the
Baltic about 1600 (Kopenhagen 1941) en Van Dillen, Van Rijkdom en Regenten 36-68.

238 Niet alleen de misoogsten in de laatste twintig jaren van de zestiende eeuw in Zuid-Europa, maar ook de
bevolkingstoename vergrootten vooral de vraag naar granen. Van Dillen, Van Rukdom en Regenten 69-88.

239 Van Houtte, Economische geschiedenis 163. De Nederlandse roggetransporten namen toe van 38.500 ton
gemiddeld per jaar in de periode 1580-1589 tot 87.000 ton in de perio(le 1610-1619. Voor wat betreft de
tarwetransporten is een toename van 4.300 ton gemiddeld per jaar in 1850 tot 28.400 ton in 1640 te
constateren.

240 JA van Houtte, 'De zestiende eeuw (ca. 1485-ca. 1585)', in: J.H. van Stuijvenberg, red., De ec:onomische
geschiedenis van Nederland (Groningen 1977) 49-78, 68. Hier wor(len ook statistische gegevens vermeld die
aangeven dat een belangrijk deel van de bevolking van de scheepvaart leefde.

24' P.w Klein, De zeventiende eeuw', in: De economische geschiedenis 79-117, 96-101, N.W Posthumus, De
geschiedenis van de Leidsche lakenindustrie (3 dln. Amsterdam 1908-1939).

242 J.G.C.A. Briels, De Zuidnederlandse immigratie in Amsterdam en Haarlem omtrent 1572-1630 (Utrecht
1976), Van Houtte, 'Het Economische verval', 184. Zie ook W. Brulez, 'De diaspora der Antwerpse kooplui op
het einde van de 16e eeuw', Budragen uoor de Geschiedenis der Nederlanden 15 (1960) 279-306 en A.A.
Schelven, Omuang en inuloed der Zuid-Nederlandsche immigratie uan het laatste kwart der zestiende eeuw ('s-
Gravenhage 1919).

w Het zijn overigens niet alleen de 'zuiderlingen' die de noordelijke geledingen hebben versterkt. Ook de
dertigjarige oorlog in Duitsland bracht immigranten met zich mee Bovendien zijn de de progroms in Spanje en
Portugal ontvluchtende Joden en de immigrerende Franse Hugenoten (ophe ing van het Edict van Nantes in
1685) voor de ontwikkehng van met name Holland van belang geweest  W.E.J. Berg van Dussen Muilkerk, De
refugies in de Nederlanden na de herroeping uan het edict uan Nantes I. Handel en nijuerheid CAmsterdam
1845), J.G. van Dillen, 'Vreemdelingen te Amsterdam in de eerste helft van de zeventiende eeuw. I. De
Portugeesche Joden', 7Udschritt uoor Geschiedenis 50 (1935) 4-35, Klein, De zeventiende eeuw', 83, J.A. Faber
e.a., 'Population changes and economic developments in the Netherlands: a historical survey', in: AA.G.Budragen 12 (Wageningen 1965) 47-113 en J. de Vries, The Dutch rural economy in the Golden Age, 1500-1700
(New Haven 1974) 108-118.
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derhalve ook voor onze gewesten. Aan de groeiende behoefte aan edelmetaal werd reeds

vanaf circa 1525 voldaan, toen met name de Spanjaarden goud en zilver uit Zuid-Amerika
haalden. Hoewel de uitvoer hiervan uit Spanje officieel verboden was, werd zilver voor de
Spanjaarden al snel een van de belangrijkste exportartikelen, niet in de laatste plaats
door middel van smokkelhandel naar de Republiek. Helaas trad reeds in de tweede helft
van de eeuw een ernstige terugval in.™ De eerste drie Engelse Oorlogen (1652-1654,
1665-1667 en 1672-1674) en de inval van de Fransen in 1672 zijn hier zeker mede debet
aan geweest. De laatste honderd jaar van de periode van de Republiek kende wel enige
oplevingen, maar erg indrukwekkend waren deze niet.245 Voordat het echter zover was
speelden de Verenigde Provincien een belangrijke rol in Europa, met Amsterdam als
middelpunt. Een aantal factoren die hiertoe hebben bijgedragen, komen in het navolgende
aan de orde.

De Verenigde Oost-Indische Compagnie

Daar waar men in de zestiende eeuw de specerijen voornamelijk via Portugal of via de
Levant verkreeg, werd omstreeks de eeuwwisseling besloten om deze artikelen voortaan
rechtstreeks uit het Oosten te importeren. Dit werd vooral noodzakelijk nu de scheep-
vaart op Portugal belemmeringen van de zijde van de Spanjaarden onderging en Philips II
in 1591 geprobeerd had de Nederlanders van de specerij- en peperhandel uit te sluiten.
Op 12 maart 1594 werd daarom te Amsterdam de'Compagnie van Verre' opgericht, welke
zogenaamde voorcompagnie haar eerste succesvolle vloot op 1 mei 1598 naar India zag
vertrekken: de 'Tweede Schipvaert'. Ook de Zeeuwen hadden reeds expedities naar het
Oosten op touw gezet en bij terugkeer van de 'Tweede Schipvaert' besloten de steden
Delft, Enkhuizen en Hoorn niet achter te blijven. Daar deze veelheid aan expedities de
concurrentiepositie ten opzichte van elkaar en van andere landen bemoeilijkte, richtte
men op 20 maart 1602 uiteindelijk een gemeenschappelijke compagnie op: de Verenigde
Oost-Indische Compagnie.24 Het ter gelegenheid hiervan door de Staten Generaal vastge-
stelde oct:rooi verleende aan de compagnie het alleenrecht van de handel op het gebied ten
oosten van de Kaap de Goede Hoop tot aan Straat Magelhaes.24' De monopoliepositie werd
afgezwakt door de bepaling dat aan iedere ingezetene van de Zeven Provincian het recht
werd verleend in de Compagnie te participeren. Het octrooi, dat gold voor 21 jaar, gaf de
participanten het recht op tussentijds dividend. Daar een bestuurlijke eenheid onmogelijk
te bewerkstelligen was, werd het bestuur van de Compagnie verdeeld over zes zogenaam-
de Kamers: Amsterdam, Zeeland, Delft, Rotterdam, Enkhuizen en Hoorn. Het hoogste
bestuurscollege was dat van de "Heren Zeventien", waarin alle Kamers naar evenredig-
heid vertegenwoordigd waren.

24' Klein, De zeventiende eeuw', 110-115.

243 De Vries en Van der Woude, Nederland 1500-1815 773-781.

246 H. Baudet en C. Fasseur, 'Koloniale bedrijvigheid', in: De economische geschiedenis 309-350, S. van
Brakel, De Hollandse handelscompagnieen der zeuentiende eeuw. Hun ontstaan, hunne inrichting ('s-Gravenha-
ge 1908), J.A van der Chijs, Geschiedenis der Stichting uan de Vereenigde O.I. Compagnie (Leiden 1857), W.
Ph. Coolhaas, 'De Verenigde Oost-Indische Compagnie', Algemene Geschiedenis der Nedertanden 6 (1953) 147-
182, Van Dillen, Van Rukdom en Regenten 108-137, C. de Heer, Budrage tot de linanciele geschiedenis der
Oost-Indische Compagnie ('s-Gravenhage  1929), H. Terpstra, 'Enige opmerkingen over het bedrijf der Oostindi-
sche Compagnie', Tijdschrift uoor Geschiedenis 57 (1942) 1-34 en 'Nederlands gouden tijd aan de Goudkust',
Tijdschri/2 uoor Geschiedenis 73 (1960) 340-362.

247 Groot Placaet-boek, veruattende de Placaten, Ordonnantien ende Edicten vande Hoogh Mog.  Heeren  Staten
Generael der Vereenig/ide Nederlanden bijeengebracht door C. Cau (9 dln. Amsterdam 1658-1796) I, 529-538.
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De West-Indische Compagnie

Nadat op het einde van de zestiende eeuw de vaart op West-Afrika (met name de Kaap-
verdische-eilanden en Guinee) en de oostkust van Amerika (met name Brazilie en het
Caraibisch gebied) op gang was gekomen, werd de roep naar samenwerkingsverbanden
ook hier steeds luider. Bij de verschillende reeds ontstane zelfstandige compagnieen vatte
de idee post dat zij bij een fusie vele voordelen hadden. Zo ontstond in 1599 de'Guinese
Compagnie', welke onderneming aanvankelijk alleen Amsterdamse, later ook Dordse,
Delftse en Rotterdamse firma's omvatte. Ook Zeeland kende reeds een'Guinese Com-
pagnie' als samenwerkingsverband tussen verschillende bedrijUes. Toen in 1609 het ui-
terst vruchtbare gebied rond de Hudsonrivier werd ontdekt, bracht dit drie compagnieen
te Amsterdam en 66n te Hoorn op de been, welke al snel tot een fusie overgingen: de
'Compagnie van Nieuw Nederland'. Uiteindelijk werd, mede op initiatiefvan de Vlaamse
koopman Willem Usselinx, op 3 juni  1621 de West-Indische Compagnie opgericht.'48 Het
octrooi, verleend door de Staten-Generaal, gaf de maatschappij de monopoliepositie vande vaart en de handel op de oostkust van Afrika tussen de Kreeftskeerkring en Kaap de
Goede Hoop, op vrijwel geheel Amerika en op de'Austraelsche Zuyderlanden'. De inhoud
van dit octrooi kwam in belangrijke mate overeen met dat van de V.O.C..

Het muntwezen

Aangezien een nationaal muntstelsel ontbrak, kan het geen verbazing wekken dat de
Republiek in de beginperiode gekenmerkt werd door een uiterst verwarrend en misbruik-
gevoelig muntstelsel: 9

Gegeven het feit dat de gewesten - behalve op het terrein van
defensie en buitenlandse politiek - hun soevereiniteit behielden ligt het voor de hand dat
zij alle aan het gebruik van eigen munten vasthielden, hetgeen hen overigens heel wat
sleischat opbracht (een recht dat geheven werd voor het slaan van een munt). Dit on-
danks artikel 12 van het Unieverdrag van 1579 dat een zekere mate van eenheid voor-
schreef

"Dat alle voors. Provincien gehouden sullen zijn sich metten anderen te conforme-
ren in't stuk van der munte, te weten, in den cours van den geld".

Bovendien stroomden allerlei verschillende buitenlandse muntsoorten binnen als gevolgvan de Spaanse oorlog en de gunstige betalingsbalans met de Zuidelijke Nederlanden. In
Amsterdam deed zich daarenboven de omstandigheid voor dat de invoer uit de Baltische
landen en het Midden- en verre Oosten met klinkende munt van superieure kwaliteit
moest worden betaald (negotiepenningen). Deze onttrekking van hoogwaardige munten
had vanzelfsprekend een verslechtering van de kwaliteit van de binnenlandse geldomloop
tot gevolg. Om enigszins orde in de chaos te scheppen werden bij plakkaat van de Staten-
Generaal van 1606 de regels met betrekking tot het muntwezen aangescherpt.250 Het
plakkaat bevatte strenge sancties tegen valsmunterij en het inwisselen van goede tegen
slechte munten. Bovendien bevatte het tarieven voor de waarde van de wettig toegestane
munten, zoals met name de leeuwedaalder en de rijksdaalder. Voorts richtte de stad
Amsterdam in 1609 een bank op, de Amsterdamse Wisselbank. Het voornaamste doel van

248 Van Brakel, Hollandse handelscompagnieen, J.G van Dillen, De West-Indische Compagnie, het
Calvinisme en de politiek', Tijdschrift voor Geschiedenis 74 (1961)   145-271,  Van   Dillen,   Van   RO'kdom  en
Regenten 138-147, W.R. Menkman, De Nederlanders in het Caraibisch gebied, waarin uervat de geschiedenisder Nederlandse Antillen (Amsterdam 1942) en De West-Indische Compagnie (Amsterdam 1947).

249 W.F. Schimmel, Geschiedkundig ove,zicht uan het Muntwezen in Nederland (Amsterdam 1882) 1643.
250 Dit plakkaat 'op den cours van het Gelt, politie en discipline betreffende d'exercitie voor de Munte en de

Muntslag, het stuk van wissel en wisselaar, schneijders, affineurs, goud- en zilversmeden, juweliers en alleandere in de Vereenigde Nederlanden' van 21 maart 1606 is aangevuld op 6 juli 1610. Cau, Groot Placcaetboek
I, 2661.
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deze bank was het bestrijden van de verwarring in het muntenverkeer en het verschaffen
van goede munten voor de internationale handel door ongemunt goud en zilver op te
kopen en te vermunten, waarbij de offficiale muntkoeren werden toegepast.w' Een belang-
rijke reden voor deze oprichting was gelegen in de populariteit die met name de zilveren
'daalders' internationaal gezien, naast de Spaanse 'reales', hadden. Voor het munten
hiervan was veel zilver vereist wat met name uit Spanje werd ingevoerd. Op den duur
werd vooral Amsterdam het middelpunt van de zilverhandel en dat kwam goed van pas in
het ruilverkeer tussen Noord- en Zuid-Europa en tussen Europa en Azie. De bemidde-
lende rol die de stad hierin speelde, maakte de vrije uitvoer van geld onmisbaar. Boven-
dien had zij het zilver nodig om te voldoen aan de stijgende behoefte aan negotiepen-
ningen. Het zilvertransport vanuit Spanje was overigens niet steeds even gemakkelijk
(kaapvaart).  Pas in 1647 nam de Spaanse regering het besluit om haar zilver officieel in
Amsterdam te verkopen, wat deze stad tot stapelmarkt van het Spaanse zilver maakte.

De oprichting van de Wisselbank en haar exclusieve verrichtingen met betrekking
tot de negotiepenning hadden tot gevolg dat de kloof tussen het courant geld en de nego-
tiepenningen steeds groter werd. Doordat de Bank aan de wettelijke muntkoers gebonden
was, hadden de bij haar ingeschreven en door haar uitbetaalde munten een constante
marktwaarde, het zogenaamde 'bankgeld'. De schrijnende behoefte aan hoogwaardige
munten maakte, dat de Bank al spoedig gedwongen was bepaalde lichtere muntsoorten,
zoals de zilveren patakons of kruisdaalders en dukatons, als officiale negotiepenning te
accepteren. Deze munten werden wegens hun lichter gewicht ingeschreven tegen een
lagere koers, die in overeenstemming moest zijn met het wettelijk tarief dat gold voor de
'betere' munt.m Aldus kwam het dubbele muntstelsel tot stand, waarbij het stelsel van
courant geld naast dat van het bankgeld functioneerde. Zo had bijvoorbeeld de patakon in
1659 een wettelijk tarief van 48 stuivers bankgeld en van 50 stuivers courant geld. 254

Intussen bestond er voortdurend angst voor uitputting van de zilvervoorraden. De
vraag naar zilver werd immers als gevolg van de handel met de diverse kolonian steeds
groter, terwijl de zilverreserves afnamen. Bovendien waren er voortdurend inferieure
munten in omloop. Hieraan werd door de Staten-Generaal pas een einde gemaakt bij
plakkaat van 17 maart 1694, doordat het plakkaat van 25 september 1681 van de Staten
van Holland en Zeeland (waarin de muntslag van de driegulden werd bevolen) nationaal
geldend werd verklaard: De munten van ondergeschikte kwaliteit werden uit de roula-
tie genomen en voortaan werden in de Republiek uniforme munten geslagen: de driegul-
dens en de penningen van een gulden. De leeuwedaalders, zilveren en gouden dukaten en
dukatons werden nog wel gemaakt, maar dienden slechts als negotiepenning voor de
uitvoer. De zilveren munt verdween op den duur in belangrijke mate van het toneel en
werd vervangen door gouden munten, niet in de laatste plaats als gevolg van de ontdek-
king van omvangrijke goudmijnen in Brazilia. Pas met de ontdekking van de (nieuwe)
zilvermijnen in Zuid-Amerika in de tweede helft van de achttiende eeuw verdween de
spanning tussen goud en zilver en konden munten van beide metalen zonder veel proble-
men worden aangemunt.

251 De verordening dateert van 31 januari 1609. Ordonnantien en willekeuren uan Wissel en Wisselbank der
stad Amsterdam, met den aankleeue van dien (Amsterdam 1775) nr.  1, 64-67. In paragraaf 2 van dit hoofdstuk
zal deze verordening nader aan de orde komen

252 J.G. van Dillen, Bronnen tot de geschiedenis der wisselbanken (Amsterdam, Middelburg, Del#, Rotterdam)
(2 dln. 's-Gravenhage 1925) I, nr. 84.

253 De ontwikkelingen bij de Middelburgse en Rotterdamse Wisselbank weken op dit punt af. Sinds respec-
tievelijk 1641 en 1645 boden zij hull clientule de mogelijkheid om in perioden van een overschot van dukatons
en kruisdaalders naast een rekening in bankgeld ook een rekening in courant geld te openen. Van Dillen, Van
RU dom en Regenten 266-267.

- Van der Wee, 'Het Europese bankwezen', 213-214.

m
Cau, Groot Placcaetboek IV, 685.
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De Amsterdamse Wisselbank

Met de oprichting van de Amsterdamse Wisselbank in 1609 trad een zekere verzelfstan-
diging van het bankwezen op. De Bank heeft zeker bijgedragen tot de stabilisering van
het muntwezen in de zeventiende eeuw. Hoewel ook Middelburg sinds 1616, Delft sinds
1621 en Rotterdam sinds 1635 een wisselbank kenden, was die van Amsterdam veruit de
belangrijkste.256 Zij was opgericht naar het voorbeeld van de 'Banco della Piazza di Rialto'
te Venetio (1587).- De formele leiding van de bank lag in handen van drie stedelijke
regenten die als commissaris optraden.238 Zij werden bijgestaan door een deskundige die
in de praktijk de touwtjes in handen had. De functies van de Bank waren aanvankelijk
tamelijk eenvoudig. Zij trad op als wisselaar in die zin dat zij goud en zilver opkocht om
dit te laten vermunten tot negotiepenningen van hoge kwaliteit, zij ontving geld in deposi-
to en verrichtte overschrijvingen tussen rekeningen. In 1682 kreeg de Bank ook de be-
voegdheid tot beleningen op specie. Hierop kom ik later terug. Kredietverlening behoorde
in beginsel niet tot de taken van de Wisselbank, maar in de praktijk werd aan zowel de
V.O.C. als aan de stad Amsterdam aanzienlijke kredieten verstrekt. Ofschoon de naam
wellicht anders doet vermoeden, heeft de Wisselbank zich overigens niet zo zeer bezigge-
houden met de handel in wissels. De ordonnantie van 1609 verplichtte de kooplui wel tot
het bij de Wisselbank betaalbaar stellen van alle wissels van zeshonderd elden of meer,
maar dit voorschrift diende waarschijnlijk vooral om te bewerkstelligen dat iedere zichzelf
respecterende koopman een bankrekening had.*" Andere bepalingen met betrekking tot
de (verhandelbaarheid van de) wisselbrief bevat de oprichtingsverordening nauwelijks.

Het kredietwezen

Van der Wee constateert dat er in Amsterdam grote terughoudendheid bestond met be-
trekking tot de in Antwerpen ontwikkelde kredietinstumenten als assignatie van wissel-
brieven en disconto. De stad koos het meer conservatieve Italiaanse voorbeeld van de
deposits-girobank.  Het zijn met name de particuliere kassiers geweest die desondanks
de Antwerpse banktechnieken in Amsterdam introduceerde en verder uitbouwden. Vol-
gens De Vries en Van der Woude waren de Antwerpse praktijken in het begin van de
zeventiende eeuw nog niet volledig uitgekristalliseerd en werden de Antwerpse bank-
technieken in Amsterdam niet door de meer behoedzame beginselen van de Wisselbank
gesmoord maar vormden zij een onlosmakelijk onderdeel van het financiale systeem in de
Nederlandse handel.26'De kleinere particuliere banken, de 'kassiers' zorgden voor de
boekhouding van hun clienten, hielden voor hun klanten contant geld in kas en wisselden
contant geld, al dan niet in bankgeld.262 Daarenboven betaalden zij voor rekening van hun
clinten met reeds vervallen schuldbekentenissen of wisselbrieven, waarbij zij gebruik
maakten van de assignatietechniek. Aldus speelden de kassiers in het Amsterdamse han-

256 Van Dillen, Van Rukdom en Regenten 266-269 vergelijkt de Amsterdamse Wisselbank met die van
Middelburg en Rotter(lam. In grote liinen komen de ontwikkelingen overeen. Beide laatstgenoemde banken
waren intussen minder voorzichtig met het gebruiken van depositogelden voor kredietverlening.

257 Van der Wee, 'Antwerpens bijdrage', 488-489.

 8  J. Wagenaar, Amsterdam,  in zone opkomst.  aanwas,  geschiedenissen,  uoorregten,  koophandel,  gebouwen,
kerkenstraat, scholen, schutte,ye, gilden en regeeringe (3 dln. Amsterdam 1767) III, 366-367 en 401-407.

259 Op de relatie tussen de wisselbank en de handel in wissels  zal  in de volgende paragraaf verder ingegaan
worden

260 Van der Wee, 'Anvers et les innovations', 1069-1071.

251 De Vries en Van der Woude, Nederland 1500-1815 164-166.

262 De Vries en Van der Woude, a.w. 165 en Van der Wee, 'Het Europese bankwezen', 199-205.
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delsverkeer een vooraanstaande rol. Doordat zij in de eerste jaren van de zeventiende
eeuw echter verantwoordelijk werden gehouden voor de bovenmatig stijging van de koer-
sen van hoogwaardige muntsoorten, werd tegelijk met de oprichting van de Wisselbank op
31 januari  1609 hun bedrijf verboden. Nadat dit verbod in 1621 opgeheven werd, ontstond
in korte tijd de heropbloei van het particuliere kassiersbedrijf. Deze kassiers werkten
voornamelijk met courant geld en waren  in de periode  tot  1621 in ieder geval op lokaal
niveau een belangrijke rol blijven spelen bij de transacties in courant geld. Na 1621 trad
een stabilisering van het courant geld op, hetgeen bijdroeg tot een groeiend gebruik hier-
van in de internationale handel. De kassiers hebben van deze ontwikkeling geprofiteerd.
Aangezien zij flexibeler opereerden dan de Wisselbank, genoten zij de voorkeur van de
kooplieden. Vooral de kooplieden die in de verre handel actiefwaren, deden een toene-
mend beroep op de kassiers om voor hun rekening in courant geld te ontvangen en te
betalen. De hierdoor ontstane rekeningen in courant geld werden weldra gebruikt voor
het verstrekken van kredieten, bijvoorbeeld door het uitlenen van geld in ruil voor goede-
ren of effecten waarbij 'kassiersquitanties' werden afgegeven waarmee de kooplieden
elkaar konden betalen. Deze kwitanties vervulden de functie van ch6ques. Daarnaast
traden de kassiers geleidelijk ook op als makelaars in bankgeld. Wanneer een koopman
bankgeld nodig had, schreef de kassier van zijn eigen rekening bij de Wisselbank bank-
guldens over naar de rekening van betrokkene, terwijl hij tegelijkertijd tot debitering van
de rekening van zijn cliant in courant geld overging. De kassiers bouwden aldus het de-
posito- en girobankwezen aanzienlijk uit. Zij hielden zich thans ook weer openlijk bezig
met de handel in wisselbrieven, waarbij zij het in Antwerpen ontstane disconto-principe
verder ontwikkelden. Aldus verkregen deze particuliere bankiers opnieuw een belangrijke
rol in de ontwikkeling van de wisselbrief

Toen de Amsterdamse Wisselbank na 1660 een periode van stilstand doormaakte,
bezonnen de kooplieden zich op manieren om hun sterke positie op de Europese markt te
behouden. Zo werd in 1682 'de belening van specie' ingevoerd (in 1763 aangevuld met de
mogelijkheid van 'de belening van baren edelmetaal'). Waar de handelaren voorheen hun
specievoorraden soms geruime tijd renteloos moesten aanhouden voordat zij deze konden
verkopen, brachten zij nu hun specie 'in belening' bij de Wisselbank tegen de betaling van
een klein halfiaarlijks bedrag. De waarde werd op hun rekening gecrediteerd onder uit-
reiking van een ontvangstbewijs, recipis, dat vrij overdraagbaar was op de Beurs. De prijs
hiervan was gelijk aan het verschil tussen de koers van de betreffende specie en het door
de Bank'voorgeschoten' bedrag. De houder van dit ontvangstbewijs kon nu, na afgifte van
het bewijs en overschrijving van het bedrag in bankgeld, het op het bewijs vermelde be-
drag van de Bank verkrijgen. Wanneer de recipis na een halfjaar niet werd verlengd of
uitbetaald, verviel zij aan de Bank.

Naast deze handel in specie kwam rond 1700 de handel in effecten (schuldbrieven)
op. Naast de uitgifte door steden en provincies van lijfrenten en obligaties was het eerste
effect, de 'actie' dat op de Amsterdamse Beurs verscheen dat van de Verenigde Oost-
Indische Compagnie. Om misbruiken tegen te gaan werden er verschillende plakkaten
uitgevaardigd die de verkoop van effect;en die de verkoper niet (meer) bezat, de zoge-
naamde blancoverkoop, verbood:= Toch bleek deze handel niet uit te roeien. Naarmate de
blancoverkoop beter georganiseerd werd, kon deze zich in de tweede helft van de zeven-
tiende eeuw, net als de handel in obligaties, tot termijnhandel ontwikkelen.

De internationale positie van Amsterdam vormde voorts een goede voedingsbodem
voor het ontstaan in de tweede helft van de zeventiende eeuw van het acceptkrediet en de
commissiehandel. Acceptkrediet was een methode van kredietverlening waarbij een zoge-
naamd accepthuis toestemming gaf aan een client om wisselbrieven uit te geven met de
garantie dat het accepthuis (gespecialiseerd in het accepteren en disconteren van buiten-
landse wisselbrieven) de wissel zou betalen. Aldus verleende het accepthuis krediet tot
het moment dat de client de wisselbrief 'afdekte:m Bij deze methode speelde de commis-

"3 Van Dillen, Van Rijkdom en Regenten 453-454.

26* De Vries en Van der Woude, Nederland 1500-1815 170.
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siehandel een rol, aangezien het vaak commissionairs waren die in deze wisselverhouding
optraden als crediteur van de betrokken client.

De verschillende oorlogen en expedities brachten met zich dat grote bedragengeleend moesten worden om de diverse activiteiten te financieren. De Wisselbank kwam
hiervoor niet in aanmerking. Hoewel zij wel bedragen aan de stad Amsterdam en de
V.O.C. uitleende, was zij hiervoor niet bedoeld. Het waren vooral de particuliere kooplie-
den die voor kredietverschaffing zorgden, maar ook de verzekeraars en, vreemd genoeg,
de belastingontvangers. Tot op het einde van de zeventiende eeuw schreven deze laatsten,
gesteund door rijke kooplieden en vaak gegarandeerd door de Staten-Generaal, obligaties
(schuldbrieven) uit. Deze obligaties moeten overigens niet verward worden met de obliga-
ties die werden uitgeschreven door de staat, de annuiteiten. Zeer tegen hun zin zagen de
belastingonvangers hun rol in de financidle wereld vervangen worden door rijke kooplie-
den die op den duur zelf als bankier gingen optreden, een ontwikkeling die we hiervoor
reeds in Italia hebben gezien.

Een volgende onwikkeling was die van de emissiehandel. Als gevolg van de gunsti-
ge welvaartsontwikkelingen was er in de Noordelijke Nederlanden een grote hoeveelheid
kapitaal aanwezig en was er met name bij de hogere inkomensklassen een spaartegoed.
De economische stagnatie in de Republiek op het einde van de zeventiende eeuw zorgdeervoor dat veel kapitaal in het buitenland belegd werd, niet alleen in buitenlandse banken
of bedrijven maar ook in verschillende staatshuishoudingen.= Bemiddelende bedrijven
rezen als paddestoelen uit de grond en ook de banken deden goede zaken.

3.2        De wisselbrief in de praktijk

De receptie van de Impressae

Hiervoor kwam reeds ter sprake dat de Antwerpse costumen, met name de Impressae,
grote invloed hadden op het handelsrecht van de Noordelijke Nederlanden. De emigran-ten uit Antwerpen hebben in deze receptie duidelijk een rol gespeeld. Het is niet voor
niets dat juist in de eerste helft van de zeventiende eeuw ten minste vier verschillende
edities van de Impressae in Amsterdam verschenen: Volgens een turbe van de stad
Amsterdam van 17 maart 1663, waarin door een aantal 'Advocaten, practiserende voor
desen Ed. Geregte' verklaring wordt gedaan van de gangbare praktijk, werden in wissel-
zaken'gevolgt de gedrukte costumen van Antwerpen'.2" Bovendien wordt in de meeste
handboeken van deze tijd naar de Antwerpse costumen verwezen en getuigen ook de
Amsterdamse ordonnantien en keuren van deze invloed.268 De Amsterdammer Jan Wage-
naar schrijft in 1767 dan ook: 'Ondertusschen, verliepen 'er, in 't eerst, veele jaaren, zon-
der dat, hier ter Stede, eenige keuren of Ordonnantien op den handel in Wisselbrieven of
Wisselhandel gemaakt werden. Men hield zig, doorgaands, aan de Costumen of Gewoon-
ten der Stad Antwerpen, de eenigsten, die uitgegeven werden, in den eersten Druk der
Handvesten van Amsterdam van den jaare 1597'.m

265

JA.  Faber, 'De achttiende eeuw', in: De economische geschiedenis 119-156,  150.
266

Bosch, 'Remarques', 133-157 en Oldewelt, 'De pogingen tot 'codificatie', 71-72, in welk laatste werk voorts
melding wordt gemaakt van een verwijzing in de oudste editie van de Amsterdamse Handtuesten ende priui-
legien van Amsterdam mitsgaders sekere costuymen, oude ghebruycken ende willekeuren derzeluer item
uerscheyde placcaten uan verseheyd€ zaken als opt stuck uan de banquerouten, douarien, monopolien, woecke-
naers, eilTenisse van gheestelycke luyden, asseurantien etc. (1597) naar de costuimen van Antwerpen 'nopende
den asseurantien ende wisselbrieven'.

267 Ordonnantien en wiltekeuren van Wissel en Wisselbank nr. 8,23-28.
268 Zie bijvoorbeeld Simon van Leeuwen, Rooms-Hollands Recht (8e dr. Amsterdam 1708), waarin de

Antwerpse vindplaats steeds uitdrukkelijk wordt vermeld. Hugo de Groot noemt in zijn Inleidinge tot de
Hollandse Rechtsgeleerdheid de Antwerpse bronnen niet, maar de tekst laat er geen misverstand over bestaandat ook De Groot deze bronnen heeft geraadpleegd.

269 Wagenaar, Amsterdam II, 537. Zie ook Lammel, 'Die Gesetzgebung des Handelsrechts', 778.
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Ik zal in deze paragraaf een overzicht geven van de praktijk van de wisselbrief,
zoals deze uit stedelijke regelingen en turben blijkt. Bij de bespreking hiervan zal ik te-
vens jurisprudentie aan de orde stellen welke in de rechtspraktijk detaillering gaf aan
deze regelingen. De 'decisien' (rechterlijke uitspraken) en de decisienverzamelingen wer-
den in deze periode een steeds belangrijker rechtsbron. Hierbij is het van belang welk
rechtsprekend orgaan in wisselzaken bevoegd was. Hoewel men dat in een periode van
bloeiende handel en groeiende welvaart mogelijk zou verwachten, bestonden er in de
Noordelijke Nederlanden nauwelijks handelsrechtbanken. Alleen op het gebied van het
verzekeringsrecht en het zeerecht treffen we incidenteel rechtscolleges aan. Zo kende
Dordrecht bijvoorbeeld al sedert de vijftiende eeuw de Waterschepenen, ook wel Waterge-
regt genoemd: Te Amsterdam werd bij keur van 31 januari 1598 de 'Camere van Asseu-
rantie' ingesteld, van welke kamer de competentie op 4 december 1598 werd uitgebreid
tot geschillen aangaande averij.271 Bovendien kende de stad vanaf 16 februari 1641 de
Commissarissen voor zeezaken. Ook de stad Rotterdam beschikte reeds sinds 12 maart
1604 over eenzelfde college voor geschillen op het gebied van het zee- en verzekerings-
recht, terwijl in Vlissingen in 1661 een verzekeringsrechtbank werd ingesteld. Op het
gebied van het wisselrecht bestond een dergelijk bijzonder rechtscollege echter nergens.
Geschillen hieromtrent stonden derhalve ter beoordeling van de gewone burgerlijke rech-
ter. Cornelis van Bijnkershoek (1673-1743), eerst (vanaf 1703) raadsheer en vanaf 1724
president van de Hoge Raad van Holland, Zeeland en West-Friesland, heeft in zijn'Ob-
servationes Tumultuariae' een aantal arresten van dit hoogste rechtscollege oprnomen,
waaronder vanzelfsprekend ook uitspraken met betrekking tot het wisselrecht. ™ Deze
traditie is door zijn schoonzoon Pauw voortgezet voor wat betreft de periode van 1743 tot
1787.zi' In deze door Van Bijnkershoek en Pauw geannoteerde en casuistisch behandelde
jurisprudentie vinden we niet alleen de mening van de Hoge Raad over de diverse geschil-
len maar regelmatig ook verwijzingen naar praktijkbronnen.

Amsterdamse ordonnanti6n, willekeuren, turben en praktijkboeken

Om ons een beeld van de rechtspraktijk te Amsterdam in de zeventiende en achttiende
eeuw te kunnen vormen staat ons een aantal bronnen ter beschikking. Algehele, voor
geheel Holland geldende wetgeving ontbrak op vele punten hetgeen tot rechtsonzekerheid
leidde. Niet voor niets werd de roep om codificatie gedurende de achttiende eeuw steeds
luider. Met name op het gebied van het burgerlijk recht was slechts een beperkt aantal
onderwerpen bij gewestelijke ordonnantien geregeld. Zo bevatte de Ordonnantie van de
polician binnen Hollandt (De Politieke Ordonnantie) van 1 april 1580, uitgevaardigd door
de Staten, slechts bepalingen aangaande het huwelijk, erfrecht bij versterf, huur van
landerijen, hypotheek en registratie van vervreemde of bezwaarde goederen, gerechtelijke
kosten en tijdrekening.™ In deze ordonnantie werden weliswaar bepaalde stedelijke

"' P.H. van de Wall, Handuesten, Priuitegien, urijheden, uoorregten, octrooyen en costumen, midsgaders
sententien, uerbonden, ouereenkomsten, en andere voornaame handelingen der stad Dordrecht (3 dln. Dordrecht
1790) II, 1340.

271 H. Noordkerk, Handuesten; o/Ze privilegien ende octroyen; mitsgaders willekeuren, costuimen, orrionnantien
en handelingen der stad Amstelredam (6 dln. Amsterdam 1748) II, 653 en 656.

272 C. van Bijnkershoek, Observationes T multuariae ed. E.M. Meijers e.a. (3 dln. Haarlem 1926-1946) I en
II. Voor de door Van Bijnkershoek gehanteerde rechtsbronnen L.J. van Apeldoorn, Theorie en praktijk van de
rechtsbronnen in Holland in den tijd van Cornelis Van Bijnkershoek (1673-1743)', 7Udskrif vir hedendaagse
Romeins-Hollandse Reg 1 (1937) 4-33.

n W. Pauw, Obseruationes Titmultuariae Novae ed. R. Feenstra e.a. (3 dln. Haarlem 1967-1972).

274 A.S. De Blucourt en N. Japikse, Klein Plakkaatboek uan Nederland (Groningen/Den Haag 1919) 126-134.
Met tijdrekening wordt overigens bedoeld dat '( ..) egeene andere stijle ofte maniere van schrijven en sal
worden ghebruyckt dan die men houdt voor gemeene, te weten dat alomme ende by een yeghelijcken in den
voorschreven landen 't begin van den jaren genomen ende gereeckent sal worden den eersten dach der maent
van Januarius, (...)', a.w. 133.
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rechten terzijde gesteld, maar hierop werd in de loop van de latere jaren voor verschil-
lende steden door de Staten teruggekomen."s Ook de'Ordonnantie op het stuk van de
justitie binnen de steeden en ten platten lande van Hollandt' (De Ordonnantie op de
Justitie) van dezelfde datum bevatte voornamelijk procesrechtelijke onderwerpen. In vele
andere onderwerpen, waaronder het wisselrecht, werd door de hogere wetgeving niet
voorzien. De stedelijke regelingen, bestaande uit ordonnantien of willekeuren, voorzagen
in deze lacunes.

Juist de wetgeving, en met name de stedelijke, heeft grote invloed gehad op het
recht van de praktijk. Theoretisch gezien hadden de steden intussen slechts wetgevings-
bevoegdheid voor zover dat hun bij privilege was toegekend. Mr Thymon Boey defineert
(wille)keuren in zijn 'Woorden-tolk of Verklaring der voornaamste onduitsche en andere
Woorden, in de hedendaagsche en aaloude Rechtspleginge voorkomende; mitsgaders Oor-
spronk der Hoven van Justitie en andere Staatscollegien' als volgt: 'Keuren zijn particu-
liere Statuten, Geboden of Willen, die bij de Magistraat van de plaats, tot vordernisse van
derselver Politie ende Justitie gemaakt ende gepubliceert werden'.  In Amsterdam werd
de Magistraat, ook wel het College van Mijne Heeren van den Geregte genoemd, tijdens
de periode van de Republiek gevormd door een schout, vier burgemeesters en negen sche-
penen. Een enkele keer kwam wetgeving tot stand met medewerking van de oud-raad of
de vroedschap, ook wel het college van (aanvankelijk 24 en later) 36 genoemd, maar dit
college had slechts een beperkt adviserende functie.M' De door mij gevonden stedelijke
keuren terzake van het wisselrecht, welke hieronder besproken zullen worden, zijn vrij-

, 278wel alle uitgevaardigd door'Mijne Heeren van den Geregte. Hierop is slechts 66n uit-
zondering: de oprichtingsverordening van de Wisselbank van 1609. Hiervan luidt de
aanhef: 'Mijne Heeren van den Geregte met autorisatie van de Mog. Ed. Heeren Staten,
ende by advys van de Heeren xxxvi, Raden deser Stede (...)'. Verwonderlijk is dit niet.
Wagenaar merkte reeds op dat de stad Amsterdam, in navolging van een aantal andere
belangrijke handelssteden in West-Europa, een Wisselbank wilde oprichten, doch hiervoor
toestemming van de hogere regering diende te krijgen. Reeds vanaf 1606 werd dan ook'In
de Vroedschap deezer Stede (...) geraadpleegd, op dit gewigtig onderwerp'm

De stedelijke regelingen in Amsterdam  zijn voor wat betreft de wisselbrief opval-
lend gering in aantal en behandelen slechts een beperkt aantal aspecten van het wissel-
recht. * Ook laten zij hier en daar wel aan duidelijkheid te wensen over. Terecht merkt J.
Phoonsen in 1677 op dat in Amsterdam

275 Een aantal van deze uitzonderingen worden besproken in J.V. Rijpperda Wierdsma, Politie en Justihe.
Een studie ouer Hollandschen staatsbouw tudens de Republiek (Zwolle 1937) 101-102 en J.R. Thorbecke,
Historische Schetsen ('s-Gravenhage 1860) 40-42.

276 T. Boey, Woordentolk ('s-Gravenhage 1773) bij 'keuren' en 'ordonancie'.

211 In Amsterdam, in tegenstelling tot de andere Hollandse steden, hebben de oud-raad, bestaande uit
burgemeesters en oud-burgemeesters of burgemeesters en schepenen met oud-burgemeesters en oud-
schepenen en de vroedschaD steeds naast elkaar bestaan. E.A.M. Eibrink Jansen, De opkomst van de
uroedschap in enkele Hollandsche steden (Haarlem 1927). Wagenaar, Amsterdam III, 349-355 is kennelijk een
andere mening toegedaan. Hij vereenzelvigt de beide colleges.

278

Het spreekt voor zich dat de door mij genoemde plakkaten van de Staten van Holland en West-Friesland
hieronder niet zijn begrepen.

m
Wagenaar, Amsterdam II, 538.

280 Voor de Amsterdamse ordonnantien en keuren met betrekking tot de wisselbrief heb ik geraadpleegd
Ordonnantien en wdlekeuren van Wissel en Wisselbank der stad Amsterdam,  met den aankleeue van dien (Am-
sterdam 1775) en het reeds genoemde Noordkerk, Handuesten II, 541 e.v. E. van Zurck's Codex Batauus, waar
in het algemeen Kerk-, Publiek, en Burgerlijk Recht van Holland, Zeeland, En het Ressort der Generaliteit,
korteluk is begrepen, Getrokken uit aUe de Edicten, Ordonnantien, Placaten, en Resolutien (4e dr. 2 dln. Leiden
1764) II, 1216-1219 biedt op het terrein van het wisselrecht weinig uitkomst. Het werk bevat slechts 12
artikelen, waarin naar zeer algemene bronnen verwezen wordt.
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'de voornaamste handel- en Wissel-plaats van de geheele Weerelt, geene soo seer
noodige, en tot voorkominge van veele geschillen gerequireerde en dienstige, Wis-
sel-ordonnantie gevonden wert, maar alleen eenige weynige Keuren en Or-
donnantien nu en dan gestatueert, waarvan de sommige wederom geannulleert, en
gemortificeert, andere nader geexpliceert en gecorrigeert, andere noch disputabel
duyster en dubbel-sinnigh, eenige oock buyten observance en gebruyk, zon'."'

Ook Wagenaar meent dat "t Getal der Keuren op deezen handel in 't geheel niet groot
I 282

lS.

Voorts zijn er de turben, in de door mij gevonden teksten ook wel ordres genoemd,v'aarin deskundigen een verklaring geven over een bepaald punt van geschil. Meestal is
dit naar aanleiding van een gerechtelijke procedure, maar ook komt het voor dat door een
of meer handelaren (al dan niet naar aanleiding van een veelvoorkomend probleem of
misverstand) een verklaring wordt gevraagd. Gelet op het typisch costumiere karakter
van het wisselrecht, vormden de turben een zeer belangrijke bron voor het te vormen
beeld van de rechtspraktijk.

Naast de turben speelden voorts ook praktijkboeken of rechtsboeken een rol in de
dagelijkse praktijk. Deze particuliere beschrijvingen van het recht hadden weliswaar
formeel geen rechtskracht, maar zij bevatten vaak een goede weergave van de gewoonten
met betrekking tot een bepaald onderwerp. Een praktische compilatie van de stedelijke
bepalingen omtrent de wisselbrief (en de Wisselbank) treffen we aan in het werk van G.
Rooseboom, secretaris van de stad Amsterdam (1644).283 In zijn 'Recueil van verscheydekeuren en costumen, mitsgaders maniere van procederen binnen de stadt Amsterdam'
geeft hij een priv6-codificatie aan de hand van keuren, verordeningen en een enkele turbe.
Naast een groot aantal andere rechtsgebieden stelt Rooseboom in deze compilatie han-
delsrecht aan de orde. Zo geeft de inhoudsopgave de volgende onderwerpen: 'Van Assuran-
tie, ende Avarie', 'Van Koopmanschap', 'Van Obligatien, ende verbandt-brieven', 'Van
Assignatien' en 'Van Wissel-brieven, ende Wissel-banck'. Laatstgenoemd hoofdstuk 50 zal
ik nader bespreken.™ Aan de hand van de opeenvolgende artikelen zal ik trachten aan te
geven op welke keur en turbe deze berusten. Volledigheidshalve zal ik deze paragraaf
afsluiten met een overzicht van door mij gevonden regelingen die door Rooseboom, gelet
op het feit dat de tweede druk van zijn werk in 1656 verscheen, niet worden genoemd.
Ten slotte volgt een korte conclusie.

M J. Phoonsen, Wisselstijl tot Amsterdam (2e dr. Amsterdam  1677) cap.  41, 336. Op deze terzake deskundige
koopman kom ik in de volgende paragraaf terug.

282 Wagenaar, Amsterdam II, 541.
283 Het praktijkboek van Rooseboom was niet enig in zijn soort. Andere voorbeelden van praktijkgerichtehandboeken uit deze periode zijn Fondament uan de Wisselhandeling.· Onderrichtingh gheuende uan allevoornaeniste Wisselen van Chi-istenn)ck, so van Thates, Remessen, verglijcking van prysen, uerscheydencomissien, te vormen, uoegen ende calcula van baet of schade maecken naer den cours, die te oordeelen, ende

naer gelegentheyd uan tijdt Of plaets te konnen scheyden van M. van Velden (Amsterdam 1629), door Denzelonlangs uitvoerig besproken in La Ihictica 297-384, De koophandel uan Amsterdam of uerhandeling uan des-
zelfs Wisselbank, wisselhandel, van de Oost- en West-Indische Maatschappijen, van de koopmanschappen, die
men haalt en zent van en na de uoornaamste steden uan Europa en andere gewesten van de werelt van Jacques
le Moins de l'Espine van 1694, waarvan in 1714 een door Isaac le Long uitgebreide versie verscheen en
Regtsgeleerd,  Practicaal en Koopmans handboek, ten uerdienste van regters, practizijns,  kooplieden en allen, die
een algemeen overzicht van regtskennis uerlangen van Joannes van der Linden (Amsterdam 1806), welke
    ;bienvah  veotle:„;1:,t; 2 ;ttuhke avd rr al 9 egoe :,3  t: -enenHgoee  l laambdkten emkdewweerkv:eo 1: mw hrekenv 
Rooseboom is met name ingegeven door het feit dat dit werk uitsluitend voor de stad Amsterdam geschreven is
(hetgeen niet geldt voor het werk van Van der Linden). De werken van Le Moins de l'Espine en Van Velden
bevatten niet of nauwelijks regels met betrekking tot het wisselrecht (Van Velden richtte zich in het bijzonder
op in de praktijk geldende wisselkoersen en schreef zijn handboek bovendien in het begin van de door mij
besproken periode).

2. G. Rooseboom, Recued uan verseheyde keuren en costumen, mitsgaders maniere van procederen binnen de
stadt Amsterdam (2e dr. Amsterdam 1656) 246-254. De tekst is tot 1656 bijgewerkt.
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Rooseboom's'Recueil van verscheyde keuren en costumeng 'Van Wissel.brieven,
ende Wissel-banck' van 1656

'(...), ende Wissel-banck'

Bij  lezing van de titel van dit hoofdstuk valt onmiddellijk op, dat de wisselbrief en de
Wisselbank in 66n adem worden genoemd hetgeen grote samenhang tussen de beide
onderwerpen suggereert. Wanneer we het betreffende hoofdstuk bekijken blijkt, dat de
artikelen met betrekking tot de Wisselbank temidden van de bepalingen over de wissel-
brief zijn opgenomen. Het betreft de artikelen 14, 15, 18, 20 en 21. Deze bepalingen over
de Wisselbank werden overigens door Rooseboom ontleend aan de Amsterdamse veror-
dening van 31 januari 1609. Als dit anders is wordt dit door mij vermeld.'= In artikel 14
wordt gezegd dat de Wisselbank is opgericht opdat '(...) ordre gestelt worde, op 't stuck uan
de  Wisselen' en dat een ieder zijn geld naar deze bank kan brengen, mits het om bedragen
van driehonderd gulden of meer gaat. Voorts wordt het een ieder verboden om hogere
bedragen op de bank te assigneren dan zijn saldo toelaat (artikel 15). Bovendien is verbo-
den '(...), in eenigher manieren, (...), directelijck, noch indirectetijck, C...) het Wisselen bin-
nen deser Stede, ende hare Jurisdictie t' onderwinden, ofte eenighe Goude, ofte Siluere spe-
cien op te soecken, ofte eenighe toe-baat, ofte op-gelt, daer op te ontfangen, ofte te geuen,
uan, ofte aen yemandt anders, als aen, ofte van de uoorsz. Bancke; C..)' (artikel 18). Artikel
20 verplicht iedere koopman die een rekening bij de bank heeft, om zijn rekeningen twee
maal per jaar te vereffenen, terwijl hij conform artikel 21 bovendien verplicht is om als-
dan een halve stuiver te betalen voor iedere honderd gulden die via de bankrekening
ontvangen dan wel uitgegeven is. Dit om de kosten van de bank te dekken. Hoewel deze
artikelen terzake van de Wisselbank zijn opgenomen temidden van artikelen over de wis-
selbrief, valt hierin nauwelijks enig verband met de wisselbrief te bespeuren. Voor zover
het hoofdstuk bepalingen bevat waarin wel verband tussen de Wisselbank en wisselbrief
bestaat, betreft dit slechts marginale regelingen. Zo spreekt artikel 16 van de verplichting
om iedere wissel ter waarde van zeshonderd gulden of meer, welke niet op de bank ge-
trokken is maar wel in de stad Amsterdam betaald moet worden, op de bank te betalen
'(...) op dat alle Penningen op wissel getrocken, te beter, ende sekerder betaelt mogen wor-
den; (...)'. Volgens artikel  17 is alsdan beslag op de betaalde penningen niet mogelijk. Arti-
kel 19 geeft een zelfde bepaling als artikel 16 met dien verstande dat hierin de waarde
van de wisselbrief van zeshonderd gulden naar driehonderd gulden wordt teruggebracht.
Dit verschil komt voort uit het feit dat de aan artikel 16 ten grondslag liggende oprich-
tingsverordening van 1609 nadien meermaals is aangepast. Zo ook op 11 december 1643,
welke stedelijke verordening aan artikel 19 ten grondslag ligt.m Ten slotte wordt de Wis-
selbank nog in de artikelen 24,26,27 en 28 ter sprake gebracht. Deze artikelen zullen in
verband met hun samenhang met artikel 22 en 23 hieronder besproken worden.

In de vorige paragraaf is reeds vermeld dat de verplichting om een wisselbrief op
de Wisselbank te betalen waarschijnlijk niet zo zeer voortkwam uit de bemoeienis welke
de bank met de handel in wissels had, als wel uit de bedoeling om zoveel mogelijk hande-
laren een rekening bij de bank te doen openen. Nu noch in de oprichtingsverordening van
de Wisselbank noch in het werk van Rooseboom melding wordt gemaakt van enige andere
relatie tussen de Wisselbank en de handel in wisselbrieven, lijkt deze conclusie gerecht-
vaardigd.

285 Or·donnantien en  willekeuren uan  Wisset  en Wisselbank  nr.  1,64-67.

286 Ordonnantien en willekeuren uan Wissel en Wisselbank  nr. 4,71-72.
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'Van Wissel-brieven, (...)'

De overige bepalingen van dit hoofdstuk betreffen de wisselbrief.

1.          In den eersten alle de gene, de welche eenige Wissel-brieuen, by yemant tot hare taste
getrocken, worden gepresenteert; uermogen de selue Wissel-brieuen, te accepteeren, ofte de
Acceptatie uan dien, te refuseeren, na hare geliefte.

Het staat de betrokkene vrij om te accepteren of acceptatie te weigeren wanneer de brief
hem wordt gepresenteerd.

2.           Ende indien de ghenen, den welcken foodanighe Wissel-brieuen ghepresenteert
worden, de seluen accepteert, ende belooft te betalen, en(ie d'acceptatie daer op selfs
teeckent, ofte deur sijn Cassier, ende Knecht, ofte yemandt van sijne Huys-gesinne doet
teeckenen; is de selue, uyt saecke uan soodanighe acceptatie, ende belofte schutdigh, de
somme daer inne begrepen, te betalen.

Indien de betrokkene de brief accepteert of laat accepteren en voor acceptatie tekent, is hij
gehouden tot betaling van het in de wisselbrief genoemde bedrag.

Hoewel Rooseboom met betrekking tot de artikelen 1 tot en met 21 geen bronnen
noemt, mag mijns inziens aangenomen worden dat zij, mede gezien hun algemeen karak-
ter, een juiste weergave zijn van hetgeen in de praktijk gebruikelijk was. Met name de
artikelen 1 tot en met 10 komen bovendien overeen met die van de Impressae, welke
gedrukte costumen in Amsterdam gevolgd werden. De inhoud van artikel 2 wordt overi-
gens bevestigd in een op 17 februari 1662 door enkele Amsterdamse kooplieden afgelegdeverklaring: acceptatie van een wisselbrief maakt de acceptant tot debiteur."' Op  19 janu-
ari  1748 doet de Hoge Raad uitspraak in een zaak, waarin de betrokkene bij brief aan de
lasthebber van de trekker heeft laten weten dat hij de op hem getrokken wisselbrief zal
accepteren en voldoen voor rekening van de trekker. In eerste instantie (6 november 1743)
was de betrokkene door de schepenen van Rotterdam in het gelijk gesteld op grond van
het feit dat de betrokkene had gezworen dat hij geen'provisie' van de trekker onder zich
had. Voor de Hoge Raad voerde deze betrokkene aan dat hij weliswaar beloofd had de
wisselbrief te accepteren,  maar dat de trekker inmiddels failliet was gegaan, zodat hij, de
betrokkene, aan zijn belofte niet gehouden kon worden. De Hoge Raad echter beschouwde
het handelen van de betrokkene als een 'pactum constitutae pecuniae': de betrokkene had
beloofd te betalen wat de trekker schuldig was, zodat de trekker erop mocht vertrouwen
dat de wisselbrief zou worden geaccepteerd.2,8

3.         Ende in(lien niet, niet tegenstaende, blijft den Trecker uan de penningen, in de selue
Wissel-brief begrepen, uoor de restitutie, of betalinge uan de penningen,  by  hem ontfangen,
uerbonden; sulck dat men (in geualle d'Acceptant de uoorsz. Wissel-brief niet en betaelt)
tegens den seluen mach protesteeren, ende alsdan sijn regres nemen op den Trecker van de
penningen, de welcke na dat hem gebleecken is,  van Protest van gene betatinge, tegens den
Acceptant, uoor Notaris, ende Getuygen, ofte andersins wettelijcken gedaen, gehouden is de
uoorsz. Wissel-brief te betalen,  met alle onhosten, schade ende  intresten.

De trekker van de wissel blijft aansprakelijk voor de betaling hiervan, mits aan bepaalde
vereisten is voldaan.

De eisen welke in de praktijk gesteld werden aan de wijze waarop het niet-betalen
door van de acceptant aan de trekker kenbaar gemaakt diende te worden, komen bij debespreking van allikel 8 aan de orde.

287 Ordonnantien en willekeuren uan Wissel en Wisselb<Ink  nr. 6,19-21.
288 Observationes Nouae I, nr. 252. De Hoge Raad verwijst voor deze stelling naar Phoonsen, doch vermeldt

de vindplaats niet
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4.         Maer indien de gene, de welcke soodanighe Wissel-brieuen worden gepresenteert,
weygert, de selue te accepteeren, is den Houder uan de selue Wissel-brieuen gehou(len, ter-
stondt, oBe binnen den derden dagh daer na, te protesteeren,  van non Acceptatie, in wel-
cken gheualle, hy insghelijcks sijn uerhael heeft, op den Trecker uan de Penningen.

Voordat de houder (na weigering van acceptatie door de betrokkene) tot verhaal jegens de
trekker kan overgaan, dient hij uiterlijk binnen drie dagen van de non-acceptatie te pro-
testeren.

Volgens een beslissing van de Hoge Raad van 24 november 1718 behoeft de houder
overigens niet met zijn verhaal op de trekker tot de vervaldag te wachten wanneer op
juiste wijze van non-acceptatie van de betrokkene is geprotesteerd. De trekker of endos-
sant kan in dat geval worden aangesproken onmiddellijk nadat het protest is gedaan.:89 In
een uitspraak van 24 december 1750 verwierp de Hoge Raad het verweer van de uit de
wisselbrief aangesproken gedaagde, dat de betrokkene die acceptatie geweigerd had, op
de vervaldag opnieuw voor betaling van de wisselbrief aangesproken moest worden
(hetgeen in casu niet was gebeurd). De Hoge Raad liet zich niet uit over de juistheid van
deze stelling, maar verwierp haar met de opmerking dat dit in de praktijk door niemand
werd gedaan!*w

5.           Item, den Wissel-brief gheaccepteert, ende ghetekent zijnde, ten uerschijn-daghen te
betaten; ende ten seluen daghe niet en wordt betaelt; is den Houder uan de Wissel-brief in
soodanighen gheuatte ghehouden,  van de non betalinghe, te protesteeren, binnen acht o/Ze
thien daghen, ofte seeckeren korten tijdt daer nae, naer exigentie, ende gelegentheydt der
sake; ofte andersins uerliest hy sijn uerhael teghens den Trecker uan de Wissel-brief.

In het geval de wisselbrief is geaccepteerd maar op de vervaldag door de acceptant niet
wordt betaald, is de houder verplicht om hiertegen te protesteren.

Rooseboom spreekt in deze bepaling van een termijn van 8 tot 10 dagen voor pro-
test van non-betaling. Deze termijn wijkt enigszins afvan die welke in artikel 9 van de
Impressae wordt genoemd, namelijk een termijn van 8 tot 14 dagen. Helaas heeft Roose-
boom ook bij dit artikel zijn bronnen niet vermeld en heb ik de door Rooseboom beschre-
ven bepaling niet in de Amsterdamse verordeningen teruggevonden. Vast staat echter dat
deze termijn van 8 tot 10 dagen niet langer dan tot 1 januari 1656 gegolden kan hebben.
Op deze datum immers zijn nadere regels met betrekking tot de termijn voor protest van
non-betaling gesteld. Ik kom hierop terug bij de bespreking van artikel 29.

6.         Ten ware dat d'Acceptant, uothomen weygeringhe uan betalinghe dede, Item in
fraude van sijne Crediteuren absenteerde, latiteerde, ofte by openbare gheruchte, ter Borse
van insolvent befaemt ware; in welcken gevatle, den Houder uan de Wisset-brief, ghehou-
den is, terstondt te protesteeren, o/Ze binnen den derden dagh daer na.

Wanneer het in de lijn der verwachtingen lag dat de acceptant niet tot betaling zou over-
gaan, was de houder van de wisselbrief gehouden om uiterlijk binnen drie dagen te pro-
testeren.

In een 'ordre' van de stad Amsterdam van 17 maart 1663 treffen we deze bepaling
aan.m Een aantal advocaten verklaart eensgezind dat dit de gangbare praktijk is. Dit

289 Obseruationes II, nr. 1487. Ter adstructie van het feit dat deze stelling een in de praktijk gangbare
situatie weergeeft, venvijst de Hoge Raad in het arrest naar een Rotterdamse wisselverordening van 9 oktober
1660 en naar een Rotterdamse en Amsterdamse turbe van respectievelijk 24 oktober 1714 en 26 november
1714.

m Observationes Nouae I, nr. 363.
291 Ordonnantien en willekeuren uan Wissel en Wisselbank nr. 8,23-28.
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wordt overigens nog eens bevestigd in een turbe van Amsterdamse kooplieden van 7
maart 1716.m

7.         Sonder dat geduurend€ de uoorsz. tijdt, den Houder uan de Wissel-brief, uermach
eenigh accoort, metten uoorsz. ghefallieer(ie aen te gaen, ofte te maecken.

In Amsterdam was het de houder van een wisselbrief niet toegestaan binnen voormelde
periode enige overeenkomst met de acceptant aan te gaan.

Ook met betrekking tot deze bepaling heb ik geen Amsterdamse bron gevonden. In
een arrest van de Hoge Raad van 12 oktober 1717 echter meent dit rechtscollege, dat als
vaststaand beschouwd moet worden dat de houder van een wisselbrief noch met de trek-
ker noch met de acceptant enige overeenkomst mag sluiten. Hij mag, indien de wissel niet

293wordt betaald, alleen tot protesteren overgaan.

8.         Ende moeten in de uoorsz. gheuallen, alle Wissel-brieuen, met protest te rugge
ghesonden, ende de wete daer uan, aen de Partyen ghedaen worden, mette eerste commodi-
teyt.

In voormelde gevallen moeten de betrokken partijen zo spoedig mogelijk van het protest
op de hoogte worden gesteld.

In een keur van 2 december 1664 wordt van deze bepaling melding gemaakt.™ Dat
de houder slechts 1 postdag kan wachten met de kennisgeving aan de trekker van het
protest van non-betaling van de acceptant, blijkt uit een arrest van de Hoge Raad van 12
oktober 1717.295 De houder kan, indien hij de trekker ofendossant wil aanspreken, niet
volstaan met de enkele kennisgeving van de non-betaling van de acceptant, maar dient
ook het protest te tonen en de brief te overhandigen, zo volgt uit een arrest van  de  Hoge
Raad van 24 november 1718.29« Bovendien dienen deze dokumenten terstond na protest
van non-betaling aan de trekker of endossant getoond c.q. verzonden te worden, aldus de
Hoge Raad op  13 mei 1721.29' Kennelijk was het hierbij wel van belang of de trekker (of
endossant) schade zou lijden in geval hij niet onmiddellijk op de hoogte werd gebracht. De
Hoge Raad verwierp op 5 september 1720 het beroep van een trekker op het achterwege
blijven van een onmiddellijke kennisgeving van non-betaling, nu deze trekker door het
nalaten van de kennisgeving geen schade had geleden.298 De verplichting van onmiddellij-
ke terugzending van protest en wissel was dus niet zo strict als artikel 8 van Rooseboom
doet vermoeden. Dat laatste blijkt overigens ook al uit een op verzoek van enige kooplie-
den vastgestelde regeling van 26 januari 1679, waarin wordt bepaald dat onmiddellijke
terugzending niet nodig is wanneer de houder op de hoogte is van het faillissement van de
trekker.299

m Ordonnantien en willekeuren uan Wissel en Wisselbank nr. 13, 46-52.

293

Obsemationes II, nr. 1377. De Hoge Raad verwijst met betrekking tot deze stelling naar de Inleidinge van
De Groot (III, 44).

  Ordonnantien en willekeuren van Wissel en Wisselbank nr. 9, art. 1, 28-29.

295 Observationes II, nr. 1377. Ter adstructie wordt ver-wezen naar de reeds eerder vermelde Amsterdamse
turbe van 17 maart 1663.

296 Observationes II, nr. 1487.

.,
Observationes II, nr. 1738. Deze beslissing was overeenkomstig hetgeen in voormelde keur van 1664 werd

bepaald.

298 Observationes II, nr. 1659.

299 Ordonnantien en willekeuren van Wissel en Wisselbank nr. 11, art. 3,3143.
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9.            Item, soo wanneer den Houder uan een Wissel-brief,  by ghebreecke van betalinghe,
naer ghedane Acceptatie, metten selue Wissel-brief, ende behoorlijcke protest, wederomme
ghegaen zijnde, op den Trecker die de Penninghen ontfanghen heeft, van den seluen ghene
betalingheen kan bekomen; uermach hy in soodanighe gheualle wederom komen, teghens
den Acceptant uan de Wissel-brief, om van denseluen te eyschen, betatinge van de somme
by hem geaccepteert, mette kosten, schaden, ende Intresten, midts dat den Acceptant uer-
toont werde, sijne gheaccepteer(ie Wissel-brief, ende protest; mitsgaders ander suffisant
bescheyt, daer by blucke dat hy van den Trecker niet betaelt en is.

Nadat de houder van een niet betaalde wisselbrief de trekker zonder succes aangesproken
heeft, kan hij zich opnieuw wenden tot de acceptant voor de betaling van de wisselbrief
inclusief rente en kosten, mits aantonende dat deze wisselbrief niet reeds door de trekker
is betaald.

In voormelde keur van 1664 vinden we in artikel 2 ook deze bepaling terug. Bo-
vendien vermeldt de keur dat betaling door de acceptant kan worden afgedwongen door
middel van gijzeling van de acceptant en beslag op zijn goederen. Dat hij echter niet be-
hoeft te betalen wanneer de houder reeds door de trekker is voldaan, ligt voor de hand.
Ook door de Hoge Raad wordt dit zo beslist (21 november 1715). In de betreffende casus
had de trekker de houder betaald en de wisselbriefvervolgens aan een derde overgedra-
gen. De aanspraak van deze derde op de acceptant werd door de Hoge Raad van de hand
gewezen, aangezien de lastgever (de trekker) reeds had betaald en de last (van de accep-
tant) hierdoor was komen te vervallen.* Dat de trekker wel daadwerkelijk betaald moest
hebben volgt uit een arrest van de Hoge Raad van  10 juni 1712. Hierin wordt een accep-
tant in het ongelijk gesteld die zich beriep op de stelling dat hij niet voor betaling aange-
sproken kon worden, nu de houder de trekker in zijn boeken had gecrediteerd voor het
bedrag van de wissel. Hoewel de trekker niet feitelijk had betaald, meende de acceptant
dat aan de trekker krediet was verleend, waardoor hij (de acceptant) niet aan zijn accep-
tatie gehouden kon worden. De Hoge Raad meende echter, dat de acceptant niet bevrijd
was, nu hij niet kon aantonen dat de houder door de trekker feitelijk was betaald.301

10. Item,  als een Wissel-brief niet en wordt gheaccepteert,  uermach een Derde,  de  selue
ter eeren uan den Brief o/Ze uan den D·ecker te accepteeren; ende is de selue uyt sake uan
soodanighe acceptatie gehouden, de somme daer inne begrepen, te betaten; midts dat hem
gegeuen wordt, Actie, ende
Thanspoort teghens den Debiteur, omme aen den seluen zijn uerhael te moghen hebben.

11. Item, een Derde uermach oock een Wissel-brief ter eeren van den Brief oRe D·ecker
te acceepteeren, ende de betalinghe daer uan te doen; nae dat by den Houder uan de selue
Wisselbrief, uan non betatinghe, protest daer teghen gedaen is; om sijn uerhael te hebben,
tegens den ghenen,  die de selue schuldigh is te betaten.

Waar artikel 10 spreekt van de derde die een niet-geaccepteerde wisselbrief mag accepte-
ren (in de literatuur met 'supra protest' aangeduid), geeft artikel 11 een zelfde recht aan
de derde voor het geval protest van niet-betaling is gedaan. Dat deze acceptatie van de
derde in beide gevallen echter een zeer verschillend gevolg heeft, zal in de volgende para-
graaf bij de bespreking van deel 13, paragraaf 3 van de Inleidinge van De Groot meer
uitvoerig besproken worden. Hier zal ik ook trachten aan te geven waarom ik meen dat
het feit dat Rooseboom in artikel 11 spreekt van een protest van non-betaling en niet van
het protest van non-acceptatie, onjuist is. Thans volsta ik met een korte samenvatting van
beide artikelen van Rooseboom: de in artikel 10 vermelde derde verkrijgt bij acceptatie
(na non-acceptatie van de betrokkene) slechts een verhaalsrecht op de debiteur wanneer

300 Observationes II, nr.  1188.

301

Observationes I, nr. 854. De Hoge Raad beriep zich hier overigens uitdrukkelijk op artikel 4 van de
Impressae.
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hem dit recht door de rechthebbende wordt overgedragen. In geval van acceptatie door de
derde nadat van non-betaling van de betrokkene is geprotesteerd (waarvan in artikel 11
gesproken wordt), is cessie van het verhaalsrecht door de rechthebbende aan de derde
niet meer nodig. Op 24 december 1750 deed de Hoge Raad uitspraak in een zaak waarin
sprake was van acceptatie 'supra protest' door een derde 'ter eere' van een endossant. Het
rechtscollege benadrukt, in navolging van Phoonsen, dat deze acceptant'supra protest'
gebonden is als ware hij de oorspronkelijke acceptant. De Hoge Raad verwijst voorts in
deze uitspraak naar de krachtens gewoonte geldende regel, dat de acceptant'supra pro-
test' niet eerder behoeft te betalen dan nadat de houder afstand heeft gedaan van zijn
rechten jegens trekker en endossant, maar wijst hierbij wel op de voorwaarde dat tussen
de acceptant'supra protest' en degene ter ere van wie wordt geaccepteerd geen relatie van
lastgeving bestaat. Indien een dergelijke relatie wel bestaat, is deze vergelijkbaar met de
relatie tussen een originele betrokkene en de trekker; in dat geval wordt door niemand
verdedigd, dat de acceptant niet eerder hoeft te betalen dan nadat door de houder afstand
is gedaan van zijn rechten jegens de trekker, aldus de Hoge Raad!.m

12. Item,  niemandt en  mach een  Wissel-brief betaten,  uoor den uerual-dagh,  daer  inne

geinsereert; ende indien yemandt ter contrarie doet, komt 't selue tot sijnen perijcket, ende
schaden; indien de ghene, aen de welcke hy de betalinghe uoor den tijdt g/tedaen heeR,
komt te failjeren

Dit artikel komt weer met de Antwerpse bepalingen overeen. Het bepaalt dat niemand de
wisselbrief mag betalen v66r de in de brief genoemde vervaldag.

Het artikel geeft overigens wel een aardige illustratie van het feit dat niet zozeer
de Compilatae als wel de Impressae als voorbeeld hebben gediend. Artikel 6 van de Im-
pressae spreekt namelijk van '(...) ingevalle de persoon aen wien hy de betalinghe, voor
den tijdt, ghedaen heeft, comt te failleren', welke zinsnede bijna woordelijk in het onder-
havige artikel 12 is overgenomen. Artikel 29 van de Compilatae daarentegen heeft dezelf-
de strekking maar luidt : '(...) ende datter ondertusschen ijet overquaeme daerdore den
trecker oft gever van den gelde, oft ijmant anders totten wisselbrieff gerecht sijnde,
quaeme beschadicht te worden, (...)'.

13. Item, omme dat de ghene, die tot taste uan yemant weghens een Wisset-brief  te

spreecken heeft, aen goedt, ende onuertoghen recht, ende korte expeditie uan Justitie gehol-
pen soude moghen worden; soo is den selue, by speciate keure toeghelaten, dat hy sijne
Partye,  tot  wiens  taste de  selue Wissel-brief is  houdende,  mach doen roepen op  de  buyten-
rotle, by in/dan:pinghe; midts eerst, ende al uoren, by den seluen tot dien eynde uersoeck
gedaen zijnde. by Requeste;  't zy dat de ghene, tot wiens laste de Wissel-briefis houdende,
Poorter,  of Ingehesetene  deser  Stede is,  ofte buyten der  seluer Stede  woonachtige;  welcke  uyt
kracht uan Schepenen appoinctement, van Audiatur (zijnde het uenu-en-court in diersaken)
by Schepenen tot dien eyn(le gegeuen; gehouden is de saken op de uoorsz. buyten-rolle, by
inklampinge te verantwoorden; oock niet teghenstaende hy Poorter deser Stede is, tegens
den welcken niet anders, als ordinarien gheprocedeert mach worden, uolghende de
Coustume der seluer Stede.

Waar Rooseboom deze regeling op doet rusten, is niet helemaal duidelijk. Hoewel Roose-
boom verwijst naar een 'speciale keure', heb ik geen regelingen van voor 1656 met een
dergelijke inhoud kunnen vinden. Wel komt deze bepaling terug in een Amsterdamse
keur van 20 januari 1777.303 Hierdoor wordt de indruk gewekt dat de regeling mogelijk als
zodanig in de praktijk gebruikt werd, om later in een keur bevestigd en vastgelegd te
worden. Wat hiervan ook zij, de regeling bevat een bepaling welke niet in de Antwerpse
rechtsbronnen wordt vermeld: een procesrechtelijke regeling voor het geval iemand uit

302 Obseruationes Novae I, nr. 363.

303 Ordonnantien en willekeuren van Wissel en Wisselbank nr. 26, 144*-148*.



106

hoofde van een wisselbrief zijn wederpartij, niet zijnde een poorter of ingezetene van
Amsterdam, in een procedure wil betrekken. In voormelde keur van 1777 worden overi-
gens ook voorwaarden gesteld aan de gijzeling van poorters en inwoners van Amsterdam
en aan het beslag op hun goederen.

De artikelen 14 tot en met 21 zijn reeds besproken op pagina 124.

22. Vorders is by mijn Heeren uan den Gerechte op den 24.Ian.  1651. ghestatueert ende

ghewillekeurt dat gheen arrest op eenigh Wissel-brieuen die geprotesteert worden, ofte op 't
protest sal ualideren nochte uan waer(len zijn.

Volgens een keur van 24 januari 1651 is beslag op een geprotesteerde wissel niet toege-
staan.304

Van deze maatregel vinden we geen directe voorganger in de Antwerpse costumen.
Waarschijnlijk is de regeling in het leven geroepen teneinde het handelsverkeer in wissels
te bevorderen.

23. Ende dat de Notarissen, onaenghesien soodanig arrest onder hun ghedaen, echter
de Acte uan protest ende de Wissel-brieuen aen de houders (des uermaent zijnde) sullen
moeten overleueren. omme daer mede te handelen nae hun betieuen.

Het gevolg van deze maatregel is dat de notaris een dergelijke in beslaggenomen wissel-
brief toch aan de houder dient af te geven.

Artikel 23 vindt zijn grondslag, evenals de opvolgende artikelen 24 tot en met 28,
in voormelde keur van 1651.

24. Ten ware alleene dat den Acceptant by attestatie uan eenighe uande Boech-houders
uan de Wissel-banck  hon(ie uertoonen,  dat  de gheheele  partye  uan de  Brief aen den  houder
op sijne reeckeninghe is afgheschreuen ende hem ualideren, in welckgheual alleen ende niet
anders de Notarissen sulten ghehouden wesen 't arrest te obedieren.

Het beslag sorteert volgens dit artikel alleen dan het gewenste effect, wanneer de accep-tant met een verklaring van (de boekhouder van) de Wisselbank kan aantonen dat hij de
houder van de wisselbrief reeds heeft voldaan.

Aangezien alleen wisselbrieven van 300 gulden of meer op de Wisselbank betaald
moesten worden, is niet helemaal duidelijk of dit artikel 24 alleen betrekking heeft op
wisselbrieven van 300 gulden of meer of dat men ook bij brieven met een lagere waarde
gebruik kon maken van de diensten van de Bank. Gelet op het verbod om minder dan 300
gulden in de Bank te brengen (artikel 14 van de oprichtingsverordening van 1609) lijkt dit
laatste minder aannemelijk. Aan de andere kant is niet goed denkbaar, dat de acceptant
van een wisselbrief met een waarde van minder dan 300 gulden niet van de door artikel
24 geboden mogelijkheden gebruik zou kunnen maken.

25. Wijders dat uan nu uoortaen ghene houders uan eenighe geindosseercie Wissel-
brieuen ghehouden sullen wesen, de selue ten behoeve uan den Acceptant uyt hunne handen
te gheuen, ten ware sy al uooren daer uan ten uollen zijn uoldaen, des sulten de houders ten
verual dage aen de Acceptanten moeten uertoonen, dat sy de betalinge, in de Wisset.brief
begrepen, uyt krachte uan 't op gestelde endossement moeten hebben.

De houder van een geandosseerde wisselbrief is niet (meer) gehouden de wisselbrief ten
behoeve van de acceptant uit handen te geven, tenzij hij reeds volledig is voldaan. De

* Ordonnantien en willekeuren uan Wissel en Wisselbank nr. 2, 7-12. Deze keur is volgens Wagenaar deeerste hem bekende stedelijke keur van Amsterdam terzake van het wisselrecht, Amsterdam III, 541. Op 31
januari 1656 wordt  deze  keur, zo blijkt  ook uit artikel  31 van Roosebooms compilatie, geconformeerd.
Ordonnantien en willekeuren van Wissel en Wisselbank nr. 3, 12-15.
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houder dient op de vervaldag aan de acceptant aan te tonen, dat hem betaling krachtens
het endossement toekomt.

Deze bepaling berust, zoals reeds is vermeld, op de keur van 24 januari 1651 en is
aangevuld bij de reeds vermelde regeling van 26 januari 1679.305 Om misbruik tegen te
gaan mochten houders van een wissel vanaf laatstgenoemde datum volstaan met  het
tonen van het origineel van de brief of met het maken van een eenvoudige kopie, zodat zij
de originele wisselbrief in de bank konden opbergen.

In dit artikel 25 wordt overigens voor de eerste keer van een geendosseerde wis-
selbrief gesproken. De constatering dat dit fenomeen in ieder geval in 1651 in Amsterdam
was geaccepteerd, komt overeen met de conclusie in het vorige hoofdstuk, dat het endos-
sement rond de helft van de zeventiende eeuw in West-Europa algemeen gangbaar was.
Vreemd genoeg echter wordt aan dit onderwerp door Rooseboom geen verdere aandacht
besteed.

26. En(ie in cas van weygeringhe uan ghene betalinge daer op te willen doen, soo lange
de houder de Wisset-brief in handen, ende niet overgheleuert en heeR, sal de houder de
Wissel-briefmoeten brenghen in handen van de Boeck houders uan de Wisset-banck, om
atdaer geregistreert te wor(len, alwaer den Acceptant ofte Debiteur die sal mogen lichten,
na dat de partye sal wesen afgeschreuen ende validerende beuonden ende eerder niet, uoor
welcke registratie den Acceptant gehouden sal zijn te betalen aen de Boeck houders van de
Wisset-banck een schettingh.

Wanneer de acceptant vervolgens betaling weigert, dient de houder de wisselbrief aan (de
boekhouder van) de Wisselbank af te geven, zodat deze de brief kan registreren. De wis-
selbrief wordt niet eerder aan de acceptant of debiteur afgegeven dan nadat hij de houder
(en de boekhouder) heeft betaald.

27. Ende by faulte uan promte betatinghe ofte in-schrijuinge, sal de houder's Briefs de
Wissel-brief wederom uyt de Bancko ende uyt handen uan de Boeck-houders halen, op
soodanighe tijdt ende stondt als hy sijn recht met behoortijck protest teghens den trecker,
na coustume uan de plaets uan waer die ghetrocken is, salgoedt uinden te willen bewaren,
ende als dan aen de Boeck-houders voor hare registratie selue betalen ses stuyuers, die hy
met d' andere onkosten  uan 't protest wissel ende herwisset den treeker in rekeninghe sal
mog/ten brenghen:

De houder zelf krijgt de brief terug, wanneer hij de trekker wenst aan te spreken. De
gemaakte onkosten kunnen bij de trekker in rekening worden gebracht.

28. Des en sal op soodanighe Wisset-brieuen nochte protesten, daer op by faulte uan

betalinghe ghedaen, me(le anders gheen arrest moghen ghedaen worden, nochte de Nota-
rissen eenighe arresten obedieren, dan als hem by attestatie uan de Boeck-houders van de
Wisset-banck sal consteren dat de betalinge inde Wissel-briefbegrepen, afgheschreuen, ende
den houder op sijne reeckeninghe ualidere, soo cds hier uooren is gheseydt.

Artikel 28 bevat voor de geendosseerde wissel eenzelfde bepaling als artikel 24.
Het is aannemelijk, dat de artikelen 26,27 en 28 in het leven zijn geroepen om

voorkomende wantoestanden tegen te gaan. Rond de helft van de zeventiende eeuw im-
mers kwam het acceptkrediet op. Een goed bekend staande Amsterdamse koopman-
bankier (accepthuis) liet door een client een wissel trekken die hij accepteerde. Aldus
garandeerde hij de betaling van de wissel en stelde hij zijn client in de gelegenheid op een-
voudige wijze geld te verkrijgen door het verkopen van de wisselbrief. De koopman ont-
ving hiervoor een premie van 1/3 tot 1/2%, wat geen rente was maar een kredietverzeke-
ring voor de schade welke de koopman leed wanneer hij door de houder werd aangespro-
ken. In de praktijk bleek de methode al snel misbruikt te worden (de zogenaamde'wissel-

306 Ordonnantien en willekeuren van Wissel en Wisselbank nr. 11, art. 7, 31-43.
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ruiterij'). De wisselbrieven werden niet op de vervaldag voldaan, maar werden gedekt met
herwissels op andere personen. Het is niet ondenkbaar dat men de kredietinflatie welke
hierdoor optrad probeerde te voorkomen met behulp van de registratie en het vasthouden
van wisselbrieven op de Wisselbank.

29. Op den 31. Ianuary 1656. is by mijn Heeren uan den Gherechte gheordonneert en(ie
Ghewille-keurt dat uan alle Wissel-brieuen, ter Beurse athier gheslooten oR gecontracteert
zijnde, ouer de non betatinghe sal moeten gheprotesteert werden binnen tien daghen na den
uerual-dagh, den Sondagh, ofte Heylighz dagen daer in begrepen, uytgeseyt in plaetsen oft
Steden, daer Wissel-bancken beuonden worden, welcke, door authoriteyt uan de Magi-
straten uoor een tijdt ghesloten zijnde, sal men in sulcken ghevalle moeten protesteren
binnen den twee(len of uytterlijck den derden dagh, nae het openen der selue, wel-
uerstaende dat den tien(len dagh na de Verualdagh uerstreecken sal wesen.

Rooseboom ontleent deze bepaling aan een Amsterdamse keur van 31 januari 1656.-
Hierin wordt voor wisselbrieven die opgemaakt zijn in Amsterdam en betaalbaar zijn
gesteld elders, een termijn van 10 dagen gegeven voor protest van non-betaling. Deze
bepaling wijkt derhalve afvan hetgeen Rooseboom in artikel 5 vermeldt. Ook deze keur
van 1656 heeft kennelijk tot onduidelijkheden geleid. Bij een keur van 31 juli 1660 im-
mers wordt uitdrukkelijk onderscheid gemaakt tussen enerzijds wisselbrieven, opge-maakt in Amsterdam en betaalbaar elders en anderzijds wisselbrieven, betaalbaar in
Amsterdam. Voor wat eerstgenoemde wissels betreft wordt voor de termijn van protest
van non-betaling het recht van de plaats van betaling bepalend geacht. Voor laatstge-
noemde wissels wordt een termijn van 6 dagen na de vervaldag verordineerd.'07 Op 6februari 1663 werden nadere regels gesteld voor het geval de termijn van 6 dagen eindigt
op een dag dat de Wisselbank gesloten is.m Ook deze regeling werd echter gedeeltelijk
ingetrokken en vervangen, dit op verzoek van verschillende kooplieden en om verder
misbruik en onduidelijkheden te voorkomen. Op 9 februari 1678 werd, kort samengevat,
bepaald dat de houders van een wisselbriefvoortaan, in geval van zon- of feestdagen, 'drie
Bankdagen' zullen hebben om te protesteren, waarbij de openingsdag van de Wisselbank
gold als eerste dag.'09 In een uitspraak van de Hoge Raad van 23 juli 1744 wordt melding
gemaakt van een Amsterdams statuut van 20 januari 1679, waarin bepaald zou zijn dat
het voor binnenlandse wisselbrieven niet nodig was dat van non-betaling protest werd
opgemaakt. Hoewel het college van 9 raadsheren onderling verdeeld was over de vraag in
hoeverre een dergelijk gewoonterecht moest prevaleren boven het yuri generali' terzake
van de wisselbrief, kwam het college tot de conclusie dat de houder die van de non-beta-
ling niet had geprotesteerd en drie jaar had gewacht met het instellen van zijn rechtsvor-
dering jegens de endossant, zijn rechten had verspeeld.

310

30. Dat oock uan alle Wisselen,  hier  ter Borse ghestoten,  daer af de  Brieuen ouerghele-

uert oft afgesonden zijnde,  na de  ouerleueringe  of af-sendinghe de  betalinghe  niet prompte-
tijck ghedaen wordt, soodaninghe betalinghe ingheuordert sal moghen werden by Gijse-
linghe, mids al uooren daer toe consent hebbende uan den Heeren Schepenen, oft mijn
Heere de Schout.

306 Ordonnantien en willekeuren uan Wissel en Wisselbank nr. 3, 12-15.
307 Ordonnantien en willekeuren uan Wissel en Wisselbank nr. 4, art. 1 en 2, 15-18. Dit laatste artikel wordt

nader verklaard op 26 maart 1661: de houder verliest zijn rechten jegens trekker en endossanten wanneer hijvoormelde termijn overschrijdt. Ordonnantien en willekeuren van Wissel en Wisselbank nr. 5, 18-19.

308 Ordonnantien en willekeuren van Wissel en Wisselbank nr. 7,21-23.

m Ordonnantien en willekeuren van Wissel en Wisselbank nr. 10, 29-31.
310 Obseruationes Nouae I, nr. 69.
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In voornoemde keur van 1656 wordt in artikel 2 tevens bepaald dat gijzeling een mogelij-
ke sanctie op niet-onmiddellijk betaling van afgegeven of verstuurde wisselbrieven is. Dit
werd bevestigd in een uitspraak van de Hoge Raad van 5 mei 1719, waarin - voor zover
hier van belang - als vaststaand werd beschouwd dat voor alle wisselbrieven, ter beurze
van Amsterdam verhandeld, de betaling afgedwongen kon worden door middel van gijze-
ling. m

31. Ende wordt midts desen oock gheconfirmeert de Willekeure by mijne uoornoemde
Heeren ghednen publiceren op den 24. Ianuary 1651. ende hier bouen artic. 23 & 5. uolgen-
de geinsereert.

Tot slot wordt vermeld dat de keur van 31 januari 1656 bevestigt hetgeen in de artikelen
23 tot en met 28 is bepaald overeenkomstig de keur van 24 januari  1651.

Aanvullende regelingen

Aangezien Roosebooms compilatie niet verder gaat dan tot 1656, zal ik ook een aantal
regelingen, na 1656 tot stand gekomen, bespreken. Sommige van deze regelingen zijn bij
voorgaande artikelen reeds besproken, daar anders wellicht het verband met de artikelen
verloren zou zijn gegaan. De verordeningen met betrekking tot de Wisselbank zal ik
hierbij buiten beschouwing laten. Met onderstaand wil overigens niet gezegd zijn dat in
Amsterdam tot 1795 geen andere regelingen op het terrein van het wisselrecht uitge-
vaardigd zijn. Verwijzingen hiernaar zijn door mij evenwel niet gevonden,  noch in juris-
prudentie, noch in enige andere bron. 312

De artikelen 1 en 2 van de keur van 31 juli 1660 zijn reeds genoemd bij boven-
staand artikel 29. Deze regeling bevat nog een derde artikel: acceptatie dient gepaard te
gaan met ondertekening van het stuk door de acceptant of zijn gemachtigde en met ver-
melding van het tijdstip, bij gebreke waarvan de houder kan protesteren als ware er niet
geaccepteerd.

313

Ook de 'ordre' van 26 januari 1679 is reeds genoemd. Zij bevat 9 artikelen en geeft
een aantal specifieke regels voor de (wissel)handel tussen Amsterdam en Frankfurt. Een
aantal kooplieden vraagt uitsluitsel naar aanleiding van het feit dat trekkers kennelijk
regelmatig hun beloften niet nakomen. Bij de handel op de Messe van Frankfurt wordt
niet terstond een wisselbrief afgegeven, maar wordt beloofd dat deze op een latere datum
zal worden verstrekt. Ook komt het voor dat de trekker belooft zijn schuld in Amsterdam
te betalen in plaats van een wissel af te geven. In beide gevallen kan de nemer (beter
gezegd de schuldeiser, want er is geen wisselbrief afgegeven) zijn vordering niet bewijzen
en 'vist hij achter het net'. Kort samengevat verplicht artikel 1 van de 'ordre' de trekker
tot afgifte van een ondertekende betalingsbelofte, indien hij heeft toegezegd een wissel-
brief te zullen afgeven op de 'Misse' of indien hij betaling in Amsterdam heeft toegezegd.
De wisselbrief dient vervolgens uiterlijk op de eerste dinsdag van de Messe te worden
afgegeven en de terugbetaling in Amsterdam dient op de 'Retourdag' te geschieden, op
straffe van de sanctie zoals die in artikel 2 van de keur van 31 januari 1656 is vastgesteld
(gijzeling en beslag). Artikel 2 bepaalt dat de trekker is gehouden om bij alle wissels die
met protest terugkomen naast de kosten van wissel en herwissel ook een provisie te beta-
len van 3%. Artikel 3, we zagen het reeds, bepaalt, dat de wisselbrief na protest van non-
betaling niet naar de trekker teruggestuurd behoeft te worden wanneer deze inmiddels

31I Observationes II, nr. 1533.

312 De enige uitzondering hierop wordt gevormd door een Amsterdams statuut van 20 januari 1679,
waarnaar in een arrest van de Hoge Raad van 23 juli 1744 verwezen wordt. Het is echter gezien de inhoud van
dit statuut niet uitgesloten, dat de Hoge Raad de hierna te bespreken turbe van 26 januari 1679 voor ogen
heeft gehad

313 Ordonnantien en willekeuren van Wissel en Wisselbank nr. 4, art. 3, 15-18.
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failliet is. Artikel 4 geeft de handelaren drie Bankdagen voor iedere dag dat de Wissel-
bank gesloten is (niet alleen bij de tweejaarlijkse sluiting in verband met het 'maken van
nieuwe Boeken' maar ook bij sluiting in verband met feestdagen). Artikel 5 bepaalt, dat
acceptanten van buiten de stad een persoon in Amsterdam moeten aanwijzen tot wie men
zich voor betaling kan wenden. Volgens artikel 6 moet degene die voor een ander geld van
de Bank afschrijft, niet alleen kenbaar maken voor wie dat gebeurt, maar moet hij ook
desgevraagd aan de ontvanger van dat geld hiervan verklaring doen. Artikel 7 kwam
reeds aan de orde: houders van een wissel kunnen volstaan met het tonen van het origi-
neel of het maken van een kopie en behoeven de wisselbrief niet (meer) af te geven. Arti-
kel 8 verklaart voormelde regels op alle (dus ook buitenlandse) wisselbrieven van toe-
passing. Artikel 9 tenslotte bepaalt uitdrukkelijk, dat voldoening van een wissel op de
vervaldag dient te geschieden; alle protesten die op de 4e, 5e of 6e dag daarna gedaan
worden, komen voor rekening van de acceptant. Deze bepaling duidt er op, dat men zeer
terughoudend was met betrekking tot het gunnen aan de acceptant van zogenaamde
respijtdagen. 314

Het plakkaat 'op de Buytenlandsche Wisselbrieven', op 27 april 1719 door de Sta-
ten van Holland en West-Friesland uitgevaardigd, geeft regels (eerste alinea) voor het
geval er een wijziging in de valutawaarde optreedt. Bovendien voorziet het (in de tweede
alinea) in de situatie dat andere ordonnantien en keuren waarin een andere manier van
betaling dan contant wordt voorgeschreven, leiden tot benadeling van de nemer van de
wisselbrief. De opvolgende alinea's (3 tot en met 6) bevatten regelingen ter voorkomingvan verlies, zowel aan de zijde van houder en nemer als aan de zijde van de trekker, als
gevolg van een van beide voornoemde situaties. 315

In de ordonnantie van 30 september 1744, eveneens van de Staten van Holland en
West-Friesland, wordt bepaald dat alle binnenlandse wisselbrieven behoorlijk gezegeld
moeten zijn. Hiertoe worden echter geen regels gesteld.

316

Op 31 januari 1764 worden, wederom op verzoek van enkele kooplieden, regelsgesteld voor het geval te laat geprotesteerd is van non-betaling als gevolg van bepaalde
vormen van over·macht ('opgehouden door hogerhand, of anderen nood en beletzelen' en
'door onvoorziene toevallen,  het zy door Weder,  Wind,  of het  zy door spolieeringe of beroo-
vinge der Posten, aanhoudinge en verhinderinge (...), bij Oorlog of ander geweld'). Trek-
kers en endossanten zijn dan gehouden de kosten e.d. te betalen als ware wel tijdig gepro-
testeerd. Voorts wordt bepaald, dat de endossant door zijn endossement tot hetzelfde
gehouden is als de trekker en dat op wisselbrieven van buiten de stad waarbij meer dan
drie respijtdagen zijn verstreken (als gevolg van sluiting van de Wisselbank) en waarbij
dus nog maar een of twee dagen resteren, het tweede artikel van de keur van 31 juli 1660
van toepassing is.'" Dit artikel 2 heb ik reeds besproken bij artikel 29 van Roosebooms
compilatie. Dat in het geval van wissels van buiten de stad kennelijk wel sprake was van
(minstens 5) respijtdagen, blijkt uit deze bepaling. De op 20 januari 1777 uitgevaardigdekeur werd reeds vermeld bij de bespreking van artikel 13 van Rooseboom's compilatie. Dekeur bevatte onder meer een procesrechtelijke regeling.

Conclusie

Men mag concluderen, dat het Amsterdamse wisselrecht in grote mate steunde op dat van
Antwerpen. Wel is er in Amsterdam een belangrijke ontwikkeling waar te nemen op het
terrein van het procesrecht. Procesrechtelijke regelingen zagen we in Antwerpen nog niet.
Hier waren op acties uit wisselbrieven dezelfde regels van toepassing als op andere

31' Ordonnantien en willekeuren van Wissel en Wisselbank nr. 11, 31-43.
315 Ordonnantien en willekeuren van Wissel en Wisselbank nr. 14, 52-58.
316

Ordonnantien en willekeuren van Wissel en Wisselbank nr. 15, 59.
317 Ordonnantien en willekeuren van Wissel en Wisselbank nr. 16, 59-63.
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(civiele) acties. In Amsterdam daarentegen is het partijen toegestaan gebruik te maken
van de 'buyten-rolle', wanneer de wederpartij geen poorter is van Amsterdam. Wat het
doel van deze regeling is, blijkt reeds uit de regeling zelf: '(...) omme dat de ghene, die tot
laste van yemant weghens een Wissel-brief, te spreecken heeft, aen goedt ende onverto-
ghen recht, ende korte expeditie van Justitie geholpen soude moghen worden; (...)'."'

Dat daarnaast ook een ontwikkeling ten aanzien van de verhandelbaarheid van de
wisselbrief heeft plaatsgevonden, blijkt niet in de laatste plaats uit het gebruik van het
endossement (artikel 25-28). Reeds in 1581 besliste het Hofvan Holland, dat de houder
louter op grond van zijn houderschap gerechtigd was tot ontvangst van betaling. Hij be-
hoefde geen rekenschap te geven van de wijze waarop hij het stuk verkregen had; hij was
formeel gelegitimeerd. Aan hem kon bevrijdend worden betaald, tenzij deze betaling te
kwader trouw geschiedde."9 Opvallend bij deze uitspraak is de overweging waarin het Hof
de koopmansbelangen als motief voor de beslissing vermeldt. Kennelijk stond hier bevor-
dering van het gebruik van wisselbrieven op het eerste plan.

Het is overigens niet geheel uitgesloten dat men in de keur van 1651, waarin voor
de eerste keer van een het endossement gesproken wordt, niet het oog had op de wissel-
brief die meer dan eens was geendosseerd,  maar op een eenmalig endossement.'= Tegen
deze gedachte spreekt het feit dat er geen aanwijzingen zijn dat het meermalen endosse-
ren in Amsterdam ooit verboden is geweest. Dit was in een aantal buitenlandse steden
wel het geval. In Napels was in 1607 het meer dan eens endosseren van een wisselbrief
verboden, evenals in Frankfurt  (van  1620  tot  1666)  en in Neurenberg ( 1654). In laatstge-
noemde plaats werd een algeheel verbod op het endosseren van wisselbrieven in 1654 be-
perkt tot het meer dan eens endosseren; eerst in 1700 werd dit opgeheven. In Frankrijk
was het meer dan eens endosseren reeds geregeld in de Ordonnance du commerce van
1673 (titel 5, de artikelen 23-25). De regeling betrof evenwel een soort tussenvorm.  Het
endossement had slechts de kracht van'transport signifi6'. De trekker kon door de houder
worden aangesproken, doch slechts met het recht dat hij (de trekker) de nemer had gege-
ven. Bovendien was het endossement tussen de endossant en de geandosseerde een herha-
ling van de betrekking tussen de trekker en de nemer: de endossant verbond zich jegens
zijn rechtsopvolger zoals zijn voorganger verbonden was jegens hem.

3.3      De theorie omtrent de wisselbrief

Vervolgens is het de vraag hoe het na 1600 gesteld was met de theorievorming omtrent de
wisselbrief in de Noordelijke Nederlanden. Voor een antwoord hierop staat ons helaas
slechts een beperkt aantal bronnen ter beschikking. In tegenstelling met bijvoorbeeld
Duitsland heeft de wetenschap hier te lande zich weinig met het wisselrecht ingelaten.
Een mogelijke verklaring hiervoor kan liggen in het feit dat het wisselrecht vooral uit de
praktijk voortkwam , hetgeen voor de wetenschap minder interessante mogelijkheden
bood. Het wisselrecht was immers moeilijk in het Romeinsrechtelijk systeem in te passen.
Ook na 1600 bestonden er nog steeds meningsverschillen ten aanzien van de oorsprong
van de wisselbrief. Zo zochten verschillende auteurs aanknopingspunten bij het zee-
recht.321 Anderen verklaarden de grondslag van de wissel uit het 'mutuum', terwijl bij-

318 Aldus de keur van 20 januari 1777. Ordonnantien en willekeuren van Wissel en Wisselbank nr. 26,  144*-
148*.

/9 C. Neostadius, Utrisque Hollandiae, Zeelandiae, Frisiaeque curiae Decisiones ('s-Gravenhage 1667) dec. X,
46-48. De beslissing is ongedateerd, maar uit de plaatsing in voormelde verzameling valt af te leiden, dat zij  is
genomen tussen 5 september en 17 november 1581.

320 In de door mij bestudeerde Amsterdamse wetgeving wordt overigens voor het eerst weer naar de
mogelijkheid van endossement verwezen in de keur van 31 januari  1764. Uit de jurisprudentie van de Hoge
Raad kan worden afgeleid dat het meer dan eens endosseren van een wisselbrief in ieder geval in de eerste
helft van de achttiende eeuw algemeen was aanvaard Ook de Hoge Raad wijdt hieraan echter geen enkel
woord. Phoonsen bespreekt het endossement in cap.  9 van zijn Wisselstijt tot Amsterdam (1676).

32'

Bijvoorbeeld J. Voet, Commentarius ad Pandectas (2e dr. 's-Gravenhage 1707) XXII, 5, die de wisselbrief
behandelt onder het hoofdstuk 'Foenus nauticum'.
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voorbeeld de Duitser J.G. Heineccius (1681-1741) de wissel als een rechtsfiguur 'sui gene-
ris' beschouwde.m Laatstgenoemde zag de aan de wisselbrief ten grondslag liggende over-
eenkomst, het'pactum de cambiando', slechts als v66rovereenkomst en verdedigde dat de
handeling van de trekker, bestaande uit uitgifte van de wisselbrief, het'pactum cambii',
zalf reeds het karakter van een overeenkomst had. Aldus werd de uit de afgifte ontstane
verbintenis losgekoppeld van de onderliggende verhoudingen. Met deze theorie was Hei-
neccius een voorloper van de later in zwang geraakte leer van de abstracte wisselverbinte-
nis. De meeste auteurs echter volgden Hugo de Groot, die de uitgifte van een wisselbrief
als een overeenkomst van lastgeving beschouwde.

Lichtenauer noemt in'Geschiedenis van de wetenschap van het handelsrecht in
Nederland tot 1809' een aantal auteurs die voor de theorievorming terzake van het wis-
selrecht in de periode van de Republiek van groot belang zijn geweest. Zo komt ook Simon
van Leeuwen (1626-1682) aan de orde:23 Van Leeuwen was advocaat te Ikiden, secretaris
van Zoeterwoude en substituut-griffier van de Hoge Raad van Holland en Zeeland. Hoe-
wel getypeerd als veel-schrijver en weinig wetenschappelijk, komen in zijn 'Rooms-
Hollands Recht' (1656) vrijwel alle handelsrechtelijke onderwerpen, voorzien van litera-
tuur, wetteksten en jurisprudentie, aan de orde. Een andere auteur die door Lichtenauer
genoemd wordt is J. Phoonsen.m Zijn bekende studie 'Wisselstijl tot Amsterdam' (1676)
was in 1755 al 10 maal herdrukt en was inmiddels ook vertaald in het Duits en Frans.
Het boek bevat een systematisch in hoofdstukken en paragrafen ingedeeld overzicht van
het wisselrecht, aangevuld met praktische opmerkingen. Helaas bevat het werk slechts
weinig bronvermeldingen, doch dit is gelet op het praktische karakter ervan niet verwon-
derlijk. Dat Phoonsen als zeer deskundig werd beschouwd, blijkt bijvoorbeeld uit het feit
dat hij door een groot jurist als Van Bijnkershoek herhaaldelijk wordt geciteerd.'25 Een
andere autoriteit was de reeds genoemde Heineccius (van 1723 tot 1727 hoogleraar te
Franeker).'26 Zijn 'Elementa Juris Germanica tum veteris, tum hodierni elementa juris
cambialis' (posthuum verschenen in 1742) werd in 1774 bewerkt en vertaald in het Neder-
lands door mr. KK Reitz onder de titel 'Grondbeginselen van het Wisselrecht door Hei-
neccius'. Ook Heineccius werd door zijn tijdgenoten beschouwd als autoriteit.

Vooral is er Hugo de Groot (1583-1645).32' In zijn 'Inleidinge tot de Hollandse
Rechtsgeleerdheid' (geschreven in 1619 en voor het eerst uitgegeven in 1631) geeft hij een
sublieme systematische beschrijving van het in Holland geldende recht. Dit werk, aan-
vankelijk bedoeld als leerboek voor zijn zoon, heb ik dan ook als onderwerp gekozen voor
deze paragraaf. De Groot bespreekt de wisselbrief in zijn 'Inleidinge' aan de hand van eenrelatief klein aantal bepalingen.'28 In het dertiende deel van boek III komen 11 paragrafen
aan de orde onder de titel: 'Van Wissel-teickening'. In het vijfenveertigste deel luidt de
titel 'Van aenwijzing ende namentlick van wissel-brieven' de bespreking van nog eens 11
paragrafen in. De paragrafen zal ik bespreken aan de hand van de Zuid-Afrikaanse ver-
taling van D.G. van der Keessels 'Praelectiones iuris hodierni ad H. Grotii. Introductio-

322 Grondbeginselen van het wisselmcht vert. door mr. KK Reitz (Middelburg 1774) 92.
m W.F. Lichtenauer, Geschiedenis uan de wetenschap uan het handelsrecht in Nederland tot 1809

(Amsterdam 1956) 106-108.

324

Lichtenauer, Geschiedenis van de wetenschap 136-138 en verspreid over het werk.

325 Van Bijnkershoek, Observationes Tumultuariae nrs. 1329, 1377, 1419, 1487, 1659 en 1738. Bovendienschrijft Van Bijnkershoek in nr. 1487 dat de Hoge Raad in wisselzaken placht recht te spreken naar Phoonsen.
Zie ook Pauw, Obseruationes Tkmultuariae Novae nrs. 69, 252, 363, 398,765,881, 941,967, 1133, 1158, 1313,
1367, 1382, 1449 en 1764.

a
Lichtenauer, Geschiedenis van de wetenschap 125-126 en verspreid over het werk.

327 Lichtenauer, a.w. 85-104 en verspreid over het werk

328 H. de Groot, Inieidinge tot de Hollandse Rechtsgeleerdheid ed. F. Dovring, H.F.W.D. Fisher, E.M. Meijers
(2e dr. Leiden 1965).
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nem ad iurisprudentiam Hollandicam' door P. van Warmelo e.a.-"' De overige auteurs
komen aan de orde waar zij met De Groot van mening verschillen. Ook heb ik, waar mo-
gelijk, bij  de te bespreken theorie van De Groot aangegeven wat hierover in juridische
adviezen wordt geschreven. Verzamelingen hiervan werden in de loop van de zeventiende
en achttiende eeuw steeds talrijker en zijn mijns inziens te beschouwen als belangrijke
bronnen voor het recht van weleer. Hoewel men kan twisten over de vraag of rechts-
kundige adviezen praktisch dan wel theoretisch van karakter zijn, heb ik ze bij de theo-
rievorming ondergebracht. Ik heb hierbij de bekende 'Hollandse Consultatien' gebruikt.330

Hugo de Groot

Het 13e deel: 'van Wissel-teickening'

De Groot bespreekt in de eerste helft van boek III als wijze waarop verbintenissen worden
aangegaan, onder meer de overeenkomst. In dit kader wordt in deel 12 de lastgeving en in
deel 13 de wisseltekening besproken. De plaatsing van de inhoud van deel 13 juist op deze
plaats is niet zonder reden. De Groot splitst immers de overeenkomst die ten grondslag
ligt aan de wisselbrief in twee delen. Enerzijds is er de overeenkomst tussen de trekker en
de nemer, welke weliswaar in de wisselbrief tot uiting komt maar waarvoor de wisselbrief
geenszins de grondslag vormt. Ik kom hierop later terug. Anderzijds is er de overeen-
komst tussen de trekker en de betrokkene, welke er een van lastgeving is. De Groot be-
spreekt deze relatie in deel 13.

(1) WISSEL-TEICKENING dan is schriftelicke last-gheuing, waer door iemand belast
eenen andere uan sijns lastgeuers wege zeecker geld aen een derde te tellen.

De Groot heeft hier zeker niet een definitie van de wissel willen geven. Hij geeft slechts de
verhouding weer tussen de trekker en de betrokkene: een overeenkomst tot lastgeving,
welke in de wisselbrief tot uiting komt. Toch komt in deze definitie ook de derde partij
aan de orde: aan de betrokkene wordt immers opdracht gegeven aan een derde te betalen.
Van der Keessel merkt hierbij op dat de betrokkene elders woonachtig moest zijn en dat
de in de bepaling genoemde derde in voorkomende gevallen ook de lastgever zelf kon zijn.
Volgens hem is De Groot overigens een belangrijk aspect van de wisselbrief in deze para-
graaf vergeten op te nemen: het betalingsmoment."' Het ligt mijns inziens echter voor de
hand dat het niet vermelden van dit aspect in juist deze bepaling een bewuste keuze is
geweest. De door De Groot geformuleerde definitie ziet immers vooral op de relatie tussen
de trekker en de betrokkene, in welke relatie het betalingsmoment een minder wezenlijke
rol speelt. Vanzelfsprekend is dat anders voor wat betreft de verhouding tussen de trek-
ker en de nemer. In paragraaf 6 zal De Groot het betalingsmoment als aspect van de
wisselbrief overigens wel aan de orde stellen.

(2) Deze ouerkominghe werd mede als andere lastgeuing voltrocken door aenneeminge
uande last:

Evenals andere lastgevingsovereenkomsten komt ook deze overeenkomst tot stand als
gevolg van de wilsovereenstemming tussen de trekker en de betrokkene. Ook dit is echter
slechts in de verhouding tussen de trekker en de betrokkene relevant. In de relatie tussen

329 D.G. van der Keessel, Voorlesinge oor die hedendaagse reg na aanleiding uan De Groot se 'Inleidinge tot de
Hollandse Rechtsgeleerdheyd' (5 bdn. Amsterdam/Kaapstad 1961-1967), bd. 4 en 5. Voor nadere informatie
over dit werk verwijs ik naar Lichtenauer, Geschiedenis uan de wetenschap 113-115 en verspreid over het werk.

  Consultatien, Aduysen en Advertissementen, gegeuen ende geschreven by verscheyden Treffelijcke Rechts-
geleerden in Hollandt en eMers (6 dln. Amsterdam 1709-1745) III en IV.

33  Van der Keessel, Praelectiones bd. 4, 303-315.
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de trekker en de nemer immers is de trekker gebonden aan de onderliggende overeen-
komst, ook wanneer de betrokkene de opdracht tot lastgeving niet zou aanvaarden. Van
der Keessel merkt op, dat de trekker in de praktijk in de meeste gevallen niet overging tot
het uitgeven van een wisselbrief, voordat hij de betrokkene hiervan door middel van een
adviesbrief op de hoogte had gesteld. Een dergelijke adviesbriefwas zelfs noodzakelijk
ingeval een wissel in commissie getrokken werd (ten behoeve en voor rekening van een
derde).3,2 In een advies van ene Cornelis Boy van 'den lesten dag van februari 1647' wordt
deze paragraaf van De Groot nog eens bevestigd: 'Een wisselbrief en verbint niemand tot
betalinge, als na voorgaande acceptatie'. Bovendien blijkt uit dit advies dat wanneer aan
een acceptatie voorwaarden verbonden waren, de acceptant niet eerder hieraan gebonden
was dan nadat aan de voorwaarden was voldaan. 333

(3)  Deze aenneminge staet  ider een urij,  niet alleen die namentlick in den brief is ghenoemt,
maer  oock als  de zelue  in ghebreecke  is,  een ander wie  het  is die den brief wil uer-eeren,  die
dan uan de genoem*ie in den brief rechts-uerly  mag  bekomen, ofte den brief t'hemwaerts
nemen ende daer uit den teickenaer aenspreecken:

Het staat de betrokkene vrij de lastgeving al dan niet te aanvaarden. Wanneer hij dit
wenst, dan accepteert hij de wisselbrief. Wil hij dit niet, dan kan een derde de brief accep-
teren. Deze derde verkrijgt hiermee een vordering jegens de betrokkene of de trekker. In
artikel 5 van de Impressae zagen we een soortgelijke regeling. In dit artikel werd onder-
scheid gemaakt tussen het geval dat de wisselbrief niet werd geaccepteerd en het geval
dat hiertegen tevens geprotesteerd was. Eenzelfde onderscheid brengt ook De Groot aan,
zij het minder duidelijk:

a)             'die dan van de genoemde in den brief rechts-verly mag bekomen,
b)        ofte den brieft'hemwaerts nemen ende daer uit den teickenaer aenspree-

cken'.

Wanneer de betrokkene de brief niet accepteert en een derde doet dit in zijn plaats, zon-
der dat tegen de non-acceptatie is geprotesteerd, dan moet de actie jegens de debiteur
door de houder van de brief aan deze derde gecedeerd worden om een verhaalsrecht van
de derde jegens de debiteur te bewerkstelligen. De debiteur kan de betrokkene zijn, maar
ook de trekker. Deze laatste kan in dit geval weliswaar niet door de derde op grond van de
brief aangesproken worden (er is immers geen protest, zodat niet vast staat dat de be-
trokkene niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan), maar hij kan wel aangesproken
worden in zijn (eventuele) hoedanigheid van schuldenaar van de aan de wisselbrief ten
grondslag liggende overeenkomst, mits voormelde cessie heeft plaatsgevonden. In het
geval er wel tegen de non-acceptatie van de betrokkene geprotesteerd is, dan ligt dit an-
ders. Dan kan de derde de trekker op grond van de wisselbriefwel aanspreken, omdat
vaststaat dat de betrokkene niet heeft voldaan en voormelde cessie niet behoeft plaats te
vinden.  In dat laatste geval is er sprake van 'sopra protest'.  In de vorige paragraaf bij  de
bespreking van artikel 11 heb ik aangegeven dat Rooseboom mijns inziens een vergissing
maakte, wanneer hij stelt dat protest van non-betaling moet zijn gedaan, voordat de derde
een rechtstreeks verhaalsrecht heeft op de debiteur. Niet het protest van non-betaling is
relevant, maar het protest van non-acceptatie. Reeds eerder zagen we immers, dat een
protest van non-acceptatie (door de betrokkene) voor de houder voldoende is om de trek-
ker aan te spreken. Ditzelfde recht komt de derde toe, wanneer hij de wissel 'overneemt'
en hierdoor treedt in de rechten van de houder.

332 Van der Keessel, Praelectiones bd, 4, 315-317. Zulks blijkt ook uit een Amsterdamse turbe van 11 juli
1601, waarin bovendien wordt vermeld dat een dergelijk advies '...metten eersten ende bequamsten post...'
dient te geschieden. Ordonnantien en willekeuren van Wissel en Wisselbank nr. 1,3-7.

333 Hollandsche Consultatien III, cons. 59, par. 1 en 6, 189-191.
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(4) Doch koopluiden zijn schutdig aen te nemen de wissetbrieuen ghezonden by een bewind-
hebber haerder zaecken, die macht hadde om sijn meester te verbin(len, ende ten behoeue
uan sijn meesters zaken penningen op wissel neemt.

Een bepaling met dezelfde strekking kwam reeds in artikel 1 van de Impressae aan de
orde. Een vertegenwoordigingsbevoegde kan zijn principaal binden wanneer hij een wis-
selbrief op hem trekt. Van der Keessel vroeg zich af of de vertegenwoordiger aangespro-
ken kon worden, wanneer de principaal acceptatie weigerde of niet in staat was te beta-
len. Hij meende dat dit niet kon.*'* Ook kon de vertegenwoordiger een ten behoeve van
zijn principaal afgegeven wisselbrief (getrokken op een derde) niet meer herroepen, zo
blijkt uit een advies van Simon van Beaumont.335

(5) Wie een wissel-brief werd aengheboden is schutdig aen te uaerden ofte te uerwerpen.

De bepaling spreekt voor zichzelf. Een advies van H. Roch van 4 april 1640 luidt evenzo:
'wissel brieven moeten na Wissel-recht of geaccepteert, of geprotesteert werden'.- Even-
als bij alle andere overeenkomsten van lastgeving stond het de betrokkene ook in geval
van een wisselbrief vrij de opdracht tot lastgeving al dan niet te aanvaarden. In beginsel
kon een eenmaal gedane acceptatie niet herroepen worden.

(6) Die den wissel-briefaenuaert, is schuldig te dag/te in de wissel-briefghenoemt, de beta-
tinge  te  doen,  of zoo  hy  hem  in  rechten  laet  betrecken,  blijckende  uan  de  aenuaerding,  moet
ten ingang des rechtes hand-uolling doen op goed zeecker.

Degene die de wisselbrief accepteert is gehouden het daarin genoemde bedrag op de ver-
valdag te voldoen. Van der Keessel merkt hierbij op, dat in de praktijk aan deze vervalda-
tum niet strikt de hand werd gehouden. Op de meeste plaatsen werd volgens hem, krach-
tens gewoonte of keur, aan de acceptant een aantal 'respijtdagen' gegund.  Of dit ook gold
voor de wissels op zicht, is onzeker. Volgens Van der Keessel moesten deze wissels op de
meeste plaatsen onmiddellijk, of binnen 24 uur, betaald worden."' Ook Phoonsen maakt
melding van deze laatste stelling maar meent dat dienaangaande te Amsterdam een rege-
ling getroffen zou moeten worden, hetgeen erop wijst dat een en ander niet zo vanzelf-
sprekend was als men zou verwachten.= In de vorige paragraaf is reeds het een en ander
over de Amsterdamse regelingen met betrekking tot respijtdagen gezegd. De Groot ver-
volgt zijn paragraaf 6 met de stelling dat de acceptant die niet of niet tijdig betaalt, in
rechte betrokken kan worden. Hij is gehouden om hangende het proces waarborgen te
bieden voor de betaling van het gevorderde bedrag. Bij Rooseboom zagen we reeds, dat in
de Amsterdamse keur van 2 december 1664 procedurele regels werden gesteld met be-
trekking tot een dergelijke procedure.

(7) Alwaer 't oock dat den houder des wissel-briefs mids des aenuaerders wanbetatinge
recht hadde gesproocken jegens den teickenaer, zoo behoud hy euen-wel sijn recht op den
aenuaerder, mids dat den een betatende den ander is beurijd:

Bij het lezen van deze bepaling moet mijns inziens vooropgesteld worden, dat De Groot
met de aanduiding'houder van de wisselbrief de nemer bedoelt. Uit de voorgaande bepa-

334 Van der Keessel, Pmelectiones bd. 4,323

335 HoUandsche Consultatien III, cons 140, par. 3, 416418. In dit advies wordt overigens geen datum ver-
meld.

336 Hollandsche Consultatien III, cons. 7, par. 2, 21-23.

337 Van der Keessel, Praelectiones bd. 4,327.
338

Phoonsen, Wisselstijl cap. 16, par. 8 (in de aantekening aldaar) 119.
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lingen, in het bijzonder uit paragraaf 1, blijkt dat De Groot tot nu toe slechts over drie
deelnemende partijen gesproken heeft. Eerst in deel 45 van de 'Inleidinge' wordt in para-
graaf 3 een vierde partij genoemd, welke De Groot aanduidt met'zijne gemagtigde', d.i.
van de nemer. Ik kom hier nog op terug bij de bespreking van deze derde paragraaf van
deel 45.

De Groot meent in de onderhavige paragraaf 7, dat de nemer van de wisselbrief,
wanneer hij in geval van wanbetaling door de acceptant de trekker van de brief aange-
sproken heeft, een onaantastbaar verhaalsrecht op de acceptant behoudt (voor het geval
de trekker niet zal voldoen). Deze bepaling vertoont grote overeenkomsten met artikel 4
van de eerder besproken Impressae. Het enige verschil is echter, dat in laatstgenoemde
bepaling de voorwaarde werd gesteld dat de nemer, naast de geaccepteerde wisselbrief,
ook het protest van non-betaling van de trekker aan de acceptant moest tonen. Hierover
rept De Groot niet. Een bepaling met deze strekking vinden we echter wel terug in voor-
melde Amsterdamse keur van 2 december 1664.'" Op 24 november 1718 werd overigens
ook door de Hoge Raad beslist, dat het protest door de houder aan de trekker moest wor-
den getoond.'0 In geval van niet-betaling door de acceptant diende eerst de trekker aan-
gesproken te worden. Wanneer hij niet betaalde had de nemer jegens de acceptant het-
zelfde verhaalsrecht als tegen de trekker, mits van de non-betaling van de trekker was
geprotesteerd. Phoonsen stelt echter, dat over deze bepaling geen overeenstemming onder
de rechtsgeleerden bestond.34' Later (26 januari  1679) is deze bepaling in Amsterdam zo
uitgelegd, dat wanneer vast stond dat de trekker insolvent was, de nemer direct over een
verhaalsrecht op de acceptant beschikte, zonder dat eerst de trekker was aangesproken.

342

Kennelijk werd dus aan de letter van deze bepaling niet strikt de hand gehouden. Dat de
nemer de geacceepteerde wisselbrief wel met het protest vergezeld moest doen gaan wan-
neer hij bij non-betaling van de acceptant de trekker aanspreekt, zal blijken bij paragraaf
8 van deel 45.

(8) Men mag oock uoor den tijd in de wissel-brief genoemt geen aentelling doen. Anders zoo
daer uit eenighe scha(le ontstond, als by uerloop uan des houders zaken, zulcks zoude ko-
men tot taste des aentellers.

Een bepaling die we al meerdere malen tegenkwamen: de acceptant mag niet betalen voor
het verstrijken van de vervaldag. Deze regeling ziet met name op de situatie dat een
houder van een wisselbrief lasthebber van de nemer is en voor het verstrijken van de
vervaldag bijvoorbeeld failliet gaat. Dan kan hij de door de acceptant gedane betaling niet
aan de nemer verrichten, zodat deze - hoewel de acceptant heeft betaald - een vordering
houdt op de trekker op grond van de aan de brief ten grondslag liggende overeenkomst.
De schade die de trekker nu leidt, kan hij op de acceptant verhalen. Deze algemeen er-
kende regel komt niet alleen voor in de Impressae, de Compilatae en het werk van Roose-
boom, maar ook in een advies van Simon de Beaumont:' Na Costuime, onder de Koopluy-
den ge-useert, vermag men geen Wissel-brief te betalen, eer dat den tijd van de betalinge
van den Wissel-brief vervallen is, ende andersints geschiedende, komt de betalinge van de
selve tot perijkel van den geenen, die de betalinge gedaan heeft, indien de persoon, aan

i 343wien de betalinge is gedaan, voor den tijd komt te faillieeren.

(9) Den aenuaerder in gebreecke zijnde uan t'sijnen dage te betaten, is gehouden in alle
kosten, schade ende winstderuing, daer uit ontstaende.

339 Ordonnantien en willekeuren van Wissel en Wisselbank nr. 9, art.1, 28-29.

340 Observationes II, nr. 1487.

341

Phoonsen, WisselstOl, cap. 19, par. 1 (in de aantekening aldaar) 153-154.

342 On:lonnantien en willekeuren van Wissel en Wisselbank nr. 11, art. 3, 3143.
343 Hollandsche Consultatien III, cons. 140, par. 2, 416-418.
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Dat de acceptant aansprakelijk is voor alle kosten en schaden die voortvloeien uit zijn niet
of niet tijdige betaling, spreekt voor zich.  Uit een arrest van de Hoge Raad van 12 oktober
1717 valt afte leiden, dat een rentepercentage van 6% gehanteerd werd bij niet-tijdige
nakoming. In casu stelde de Hoge Raad een koopman in het gelijk die in eerdere instantie
door de schepenen van Amsterdam en in app61 door het Hof in het ongelijk was gesteld.
De door hem in eerste aanleg betaalde schadevergoeding moest volgens de Hoge Raad
terugbetaald worden, vermeerderd met de rente. Aangezien het in casu een actie tot resti-
tutie van geld betrof en niet een actie uit hoofde van de wisselbrief werd 4% en niet 6%
rente in rekening gebracht.'" Op 26 juli 1720 daarentegen bestond er bij de leden van de
Hoge Raad geen eensgezindheid met betrekking tot de te rekenen hoogte van het rente-
percentage. Het Hof had op 17 oktober 1719 een gedaagde in het ongelijk gesteld en ver-
oordeeld tot betaling van de kosten van wissel, herwissel en interessen 'na coopmans styl'.
Dit laatste nu bezorgde de Hoge Raad hoofdbrekens: sommige raadsleden opperden dat
6% een gangbaar percentage was terwijl anderen meenden dat 4% voldoende was. Dit
laatste percentage was overigens, zo blijkt uit de overweging van de Hoge Raad, onge-
bruikelijk bij wisselbrieven.'

(10) Den houder's briefs mag een wissel-brief, schoon gheaenuaert, maer niet uotdaen zijn-
de, opzegghen, ofte door den teickenaer doen opzegghen, ten zy de aenuaerder eenig recht
hadde op de penningen.

Volgens De Groot mag de nemer van een wisselbrief, die reeds geaccepteerd maar nog
niet betaald is, de betalingsopdracht herroepen of door de trekker laten herroepen, tenzij
de acceptant zelf aanspraak kan maken op betaling van de geldsom. De laatste zinsnede
lijkt op het eerste oog onbegrijpelijk, nu juist het lasthebberschap kenmerkend is voor de
positie van de acceptant. Wanneer men echter bedenkt, dat het wel mogelijk was dat de
betrokkene de opdracht kreeg om aan zichzelf te betalen (bijvoorbeeld omdat de trekker
en de nemer reeds bij de totstandkoming van de wisselbrief bekend waren met het feit dat
de acceptant tevens een vordering had op de nemer), is het bij nader inzien niet zo
vreemd, dat de betalingsopdracht dan niet herroepen kon worden. De betrokkene/accep-
tant werd hiervan in dat geval immers de dupe. Van der Keessel verwijst met betrekking
tot deze paragraaf naar een discussie die geruime tijd bestaan heeft ten aanzien van een
vermeende foutieve vertaling door De Groot van de Antwerpse costumen op dit punt:46 Ik
zal deze discussie laten voor wat zij is. Uit de wijze waarop ik artikel 7 van de Impressae
in paragraaf 2 van hoofdstuk 2 heb vertaald en geinterpreteerd blijkt immers, dat ik met
Van der Keessel van mening ben, dat er van een onjuiste vertaling door De Groot geen
sprake is. Dat ook Simon de Beaumont deze mening is toegedaan blijkt uit het reeds
eerder vermelde en helaas ongedateerde advies, waarvan artikel 1 luidt: 'Die de waarde
van de somme in een Wissel-brief begrepen, getelt heeft vermag (als meester van den
Wissel zijnde) de Commissie daar inne begrepen, te weder roepen, ofte doen wederroepen
by den geenen, die de Wissel-brief geschreven heeft, re integra, al-eer die by den Accep-

344 Observationes II, nr. 1377.

345 Observationes II, nr. 1656 Vermeldenswaard is, dat dezelfde discussie zich ruim twee eeuwen later
herhaalde tijdens de onderhandelingen die in de Geneefse Verdragen hebben geresulteerd De discussie heeft
geleid tot het in de verdragen opgenomen voorbehoud waarbij het de verdragsluitende landen vrij werd gelaten
de rente te stellen op de aldaar geldende wettelijke rente. Van dit voorbehoud is door Nederland bij de
wetswijziging van artikel 148 van het Wetboek van Koophandel in 1975 (28 mei 1975, Stb. 276) gebruik
gemaakt

346 Van der Keessel, Praelectiones bd. 4, 341-345. In de door L.J. van Apeldoorn uitgegeven editie van
Inleidinge tot de Hollandsche Rechts-Geleerdheid (3e herz. dr Arnhem 1926) meent deze op pag. 265 van deel
2, dat paragraaf 10 van De Groot onbegrijpelijk is. Ook de verdediging van Van der Keessel wordt aldaar door
Van Apeldoorn verworpen. Dertien jaar later echter (4e herz. dr. Arnhem 1939) wordt door Van Apeldoorn nog
slechts vermeld, dat het duidelijk is dat De Groot in deze paragraaf 10 hetzelfde bedoelt als art. 7 van de
Antwerpse Impressae.



118

i 347tant betaalt is.    Een meer algemeen en gelijkluidend advies in deze geeft een zekere P.
van der Meulen op 10 juni 1647: 'Mandatum in Cambiis, re integra, revocari protest'.'48

(11)  Ende dit  zy  ghezeit uoor zoo  ueel de  zake  uan de  wissel-brief den teickenaer ende  den
last-ontfanghende  aengaet  want uoor  zoo  ueel de wissel-brief raeckt den teickenaer en(ie
den houder 9 brieR, zal daer uan bequamelicker gehandelt werden als uan betalinge ende
quijtscheldinge zal werden gesproocken.

Zoals reeds meermaals aan de orde kwam, heeft De Groot in deel 13 de lastgevingsover-
eenkomst tussen de trekker en de betrokkene/acceptant op het oog gehad. Hoewel men
ervan uitging, dat ook tussen de nemer en de houder van de wisselbrief meestal een over-
eenkomst tot lastgeving bestond (het endosseren van wisselbrieven was in deze periode
nog nauwelijks gangbaar), besteedde De Groot hieraan vrijwel geen aandacht (behoudens
in paragraaf 3 van deel 45, zoals we later zullen zien). De verklaring hiervoor ligt in het
feit dat de (rechtmatige) houder van de brief dezelfde rechten en verplichtingen had als de
nemer, zodat zijn positie niet afzonderlijk besproken diende te worden. Dit laatste geldt
niet voor de positie van de trekker. Eerder werd al gesteld, dat de overeenkomst tussen de
trekker en de nemer weliswaar in de wisselbrieftot uiting komt maar hierop niet berust.
De overeenkomst tussen deze beide partijen is er een waarbij de nemer een geldsom heeft
betaald of toegezegd en waarin de trekker voor de terugbetaling dient zorg te dragen. Het
is vervolgens  aan de trekker om een wisselbrief af te geven en aldus de betrokkene  (na
acceptatie) te binden. Van der Keessel noemt deze overeenkomst tussen trekker en nemer
er een van koop: de nemer treedt hierbij op als koper en de trekker als verkoper.34' Het is
hierom dat De Groot in deze paragraaf 11 voor de relatie tussen de trekker en de nemer
verwijst naar de delen van boek III die de betaling en kwijtschelding behandelen (deel 39
e.v.).

Het 45e deel: 'Van aenwijzing, ende namentlick van wissel-brieven'

In de tweede helft van boek III bespreekt De Groot de wijzen waarop verbintenissen
teniet gaan. In dit kader komt onder meer de schuldoverdracht aan de orde (deel 44). In
paragraaf4 en 5 van dit deel 44 maakt de geleerde reeds duidelijk, dat assignatie zijns
inziens geen schuldoverdracht teweeg brengt:

(4) Bij ons werd noit verstaen overzetting te gheschieden, 't en zy duidelick blijcke
dat de wille is gheweest dat de eerste schuldenaer soude zijn bevrijd.

(5) Ende daerom aenwijzinge, schoon aengenomen zijnde, brengt geen overzetting
mede.

In paragraaf 1 van deel 45 geeft De Groot vervolgens een definitie van assignatie:

(1) AENWIJZING gheschied wanneer een schuldenaer sijne schuldenaer uerzoeckt aen
sijne inschulder betalinghe te doen uan zijnent wegen.

Deze definitie is duidelijk. Zij vertoont grote overeenkomsten met de definitie welke De
Groot van de wisseltekening in deel 13 paragraaf 1 geeft. Toch noemt De Groot hier de
wisselbrief nog eens uitdrukkelijk:

347 Hollandsche Consultatien III, cons. 140, par. 1, 416-418.

348 HoUandsche Consultatien IV, cons. 381, 699-700.

349 Van der Keessel, Pmelectiones bd. 4, 277-299 en 347.
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(2) Insgelijcks wissel-brieuen (waer uan hier uooren is gesproocken) hebben gheen kracht
uan ouerzetting.

Volgens Van der Keessel bestaat er een groot aantal verschillen tussen de assignatie en
de wisselbrief. Hij noemt er in dit verband acht.w Hoewel dit relaas een fraai en duidelijk
overzicht geeft en hierin bovendien de door andere schrijvers onderscheiden verschillen
gemotiveerd onderschreven of verworpen worden, is het voor de bespreking van de bepa-
lingen omtrent de wisselbrief mijns inziens niet van wezenlijk belang. Volgens een reeds

vermeld advies van Cornelis Boy van 28 of 29 februari  1647 is echter'een Wissel-brief (...)
niet anders dan een simpele assignatie, ende kan (deze) in 't rheel, ofte deel, ofook ab-
soluit, of conditioneelijk gerefuseert, of aangenomen werden'.

Wat hiervan ook zij, het gebruik van wisselbrieven kan geen schuldoverdracht
doen ontstaan. Zowel in het geval van assignatie als in het geval van gebruik van een
wisselbrief immers wordt de schuldenaar dan wel de trekker niet bevrijd doordat hij een
ander gelast voor de betaling zorg te dragen, ook niet wanneer deze ander de assignatie
aanvaardt of de wisselbrief accepteert. De schuldenaar c.q. trekker is slechts bevrijd,
wanneer de schuldeiser c.q. nemer (of houder) is betaald. Dat de nemer zijn verhaalsrecht
op de trekker behoudt, ook wanneer de betrokkene de lastgeving heeft aanvaard, was
reeds uit paragraaf 7 van deel  13 af te leiden.  Ook de Impressae en de compilatie van
Rooseboom laten hierover geen onduidelijkheid bestaan. Gezien het bijzondere karakter
van de wisselbrief en haar belangrijke positie in het handelsverkeer betekent dit echter,
dat aan de zijde van de nemer (of houder) een bijzondere zorgvuldigheid dient te worden
betracht. De Groot stelt hiertoe het volgende.

(3) Maer een houder des wissel-briefs ofte sijne ghemachtigde, soo wanneer de selue wissel-
brief werd gheweigert, is gehouden terstont,  ofte  binnen den derden daghe daer nae, een
kennisse daer uan te maken:

Reeds eerder werd opgemerkt, dat De Groot eerst in deze paragraaf de houder (de ge-
machtigde van de nemer) aan de orde stelt. Deze houder kan uitdrukkelijk als zodanig in
de wisselbriefgenoemd zijn maar hij kan ook een (van de) geendosseerde(n) zijn.

Opvallend is, dat De Groot in deze paragraaf een termijn van drie dagen geeft voor
protest van non-acceptatie, maar zich over een eventuele termijn voor het hieraan vooraf-
gaand aanbieden van de brief door de houder aan de betrokkene niet uitlaat. Ditzelfde
zagen we ook bij artikel 4 van de compilatie van Rooseboom en bij de bepalingen van de
Impressae. Ook in de diverse Amsterdamse verordeningen komt een termijn waarbinnen
de brief aangeboden moet worden, niet voor. Dat het voor alle partijen wenselijk was om
dit zo spoedig mogelijk te doen, ligt voor de hand. Een advies van Simon de Beaumont van
november 1610 luidt: 'na de Costuimen van Antwerpen moeten alle Wisselbrieven ter-
stond gepresenteert, ende betalinge gevordert werden, sonder te mogen dilaieren, ofver-

1 352liest den Remittent sijn verhaal op den Trekker.    Een meer concrete verwijzing naar een
termijn voor aanbieding heb ik helaas niet gevonden. Voormelde paragraaf 3 van De
Groot wordt intussen bevestigd in een anoniem, te Amsterdam gegeven advies van 2 april
1632.

353

35' Van der Keessel, a.w., bd. 5, 457-467.

331

Hollandsche Consultatien III, cons. 59, par. 5, 189-191

332 Hollandsche Consultatien III, cons. 141, par. 2, 418-421.

353 Hollandsche Consultatien III, cons. 199, par. 2, 536. Dit advies wor(it overigens toegeschreven aan De
Groot. Zie J. Ter Meulen en P.J.J. Diermanse, Bibliographie des arits imprimis de Hugo Grotius ('s-
Gravenhage 1950) nr. 700.
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Van der Keessel vermeldt met betrekking tot de verplichting van de houder om
binnen drie dagen van non-acceptatie te protesteren nog, dat dit niet nodig was in het
geval dit een wisselbrief betrof waarvan de vervaldatum zeker was:"

(4) Ende indien den wissel-brief wel aenuaerd, maer ten uerschijn-dage niet en werd uot-
daen, is schuldig een kennisse daer uan te doen maken binnen acht o/Ze ueertien daghen,
ofte andersins binnen korten tijd nae gelegentheid uan zaken.

De termijn van acht tot veertien dagen, welke De Groot hier geeft voor protest van non-
betaling, komt overeen met de bepaling van de Impressae hieromtrent (artikel 9). Voor
een nadere bespreking van deze termijn verwijs ik naar hetgeen reeds bij artikel 29 van
de compilatie van Rooseboom is opgemerkt.

(5) Dede hy zulcks niet, soo soude hy uerliesen sijn verhael op den teickenaer uan den wis-
sel-brief.

Deze door De Groot genoemde sanctie ziet mijns inziens niet alleen op de vorige paragraaf
4 maar ook op paragraaf 3. Indien de nemer of de houder van de brief niet tijdig protes-teert van non-acceptatie of non-betaling van de acceptant, verliest hij ieder recht jegens
de trekker. Dat dit ook voor het protest van non-acceptatie gold, is te lezen in voormeld
advies van 2 april 1632 (zie noot 354).

(6)  Doch indien  hy daer den wissel-brief aen houd opentlick betaling weiger(ie,  ofte uan
weghen sijn  onuermoghentheid waer  uluchtende  of schuitende,  of anders uoor onuermogen-
de  bedeghen,  in sulcken gheualle soude  kennisse daer uan moeten ghemaeckt werden ter-
stond, ofte binnen den derden dag.

Deze paragraaf vormt een uitzondering op bovengenoemde paragraaf 4: protest van non-
betaling dient onmiddellijk of in ieder geval binnen drie dagen te geschieden, als de accep-
tant (terstond) te kennen geeft niet te zullen betalen, als de acceptant gevlucht of onder-
gedoken is of als algemeen bekend is dat de acceptant insolvent is. Hier wordt klaarblij-
kelijk dezelfde termijn in acht genomen als in het geval van non-acceptatie (paragraaf 3).
Hetgeen De Groot in paragraaf 4,5 en 6 naar voren brengt, troffen we reeds aan in artikel
9 van de Impressae.

(7) Des en uermag den houder des wissel-briefs geen ouerkomst met hem te maken, maer
moet hem alleen tot betatinghe uermanen.

Deze bepaling komt overeen met artikel 10 van de Impressae. Het wordt de nemer of
houder verboden een overeenkomst te sluiten met'hem'. Niet helemaal duidelijk is wie De
Groot in deze paragraaf met 'hem' bedoelt. Is dit de acceptant van paragraaf 6 (die wei-
gerde te betalen, voortvluchtig was of insolvent) ofwordt hiermee ook de acceptant be-
doeld die weigerde te betalen en waarvan conform paragraaf 5 protest is opgemaakt? In
de Impressae was dit duidelijk, want artikel 10 zag op artikel 9 en hierin werden beide
categorieen van acceptanten besproken. Rooseboom daarentegen meent (zo blijkt uit zijn
artikel 7), dat dit gebod aan de houder slechts ten aanzien van de gefailleerde geldt. Gelet
op het feit dat de trekker voor de nakoming aansprakelijk blijft en zijn belangen derhalve
in het oog dienen te worden gehouden, is het niet onwaarschijnlijk dat De Groot deze
bepaling heeft geschreven voor alle gevallen waarin van non-betaling sprake is. In geval
van een acceptant als bedoeld in paragraaf 6 is een verbod op het sluiten van een over-
eenkomst tussen nemer/houder en acceptant vanzelfsprekend stringenter. Deze acceptant
is immers minder respectabel, althans hij heeft kennelijk redenen om niet te betalen.
Maar ook wanneer het een acceptant betreft die weigert te betalen en waarop paragraaf 5
van toepassing is, kan het sluiten van enige overeenkomst tussen nemer/houder en accep-

354 Van der Keessel, Pmelectiones bd. 5, 471.
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tant nadelige gevolgen voor de trekker hebben. De zinsnede '... moet hem alleen tot beta-
linghe vermanen' wijst er mijns inziens overigens op, dat het hier met name een verbod
betreft op een overeenkomst tot uitstel van betaling.

(8)  En(ie in alle gheualle is sehutdig den wissel-brief met de kennisse te  rugge te senden aen
den teickenaer, ende hem de wete te doen met de eerste gheleghentheid.

De onderhavige paragraaf 8 legt op de nemer/houder de verplichting om de trekker van de
non-betaling onverwijld op de hoogte te stellen en wel door middel van het sturen van de
wisselbrief vergezeld van het protest van non-betaling.

(9) Den houder des wissel-briefs uermag, eer den tijd van de kennisse is uerloopen, uin-
dende eenige swarigheid, den teickenaer doen borge stellen uoor het hoofd-geld, mette kos-
ten uan  wissel  ende  herwissel,  of ghebreck  in de betaling  mochte  uallen.

De nemer/houder van de brief kan de trekker borg doen staan voor de hoofdsom, ver-
meerderd met de kosten van wissel en herwissel. Maar wat bedoelt De Groot precies met
de zinsnede '... eer den tijd van de kennisse is verloopen,...'? In de Impressae wordt slechts
op dan plaats gesproken van het stellen van borg door de trekker en wel in artikel 2: de
nemer kan de trekker doen borg stellen in geval hij, de nemer, van non-acceptatie of non-
betaling op de hoogte is, voordat de wissel met het protest bij hem terugkomt. Van een
tijdsverschil tussen het moment van protest en het moment waarop dit protest bij de
nemer aankomt, kan sprake zijn wanneer de nemer niet degene is die de brief aan de
betrokkene/acceptant aanbiedt en zich bovendien op een plaats bevindt die niet de plaats
is waar het protest wordt gedaan. Bij artikel 2 van de Impressae was dit duidelijk, want
hierin wordt uitdrukkelijk bepaald dat de nemer de trekker borg doet stellen op de plaats
waar de wisselbrief werd opgemaakt. De Groot behandelt dit in paragraaf 9 niet. Omdat
hij echter spreekt van '... of ghebreck in de betaling mochte vallen', lijkt het erop dat De
Groot met deze bepaling inderdaad het oog heeft gehad op de situatie waarin aan de zijde
van de nemer slechts een (mogelijk heel gerechtvaardigd) vermoeden bestaat dat door de
betrokkene niet zal worden geaccepteerd of door de acceptant niet zal worden betaald.

(10) Den brief by  hem daer de selue aen houd zijnde aengenomen, soo werd den aennemer
wel schuldenaer door sijne toesegginge, maer den teickenaer des wissel-briefs is daer door
niet beurijd: maer uermag den houder, nae ghenomen kennisse als uooren, sijn uerhael te
soecken op den teickenaer, de welcke  hem de wissel-brief met de uoorseide kennisse zijnde
uertoont, schuldig is den selue met de kosten, schade ende missinghen, te uotdoen, ofte
immers te doen hand-vollinge ondergoede uerseeckerheid

Dat de trekker, ook wanneer de betrokkene de wisselbrief accepteert en op grond hiervan
tot nakoming gehouden is, voor de betaling aansprakelijk blijft, zagen we reeds. Ook
Simon de Beaumont is zulks van mening, zo blijkt uit het eerder genoemde advies van

november 1610: 'Volgens 't gemeen Recht van Wissel, blijft den gever van den brief bij
faulte van Acceptatie, ofte betalinge, geobligeert'.'= Ook Z. van Strijen, D. de Jonge en N.
van Sorgen zijn eenzelfde mening toegedaan, zo blijkt uit hun te 's-Gravenhage gegeven
advies van 17 oktober 1626:' Alle Trekkers van Wisselen, soo na Rechten, als Stijle ende
usantie van alle Koopluyden, zijn ende blijven aan den Acceptant verbonden, tot dat hy is
gerembourseert, ten ware de wisselen expresselijk getrokken ende simpelijk geaccepteert
(waren) voor een anders reekeninge'.  Net als in de Impressae (artikel 3) dient de trekker
dan niet alleen het in de wissel genoemde bedrag te betalen maar ook alle bijkomende
kosten en schaden.

355 Hollandsche Consultatien III, cons. 141, par. 1, 418-421.

356 Hollandsche Consultatien III, cons. 24, par. 3, 71-85.
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(11) Doch den houder uan de teickenaer gheen betalinghe bekomende, mai wederom sijne
keer nemen tot den aenuaerder, ende den selue bedwinghen tot betatinghe als uooren, mede
mids uertoonende de wissel-brief met kennisse ofte blijck van wanbetatinge.

In deze paragraaf herhaalt De Groot hetgeen hij in paragraaf 7 van deel 13 heeft gezegd.

(lla) Alle betaeling uan wissel bouen de 600 gl. moet t'Amsterdam geschieden in de banck.

In de Amsterdamse verordening van 31 januari  1609 is vastgesteld, dat alle in Amster-
dam betaalbare wisselbrieven met een waarde van zeshonderd gulden of meer op de Wis-
selbank betaald dienen te worden. Dat deze bepaling nadien is gewijzigd, werd reeds bij
artikel 19 van de compilatie van Rooseboom vermeld.

Conclusie

Het is mijns inziens geoorloofd om te concluderen, dat tijdens de Republiek de theorie
omtrent de wisselbrief weinig veranderd is in vergelijking met de vorige periode te Ant-
werpen. Natuurlijk is er een ontwikkeling waarneembaar, maar de basisprincipes zijn
dezelfde gebleven. Dit wekt geen verbazing, nu zelfs een vooraanstaand wetenschapper
als De Groot de Antwerpse Impressae zo duidelijk als basis voor zijn theorie heeft geno-
men. De grote verdienste van De Groot met betrekking tot het wisselrecht bestaat er in,
dat hij het wisselrecht heeft gesystematiseerd en heeft ondergebracht tussen de overigeleerstukken. Na De Groot waren er maar weinigen meer die de wisselbrief anders rubri-
ceerden dan als een vorm van lastgeving. Het is overigens opvallend, dat De Groot ner-
gens bespreekt in hoeverre de te goeder trouw handelende presenteerder van een wissel-
brief werd beschermd tegen weren die de schuldenaar jegens de trekker had kunnen
inroepen. Noch met betrekking tot absolute excepties (gebreken, gelegen in het stuk van
de wissel zelf) noch met betrekking tot relatieve excepties (gebreken, gelegen in de betrek-
king tussen de trekker en de nemer) vinden we iets bij De Groot terug. Ook zegt De Groot
niets  over de vraag of de houder van een wisselbrief al  dan  niet als formeel-gelegitimeerdeis aan te merken. Dit laatste zou er op kunnen wijzen, dat dit een algemeen aanvaard
uitgangspunt was, hetgeen ook al bleek uit de in de vorige paragraafvermelde uitspraakvan het Hof van Holland van 1581. Toch blijft de positie van de houder van de wisselbrief
ook bij De Groot uiterst vaag. Dat De Groot geen melding maakt van het endossement,vindt waarschijnlijk een verklaring in het feit dat het algehele gebruik hiervan in de prak-tijk eerst dateert van de tweede helft van de zeventiende eeuw. De 'Inleidinge' is geschre-
ven in 1619.
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Hoofdstuk 4

De wisselbrief gedurende de eerste decennia van de eenheids-
staat en de coilificatie 1795-1850

4.1      De staatsrechtelijke en economische achtergronden

Omdat de overgangsperiode van de achttiende naar de negentiende eeuw, zowel voor de
Republiek der Nederlanden als voor de overige West-Europese landen, gekenmerkt wordt
door ingrijpende staatsrechtelijke ontwikkelingen, is het voor een goede beeldvormin 
nodig de staatsrechtelijke situatie van deze overgangsperiode in het kort te typeren.
Daarom wordt ook dit hoofdstuk evenals het vorige geopend met enige staatsrechtelijke
beschouwingen. Hierna volgt de beschrijving van de economische achtergronden.

Staatsrechtelijke ontwikkelingen (1795-1813)

De komst van de eenheidsstaat met een constitutie

De staatsrechtelijke organisatie van de Republiek was op den duur een anomalie gewor-
den en beantwoordde niet meer aan de behoeften van de moderne tijd. Bovendien drongen
de denkbeelden van de Verlichting, in Frankrijk in 1789 resulterend in een revolutie, in
alle West-Europese landen door. In de Republiek der Verenigde Nederlanden zorgde de
patriottenbeweging voor veel politieke onrust. Met de hulp van het Franse leger kwam
uiteindelijk in 1795 een einde aan de Republiek. Stadhouder Willem V vertrok naar Enge-
land en de patriotten namen bezit van de steden.'58 Op 30 december 1795 kwamen de
oude, nog op federalistische voet bijeengeroepen Staten-Generaal bijeen. Zij stelden een
reglement vast voor een door het volk te kiezen Nationale Vergadering."'Op grond van
dit reglement zou binnen 14 dagen na de eerste vergadering van de Nationale Vergade-
ring een constitutiecommissie benoemd worden. De Vergadering kwam op 1 maart 1796
voor het eerst bijeen, maar de benoeming van de voltallige constitutiecommissie liet lan-
ger dan 14 dagen op zich wachten. Eerst op 27 april 1796 vond haar eerst officiale verga-
dering plaats. Op 2 december 1796 aanvaardde de Vergadering de grondvesting van het
Plan van Constitutie 'op de volstrekt 66n en ondeelbaarheid, zo met betrekking naar
buiten als van binnen, onder 66n en hetzelfde Opperbestuur'.'w Het eerste constitutie-
ontwerp werd op 1 augustus 1797 bij volksstemming echter verworpen.  In 1798 werd
uiteindelijk een nieuw constitutie-ontwerp naar Frans voorbeeld goedgekeurd. De Staats-
regeling voor het Bataafsche Volk was hiermee een feit.

367 Voor een algemeen oven:icht in dit verband C.W. van der Pot-A.M. Donner, Handboek van Nederlan£is
Staatsrecht bew. door L Prakke (12e dr. Zwolle 1989) 110-120.

358 De afgevaardigden van de nieuw gevormde stadsregeringen kwamen in Holland op 24 januari 1795 voor
de eerste maal te Amsterdam bijeen als 'Provisioneele Representanten van het Volk van Holland'. Als gevolg
van deze bijeenkomst kwam op 31 januari 1795 de Proclamatie der rechten van den Mensch en van den
Burger' tot stand , een vrijwel integrale overname van de Franse Ddclaration des droits de l'homme et du ci-
toyen'. De enige uitzondering hierop vormde de in artikel 5 van de Proclamatie geformuleerde vrijheid van
godsdienst.

m G.W. Bannier, Grondwetten in Nederland (Zwolle 1936) 17.

361' L.  de  Gou,  'Het  Plan van constitutie  na  1796', Ruks Geschiedkundige Pubticatien (kleine serie)  40  ( 1975)
IX-XI en XIX.

361

Ingevolge artikel 108 van het Reglement voor de Nationale Vergadering diende het ontwerp naar de ver-
schillende provincies gezonden te worden, om aldus door een ieder goed- of afgekeurd te worden. Bannier,
Gmndwetten 26-29.
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Het codificatiestreven

Een essentieel bestanddeel van de nieuwe staatsinrichting zou zijn de eenheid van recht.
Codificatie was een belangrijk middel om deze eenheid te bereiken. Artikel 28 van de
'Burgerlijke en Staatkundige Grondregels' (artt. 9-72 van de inleiding van de Staatsrege-
ling van 1798) verwoordde dit streven als volgt:

'Er zal een wetboek gemaakt worden, zoowel van Burgerlijke als van Lijfstraffelij-
ke wetten, te gelijk met de wijze van Regtsvordering, op gronden door de Staatsre-
geling verzekerd en algemeen voor de gantsche Republiek. Deszelfs invoering zalzijn, uiterlijk binnen twee jaaren na de invoering der Staatsregeling.' 

Al was reeds in 1798 een commissie, onder de leiding van de Amsterdamse hoogleraar
H.C. Cras, belast met het vervaardigen van een'Algemeen Wetboek', de eenheid in
rechtsvorming zou pas in 1809 en dan nog maar gedeeltelijk tot stand komen. Nadat in
1806 de Bataafse Republiek een koninkrijk was geworden, wees Lodewijk Napoleon in
1807 het werk van de commissie van  1798 van de hand en gaf hij de advocaat en schrijver
Joannes van der Linden (1756-1835) opdracht een burgerlijk wetboek voor het Koninkrijk
voor te bereiden. Van der Linden had met het voor de praktijk geschreven'Regtsgeleerd,
Practicaal en Koopmanshandboek' (1806)'«' zijn sporen reeds verdiend en was in staat nog
in 1807 een ontwerp Burgerlijk Wetboek aan de koning aan te bieden.'R Het bestond uit
vier boeken: personen- en familierecht, eigendoms- en erfrecht, verbintenissenrecht en
procesrecht. Hoewel Van der Linden in zijn eerdere werk aan het handelsrecht een zelf-
standige plaats had toegekend,*s nam hij in het ontwerp, in navolging van voormelde
commissie van 1798, het handelsrecht onder het verbintenissenrecht op.'-

Mede onder invloed van dit ontwerp kwam het in 1809 ten slotte tot een gedeelte-
lijke codificatie."' In dit jaar werden ingevoerd het Crimineel Wetboek voor het Ko-
ningrijk Holland ( 1 februari  1809) en het Wetboek Napoleon, ingerigt voor het Koningrijk
Holland (1 mei  1809). Ook kwam in dit jaar tot stand het Wetboek op de Regterlijke in-
stellingen en Regtspleging in het Koningrijk Holland, doch dit wetboek is als gevolg van
de inlijving bij Frankrijk in 1810 nooit ingevoerd. Bij Koninklijk Besluit van 24 februari
1809 'vaststellende de pointen, welke bij de dadelijke invoering van het Wetboek Napole-
on zullen worden nagekomen' werd in artikel 3 het tot dusver geldende recht afgeschaft.
Artikel 4 van dit Koninklijk Besluit zonderde evenwel het handelsrecht uit. Het artikel
luidde:

362 In de latere st;aatsregelingen en gmndwetten werd dit streven herhaald. De bestudering van de
codificatiegeschiedenis kwam de laatste decennia in een stroomversnelling, met name door de uitgave van deBronnen van de Nederlandse codi/icatie onder leiding van Prof J.Th. de Smidt.

363 De volledige titel van dit werk luidt Regtsgeleerd, Practicaal en Koopmans handboek; ten dienste van
regters, practizijns, kooptieden, en allen, die een atgemeen ovenicht van regtskennis vertangen; het is uitgegevente Amsterdam

364 J. van der Linden, Ontwerp Burgertijk Wetboek 1807-1808 (heruitg. Amsterdam 1967).

m Het Regtsgeleerd, Practicaal en Koopmanshandboek bijvoorbeeld bestond uit vier boeken: het burgerlijk
recht (boek 1), het 'lijfstraffelijke' recht (boek 2), het procesrecht, zowel wat betreft burgerlijk- als strafrecht
(boek 3) en het handelsrecht (boek 4). In afdeling VII van boek 4 komt het wisselrecht aan de orde.

366 Zo luidt titel 8 van biek 3 'Van Societeiten of Compagnieschappen' en bevatten de titels  10 en  11 het
wisselrecht en het zeerecht (waaronder 'Van Assurantie of verzekerind, Van Averijen en Zeeschaden'' 'Van
Bodemerij' en 'Van Reeders, Bevrachters, Schippers en Scheepsgezellen') Titel 7, eerste afdeling, van boek 4bevat procesrecht 'rakende Wisselbrieven'.

367 FF.X. Cerutti, 'Het ontwerp Burgerlijk Wetboek van Joannes van der Linden (1807)'. in: F.FX. Cerutti
J.P.A.  Coopmans,  W.C.L.  van der Grinten  en J.M.M. Maeyer, red., OpsteUen  over mcht  en' rechtsgeschiedenis;aangeboden aan Prof Mr B.H.D. Hermesdorf (Deventer 1965) 39-72 bespreekt de invloed van het ontwerp op
de onder gdewijk Napoleon tot stand gekomen codificatie.
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'Onverminderd de bepalingen bij het voorgaande Artikel gemaakt zullen provisio-
neel, en tot dat deswegens nader zal zijn gedisponeerd, in krachte blijven alle Wet-
ten en Costumen, betrekkelijk tot de Sociateiten van Koophandel, het Wisselregt,
de Assurantien, Averijen en Zeezaken, mitsgaders tot alle andere Zaken van
Commercie, waaromtrent in dit Wetboek geenerhande bepalingen zijn vastgesteld.'

Deze bepaling werd opgenomen, omdat Lodewijk Napoleon bij besluit van 9 oktober 1808
een commissie in het leven had geroepen voor de voorbereiding van een Wetboek van
Koophandel voor het Koningrijk Holland.'68 Op 8 juni 1809 werd deze voorbereiding afge-
rond in de vorm van een ontwerp.'69 Dit ontwerp is, als gevolg van de inlijving bij Frank-
rijk in 1810, geen wet geworden. Tot 1811 hebben de plaatselijke wetten en gebruiken op
het terrein van het handelsrecht hier te lande hun gelding dan ook behouden.

Nadat het Koninkrijk in 1810 (in gedeelten) bij Frankrijk was ingelijfd, werden
hier vanaf 1811 Franse wetten ingevoerd, waaronder de vijf codes: de Code Civil (ter
vervanging van het Wetboek Lodewijk Napoleon), de Code Pdnal (ter vervanging van het
Crimineel Wetboek), de Code de Commerce, de Code de Proc6dure Civile en de Code d'In-
struction Criminelle. Hiermee werd het tot dusver geldende wetten- en gewoonterecht
definitief buiten werking gesteld.

Ook na de bevrijding in 1813 bleven de Franse codes, in afwachting van nationale
wetgeving, van kracht. In artikel 100 van de Grondwet voor de Verenigde Nederlanden
van 1814 werd wederom het codificatiestreven geformuleerd:

'Er zal worden ingevoerd een algemeen Wetboek van burgerlijk regt, lijfstraffelijk
regt, van den koophandel, en van de zamenstelling der regterlijke macht en de
manier van procederen'.370

Reeds op 17 januari 1815 waren de ontwerpen voor vier wetboeken (strafrecht, koophan-
del, 'de manier van procederen, zoowel in civiele als criminele zaken', alsmede een wet op
de rechterlijke organisatie) gereed. Een nieuw burgerlijk wetboek kwam in 1816 in een
eerste ontwerp tot stand. Evenals de overige vier wetboeken diende het echter als gevolg
van de vereniging van Nederland met Belgia, waardoor de Belgische rechtsgeleerden bij
de codificatie betrokken moesten worden, te worden aangepast. Het nieuwe ontwerp-
Burgerlijk Wetboek werd op 22 november 1820 aan de Tweede Kamer aangeboden.

Van het Wetboek van Koophandel werden de eerste twee boeken ('Van den Koop-
handel in het algemeen' en 'Van de regten en verplichtingen uit buitenlandsche en bin-
nenlandsche scheepvaart en verzekeringen voortspruitende') op 26 oktober 1822 bij de
Kamer ingediend. Het ontwerp voor het derde boek, inzake de rechterlijke organisatie van
de rechtbanken van koophandel en het procesrecht, werd aangehouden tot na het gereed-
komen van het ontwerp van de Wet op de Rechterlijke Organisatie en het wetsontwerp
inzake Burgerlijke Rechtspleging. Dit derde boek werd eerst op 1 februari 1826 bij de
Kamer ingediend. Op 23 maart 1826 ten slotte werd het Wetboek van Koophandel bij wet
afgekondigd.

371

= Gelet op zijn deskundigheid op het gebied van het handelsrecht, is het niet bevreemdend dat ook Van der
Linden, naast A. van Gennep (president van de derde Afdeling van de Raad van State) en M.S. Asser

(procureur te Amsterdam), deel uitmaakte van deze commissie Kunst vermeldt overigens, dat de reden voor
de splitsing tussen het handelsrecht en het burgerlijk recht niet zo zeer was gelegen in de navolging van de
Franse wetgeving (Code Civil en Code de Commerce). De handelsrechtelijke onderwerpen zouden zijns inziens
in het Wetboek Napoleon zijn opgenomen, ware het niet dat zij uitbreiding ondergingen en nadere bestudering
eisten. A.J.M. Kunst, Historische ontwikkeling uan het recht (2 dln. Zwolle 1967) I, 8.

359 A. van Gennep, M.S. Asser en J. van der Linden, Het eerste ontwerp uan een Nederlandsch Wetboek uan
Koophandel (heruitg. Amsterdam 1866).

370 In de grondwetswijziging van 1815 wordt dit streven in artikel 163 herhaald.

371 J.C. Voorduin, Geschiedenis en beginselen der Nederlandsche Wetboeken ( 11 dln. Utrecht 1837) I, 316-317.
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Het lag in de bedoeling om het ontwerp-Burgerlijk Wetboek, te zamen met de
overige gereedgekomen wetboeken,  in  1831  in te voeren. Als gevolg van afscheiding van
Belgia, ging de Nederlandse wetgever in 1830 echter over tot herziening van het ont-
werp."' Ook de invoering van de andere wetboeken werd hierdoor voor onbepaalde tijd
opgeschort. Al bij al zou het nog tot'de klok van middernacht' van 30 september op 1 okto-
ber 1838 duren voordat vier van de vij f Franse codes werden afgeschaft en vervangen.

373

Vanaf dat moment kende het Koninkrijk der Nederlanden het Burgerlijk Wetboek, het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, het Wetboek van Strafvordering en, hetgeenvoor mijn onderzoek van groot belang is, het Wetboek van Koophandel.

374

Economische achtergronden (1795-1850)

Reeds voor de bezetting door de Franse legers in 1795 was de economie van de Republiek
op haar retour:'5 Toen in 1813 de Fransen vertrokken waren, bleek de situatie erger danwas verwacht. De kostbare oorlog had de internationale positie van de voormalige Repu-bliek danig aangetast. Gedurende de oorlogsjaren had de natie haar kolonian met name
aan Engeland verloren. Stadhouder Willem V had op 7 februari 1795 de zogenaamdebrieven van Kew getekend, waarmee alle overzeese gebieden onder de bescherming vande Engelsen werden gebracht. Deze gingen in de periode daarna geleidelijk over tot de
bezetting van de verschillende koloniale gebieden. Weliswaar bracht de vrede van Amiens
in 1802 een kort herstel van de oude situatie, doch vanaf 1803, toen Engeland in mei van
dat jaar de oorlog aan Frankrijk verklaard had, vielen de Nederlandse bezittingen weer
geleidelijk in Engelse handen. Slechts de handelsbetrekkingen met een beperkt aantal
Aziatische landen bleven in stand. Eerst als gevolg van het Londens Verdrag van 1814
kreeg Nederland haar kolonian, met uitzondering van Ceylon, Kaap de Goede Hoop eneen deel van Guyana, terug. Het duurde echter nog tot de invoering van het cultuurstelsel
(stelsel van gedwongen produktie onder staatsexploitatie) in 1830 voordat de kolonian enin het bijzonder het eiland Java voor Nederland winstgevend werden. Dat de op instigatievan Koning Willem I in 1824 opgerichte Nederlandsche Handel-Maatschappij hiertoe
heeft bijgedragen staat buiten kijf. Haar doelstelling was met name de bevordering van dehandel met India. 376

Voor de nijverheid heeft de Bataafs-Franse tijd wel enige gunstige gevolgen ge-
had.

377

De uitschakeling van de Engelse concurrentie had tot gevolg dat de invoer van
meestal beter en goedkoper laken uitbleef, hetgeen de produktie in sommige regio's (zoals
de lakenfabrieken in bijvoorbeeld Geldrop) redelijke groeimogelijkheden gaf. Bovendien

372

E. van Dievoet, Het burgerlijk recht in Belgie en in Nederland van 1800 tot 1940. De rechtsbronnen
(Antwerpenfs-Gravenhage 1943) 26-40, P. Gerbenzon en N.E. Algra, Voortgangh des Rechtes (6e dr. Alphenaan den Rijn 1987) 235-237, Kunst, Historische ontwikkeling I, 115-117.

373

De Afschaffingswet van 16 mei 1829 bepaalde reeds, dat elk van de Franse codes zou worden afgeschaftop de dag dat het betreffende nationale wetboek werd ingevoerd. Voor wat betreft de Code Pdnal was dit eerstin 1886 het geval, aangezien het Nederlandse Wetboek van Strafrecht in 1881 tot stand kwam en in 1886 werd
ingevoerd. Het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, het Wetboek van
Strafvordering en het Wetboek van Koophandel werden ingevolge het Koninklijk Besluit van 10 april 1838(Stb. 1838, 12) op 1 oktober 1838 ingevoerd.

374

Voorduin, Geschiedenis. Het Wetboek van Koophandel komt aan de orde in deel VIII. De aanvankelijk inboek 3 opgenomen speciale voorschriften voor de koophandelprocedures zijn nog voor de invoering van hetWetboek van Koophandel uit het wet:boek geschrapt. Daarvoor in de plaats kwam een regeling van het faillis-sement en de surs6ance van betaling.
375

J. de Vries, De economische achteruitgang der Republiek in de achttiende eeuw (2e dr.  iden 1968).
376

W.M.F. Mansvelt, Geschiedenis uan de Neciertandse Handet-Maatschappij (2 dln. Amsterdam 1924-1926)
377 I.J. Brugmans, Paardenkrizcht en mensenmacht. Sociaal-economische geschiedenis uan Nederland 17951940 (ongew. herdr. I iden 1983) 41-51 en 'Statistieken van de Nederlandse nijverheid uit de eerste helft der

19e eeuw', ROks Geschiedkundige Publicatien (grote ser·ie) 98 ( 1956), 99 (1965) en  168 (1979).
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werden met name op het platteland nieuwe ondernemingen gesticht, mede als gevolg van
de door de Fransen ingevoerde vrije beroepsuitoefening. Toch was het met de nijverheid
over het algemeen slecht gesteld. Dit was vooral te wijten aan het genoemde verlies van
de kolonian, waardoor een belangrijke afzetmarkt was weggevallen, verder aan de pro-
tectionistische Franse maatregelen waardoor de aanvoer van grondstoffen werd bemoei-
lijkt en vervolgens aan de verslechterde positie van de zeehandel waardoor de toeleve-
ringsbedrijven met ernstige problemen te kampen kregen.

Omdat producerende en consumerende landen een steeds directere relatie met
elkaar onderhielden, nam de internationale behoefte aan een verzamelpunt voor goede-
renopslag en -distributie af. Hierdoor kon de stad Amsterdam haar positie welke zij aan
haar functie van stapelplaats te danken had, maar moeilijk handhaven."8 Ook de sinds
1795 heersende oorlog met Engeland heeft aan de Nederlandse zeevaart geen goed ge-
daan. De hiermee gepaard gaande ge- en verbodsbepalingen maakten de Nederlandse
handelssituatie onduidelijk en onaantrekkelijk voor de buitenlandse handelspartners. Het
enige lichtpuntje was de oprichting van de Nederlandsche Handel-Maatschappij in 1824.
Deze naamloze vennootschap was conform haar oprichtingsbesluit gehouden voor het
vervoer van goederen (voornamelijk van en naar India) slechts Nederlandse schepen
onder Nederlandse vlag te gebruiken. Helaas bleek deze impuls voor de scheepvaart maar
minimaal.

Een en ander had tot gevolg, dat de welvaart in de Nederlanden een zorgwekkend
peil bereikte. Verberne merkte op dat'het energiek werkende volk, dat mede de Gouden
Eeuw bouwde, reeds in de achttiende eeuw zijn persoonlijkheid had verloren. Tegenover
de pracht, de weelde, de overdaad van de rijkdom stond de ellende van een grauwe,
vormloze massa van paupers, van bedelaars en landlopers'.3™ De sociale en maatschap-
pelijke problemen, in de loop van de achttiende eeuw geleidelijk ontstaan, verdwenen ook
na de Verlichting helaas niet zo spoedig. Over de oorzaken hiervoor zijn de meningen ver-
deeld.»* Feit is wel dat Nederland in zijn economische en sociale ontwikkeling achterbleef
bij andere West-Europese landen. Engeland maakte immers reeds sinds de tweede helft
van de achttiende eeuw een industriele revolutie door en werd hierin door Belgia  (1800-
1830), Frankrijk (na 1830) en Duitsland (1840-1850) gevolgd. De hiermee gepaard gaande
overgang naar het (modern) kapitalisme had grote gevolgen voor de economische en socia-
le verhoudingen. In Nederland werd deze ontwikkeling eerst later in gang gezet. Natuur-
lijk kenden de Nederlanders in de eerste helft van de negentiende eeuw fabrieken (zoals
de katoenspinnerijen in Twente) en grootschalige winkelbedrijven (zoals de in 1821 te
Amsterdam gevestigde 'winkel van Sinkel'), maar talrijk waren deze zeker niet. In de lite-
ratuur bestaat discussie over het antwoord op de vraag wanneer het tij hier te lande
begon te keren. Enerzijds bestaat de (meer algemeen geaccepteerde) opvatting dat de
Nederlandse economie tot 1850 volledig stagneerde om daarna langzaam te groeien en
eerst na 1870 tot volle ontwikkeling te komen. Anderzijds wordt wel betoogd dat ook in de
periode 1830-1850 van enige economische groei sprake was.'81 Wat hier ook van zij, een

378 T.P. van der Kooy, Hollands stapelmarkt en haar uerual (Amsterdam/Parijs 1931).

379 L.G.J.   Verberne,   Het   soci(:tie   en   economische   motief  in   de   Bataafse   tijd.   Red€   uitgesproken   bij   de
aanuaarding van het ambt van hoogleraar in de politieke, economische en sociale geschiedenis aan de
Katholieke Economische Hogeschool te Tilburg (Tilburg 1947) 5.

380 In welke mate het gebrek aan initiatief en voortvarendheid, naar Potgieter's Jan, Jannetje en hun
jongste kind ook wel 'Jan Salie-geest' genoemd, te wijten was aan de apathische mentaliteit van het volk, dan
wel aan de bijzonder ongunstige economische omstandigheden, zoals Van Dillen in Omstandigheden en psychi-
sche thctoren in de economische geschiedenis uan Nederland (Groningen 1949) 19 meent, is moeilijk vast te
stellen. Dat beide elementen elkaar hebben beinvloed staat wel vast.

381 In navolging van R.T. Griffiths, Achterluk, Achter OfAnders.· aspecten uan de economische ontwikkeling
uan Nederland in de 19e eeuw (Amsterdam 1980), hebben J.J.J. Meere, Economische ontwikkeling en
leuensstandaard in Nederland gedurende de eerste hel# van de negentien(ie eeuw ('s-Gravenhage 1982) en J.L.
van Zanden, 'Economische groei in Nederland in de 19de eeuw. Enkele nieuwe aspecten', Economisch- en
Sociaal-Historisch Jaarboek 50 (1987) 51-76, 51 betoogd, dat in Nederland in de periode 1830-1850 de
industrie niet zozeer tot ontwikkeling kwam, hetgeen in de omringende landen wel het geval was, doch dat van
enige economische groei als gevolg van de scheepvaart, de export van zuivel- en akkerbouwprodukten en de
inkomsten uit het cultuurstelsel in Java wel sprake was.
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feit is dat de Nederlandse economie eerst in de tweede helft van de negentiende eeuw een
duidelijk stijgende lijn vertoonde. Over de aan 1850 voorafgaande periode, door Brugmans

382de nadagen van het vroegkapitalisme genoemd, kan niet veel worden opgemerkt.

Het muntwezenss'

Hoewel een nationaal muntstelsel in de constitutie van 1798 de aandacht kreeg, liet de
hervorming van het Nederlandse muntstelsel nog enige tijd op zich wachten. Ook de
Fransen hadden deze doelstelling niet gerealiseerd. Alle hoop was na hun vertrek gericht
op de Muntwet van 28 september 1816, doch ook deze bracht niet de (luidelijkheid die
men ervan had verwacht. Hoewel in de loop van de opvolgende jaren de verschillende
plaatselijke munten (zoals bijvoorbeeld de dukatons) verdwenen, kende het in 1816 inge-
voerde stelsel van de dubbele standaard (zowel de zilveren gulden als de gouden tiengul-
den mochten vrij worden aangemunt) zoveel bezwaren, dat het in 1847 werd vervangen
door het stelsel van de zilveren standaard. In 1849 werd de gouden munt vervolgens als
betaalmiddel geschrapt en diende het goud nog slechts ter dekking van de muntbiljetten
die de gouden munten vervingen. Dat ook de zilveren standaard geen oplossing zou bren-
gen, blijkt uit het feit dat deze reeds in  1875 werd afgeschaft.  In dat jaar zou het gouden
tientje als voorlopige standpenning worden ingevoerd en zou de vrije aanmunt van zilver
worden afgeschaft, met handhaving weliswaar van de zilveren rijksdaalder, gulden en
halve gulden als standpenningen. Deze bleven, naast de zilveren pasmunten als het
kwartje, het dubbeltje, de stuiver en de halve stuiver, bestaan.'84 Eerst jaren later, in
1901, zou een muntwet tot stand komen, waarmee men orde op zaken stelde.

Het bnnk- en kredietwezen

Gedurende de eerste helft van de negentiende eeuw bestond het'bankwezen', behalve uit
de in 1814 opgerichte 'Nederlandsche Bank' '»', vooral uit bankiers-kooplieden en zelf-
standig opererende kassiers.'Ee Daarnaast waren er kassiersmaatschappijen als 'De Asso-
ciatie Cassa' en 'De Ontvang- en Betaalkas' te Amsterdam:87 Deze instellingen hielden
zich met name bezig met het houden van de kas van clienten, voornamelijk bestaande uit
het verlenen van kortlopend leverancierskrediet (op basis van hun eigen vermogen), het
innen van vorderingen en het in opdracht handelen in wissels, promessen en effecten en

382 Brugmans, Paardenkracht 66-200.

383 Uit de tot dusver besproken ontwikkeling van de wisselbrief is wel duidelijk geworden, dat de van oudsher
bestaande relatie met het muntwezen geleidelijk is vervaagd. De hier opgenomen korte bespreking van hetmuntwezen dient dan ook slechts ter aanvulling van de schets van de economische situatie.

38* De standpenningen waren wettig betaalmiddel en vertegenwoordigden (ook) intrinsiek hun waarde. De
pasmunten daarentegen bevatten een lager zilvergehalte.

385 A.M. de Jong, Geschiedenis van de Nederlandsche Bank uan 1814 tot 1914 (4 dln. Haarlem 1967) en C.Vissering, 'De ontwikkeling van De Nederlandsche Bank tot centrate bank', Jaarboek der Koninklijke
Akademie uan Wetenschappen te Amsterdam 1929-1930 196-235,  196.

386 De volgende (bekende) namen zijn hier te noemen. Te Amsterdam de firma Hope & Co.(1762), Deter-
meyer-Weslingh (1765) en Wertheim & Gompertz (1834), te Rotterdam M. Ezechiels & Zonen (1806), teUtrecht Vlaer & Kol (1691), te 's-Hertogenbosch F. van Lanschot (1737). De artikelen 74 en 75 van het in 1838
ingevoerde Wetboek van Koophandel regelen de figuur van de kassier: 'personen aan wie tegen genot vanzeker loon of provisie, gelden ter bewaring en uitbetaling worden toevertrouwd'. De figuur van de bankier
wordt in dit Wetboek niet gedefinieard.

387

C. Eisfeld, Das niederlandische Bankwesen ('s-Gravenhage 1916), P.W. Klein, 'Het bankwezen en demodernisering van de Nederlandse volkshuishouding tijdens de tweede helft van de 19e eeuw', Economisch- en
Sociaal-Historisch Jaarboek 36 (1973) 131-145, in het bijzonder 134-139 en W.C. Mees, Proeue eener geschie£ie-nis uan het bankwezen in Nederland, gedurende den tijd der Republiek (Rotterdam 1838), in het bijzonder 250-
271.
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richtten zich hierbij op een kleine select:e klantenkring. Het bedrijfsleven in het algemeen
en de nijverheid in het bijzonder hadden nauwelijks toegang tot deze bancaire faciliteiten.
Voor zover in de nijverheid al van de diensten van kassiers en bankiers gebruik werd
gemaakt, was dit, mede uit ethische overwegingen, zeker niet gericht op het lenen van
geld doch veeleer op het verkrijgen van leverancierskrediet in de vorm van de handel in
wissels en promessen. De kassier of bankier kocht de wissel of promesse van de verkoper
en verkreeg aldus de vordering op de schuldenaar. Op deze manier kon de verkoper voor
de vervaldag over contanten beschikken. Een andere, gangbare mogelijkheid voor het
krijgen van krediet was het, na acceptatie, verkopen van een op een kassier of bankier
getrokken wissel. Zeker tot het einde van de negentiende eeuw heeft deze vorm van kre-
dietverkrijging een belangrijke rol gespeeld.

Anders was het gesteld met de effectenbranche, welke reeds medio 1840 een bloei-
periode doormaakte.m Zowel Amsterdam als Rotterdam kenden een eigen effectenbeurs
en de makelaars en commissionairs in effecten waren dan ook hier geconcentreerd. Aan
de zijde van de effect:enbezitters bestond een duidelijke voorkeur voor het beleggen in
staatsobligaties. 'De Nederlandsche Bank' speelde hierbij een grote rol. Toen rond 1845 de
mogelijkheid van beleggen in Nederlandse staatsobligaties wegviel als gevolg van het feit
dat de overheid het uitschrijven van leningen niet meer nodig had en zelfs overging tot
aflossing van de staatsschuld, ging men over tot beleggen in het buitenland: een aantrek-
kelijke ontwikkeling voor makelaars en commissionairs.

De stagnerende economie had in deze eerste helft van de negentiende eeuw geen
gunstige invloed op het bank- en kredietwezen. Of, nog sterker, 'achterlijkheid, onder-
ontwikkeling en gebrekkigheid vormden tot het midden van de eeuw de belangrijkste
kenmerken van het bankwezen en het kredietsysteem'!m Eerst na 1850 zou de groeiende
behoefte van de handel en industrie aan fiduciair en giraal geld leiden tot uitbreiding van
de bancaire faciliteiten.

4.2         De wisselbrief in wetgeving en rechtspraktijk

Werd de periode 1795-1850 wat betreft de Nederlandse economie gekenmerkt door stag-
natie, hetzelfde kan zeker niet gezegd worden aangaande de rechtsvorming van het han-
delsrecht. Met name de tijd tot 1838 wordt gekenmerkt door aanzienlijke ontwikkelingen,
in het bijzonder op het terrein van wetgeving. De inspanningen waren gericht op de tot-
standkoming van eigen, nationale handelswetgeving. Hiervoor zagen wij hoe na allerlei
vastgelopen aanzetten pas in 1838 voor de eerste maal in de geschiedenis een nationaal
Wetboek van Koophandel werd ingevoerd.

In deze paragraaf zal ik de inhoud van dit wetboek van 1838 en zijn (ook Franse)
voorgeschiedenis wat uitvoeriger bespreken, zonder evenwel diep op de materie (en de
invloeden) van de Franse wetgeving in te gaan.'w Dit deden anderen reeds voor mij:' Wel

388 DA. Portielje, De handel in Nederland in 1844 (Amsterdam 1844) 69-70 beschrijft de schrille
tegenstelling tussen de groei van de effectenhandel enerzijds en '(.) kwijning en verval (bespeurt men)
allerwegen'

389 Klein, 'Het bankwezen', 138.

- Edn van de feitelijke, processuele, veranderingen die mijns inziens wel genoemd dient te worden, ontstond
met de invoering in verschillende grote Nederlandse steden van koopmansgerechten. Deze gerechten
voorzagen in een bijzondere rechtsgang in eerste aanleg waarvan appbl bij het keizerlijke gerechtshof te 's-
Gravenhage openstond. Dit voor Nederland onbekende rechterlijke fenomeen, dat voortkwam uit de historisch
gegroeide Franse scheiding tussen kooplieden en niet-koopheden, had de beslechting van handelsgeschillen tottaak  Van de handhaving van deze koopmansgerechten werd overigens al v66r de invoering van het Wetboek
van Koophandel van 1838 afgezien.

m A. De Pinto, Handleiding tot het Wetboek van Koophandel (2 dln. 's-Gravenhage 1841) II (aantekeningen),
94-150. Zie ook W. Parker de Ruyter Rocher van Renays, Budragen tot beschouwing uan het Nederlandsch
w€tboek uan  koophandel, of uerzameling uan  plaatsen  uit  hetzelue,  getoetst aan  de  leer uan  den  Franschen code
de commerce, en aan vroegere wetgeuing (Amsterdam/Zaandam 1838), S.P. Lipman, Wetboek uan koophandel,
uergeleken met het Romeinsche en Fransche regt (Amsterdam 1839) 45-81, met een samenvatting van de
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zal ik de inhoud van het nooit van kracht geworden wetboek van 1826 aan de orde stellen.
Vervolgens zal ik de tekst van de wet van 1838 behandelen, waarbij ik aangeef waar deze
van voormelde wettekst van 1826 afwijkt. In tegenstelling tot de vorige hoofdstukken
komt het, gelet op het aantal artikelen, niet zinvol voor de wetsartikelen in deze tekst
integraal op te nemen. Hiervoor verwijs ik naar de bijlagen. Het is om deze reden dat ik
de wettekst afdelingsgewijs zal behandelen. Hierbij zal ik tevens zijdelings gezaghebben-
de praktijkgerichte commentaren bespreken. Dit zijn het'Wetboek van Koophandel met
aanteekeningen' van een vijftal advocaten te Amsterdam'w, het reeds genoemde werk van
de Haagse advocaat A. de Pinto 'Handleiding tot het wetboek van koophandel', alsmede
het in 1850 uitBegeven werk van AJ. Zubli (advocaat te Amsterdam) 'Het Nederlandsche
Wisselregt'.39'34 Ook stel ik relevante jurisprudentie van de Hoge Raad tot 1850 aan de
orde.

395

De Franse invloed op de Nederlandse codificatie van het handelsrecht

De geschiedenis van het Wetboek van Koophandel is nauw verweven met het Franse
recht. In Frankrijk werd op 5 oktober 1790 door de Franse Constituante beslist dat er 66n
groot wetboek moest komen. Nadat verschillende pogingen tot codificatie waren mislukt,
brak met de komst van Keizer Napoleon in 1804 een fase van grotere voortvarendheid
aan. Onder de leiding van J.E.M. Portalis (1746-1807), regeringscommissaris bij het Con-
seil des prises, stelde een aantal praktijkgerichte juristen (namelijk Bigot de Prdameneu,
Malleville en Tronchet) zich wat betreft het handelsrecht tot taak de erfenis van eeuwen
rechtspraktijk te codificeren.3% Zij werden bij hun werkzaamheden in belangrijke mate
geinspireerd door vooraanstaande juristen als Jean Domat (1625-1696), Francois Bour:jon
(t 1751) en met name Robert-Joseph Pothier (1699-1772).397 Laatstgenoemde had met zijn

verschillen in wetgeving tussen de beide landen en G.J. de Martini, De Nederlandsche wetgeuing, inhoudende..
(Amsterdam 1840) 918-960.

392 De auteurs zijn C.D. Asser, W E.J. Berg van Dussen Muilkerk, M.H Goddefroi, J.W. Tydeman en J. de
Vries. Het werk is te Amsterdam uitgegeven in 1845 en verscheen in 1873 in tweede druk, bewerkt door
T.M.C. Asser onder de naam Schets uan het Nedertandsche Handelsrecht, ook ten dienste van het Middelbaar
Onderwijs, uitgegeven te Haarlem.

393 De volledige titel luidt Het Nederlandsche Wisselregt. Handboek uoor regtsgeleerden en kooptieden; het
werk is uitgegeven te Amsterdam. De kritiek die Van Oven in zijn Geschiedenis op dit werk tot uiting brengt,
komt met name voort uit het feit dat Zubli aan zijn werk een enigszins tweeslachtig karakter verleent door er
tevens een rechtstheoretisch gedeelte in op te nemen dat niet door duidelijkheid uitblinkt. Intussen geeft Zubli
duidelijke praktische commentaren aan de hand van het positieve recht.

394 Andere werken die voor 1850 zijn verschenen waarin het wisselrecht aan de orde komt, zijn M.
Neustatter, Het Duitsche Wisselregt, naar de officieele editie uertaald en uergeleken met de Nederlandsche
wetsbepatingen (Amsterdam 1849), S. Vissering, Het wisselregt der X1Xde eeuw. Naar aanleiding uan de Allge-
meine Deutsche Wechsel-Ordnung (Amsterdam 1850), J.S. Vernede, Handleiding tot de Nederlandsche
wetgeuing (4 dln. Utrecht 1846) III (Het wetboek van Koophandel), voormelde werken van Lipman en De
Martini, alsmede F.A. van Hall, 'Kritische beschouwing der zeven eerste titels van het Nieuwe Nederlandsche
Wetboek van Koophandel', Bijdragen tot Regtsgeleerdheid en Wetgeving 4 (1829) 59-160. In de werken van
Neustatter en Vissering wordt een uiteenzetting van de in 1850 in Duitsland afgekondigde 'Allgemeine
Deutsche Wechsel-Ordnung' gegeven en wordt deze wet met het 1:tier te lande geldende recht vergeleken. In de
werken van Vernede, Lipman, De Martini en Van Hall wordt de Nederlandse wetgeving, in het bijzonder het
Wetboek van Koophandel, artikelsgewijze besproken.

395 Ik heb hierbij Nederlandsche Regtspraak gebruikt.

396 Gerbenzon en Algra, Voortgangh des rechtes 195 merken in dit verband op dat in de codificatie onder
Napoleon I weinig te bespeuren is van de eerdere revolutionaire ideeen. De Code Civil en de Code de
Commerce waren huns inziens sterk traditioneel.

397 Van Pothier zijn later door Van der Linden een aantal werken in het Nederlands vertaald: Het recht
omtrent societeiten of compagnieschappen en andere gemeenschappen (1802), Het recht omtrent legaten (1803),
Het recht omtrent contracten en andere verbintenissen (1806) en Verhandeling van het wisselrecht (1801). Met
uitzondering van de laatstgenoemde verhandeling zijn deze vertalingen door Van der Linden voorzien van
aantekeningen aangaande het Hollandse recht.
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'Trait6s' over diverse juridische thema's naam gemaakt en oefende grote invloed uit op de
Franse codificatie.'98 De werkzaamheden van voormeld viermanschap resulteerden uit-
eindelijk in zes wetboeken, waaronder een Code de Commerce van 1807.

De oorsprong van de Code de Commerce als afzonderlijk wetboek ligt in de histo-
risch in het Franse recht gegroeide afsplitsing van de koopliedenstand, die van oudsher
een 'forum privilegiatum' had. Ondanks het feit dat de revolutie de afschaffing van de
koopmansgilden had gebracht, bleven de handelsrechtbanken en het door hen toegepaste
recht bestaan."' Inhoudelijk was het Franse Wetboek van Koophandel in belangrijke
mate terug te voeren op een tweetal ordonnanties van Colbert, de 'Ordonnance du com-
merce' (1673), waarvan J. Savary de geestelijke vader was, en de'Ordonnance de la mari-
ne' (1681), doch ook invloeden van Pothier, die op een aantal handelsrechtelijke onder-
werpen als gezaghebbend gold, waren merkbaar.

Negen maanden nadat de Code de Commerce in Frankrijk was ingevoerd (1 janu-
ari  1808), gaf koning Lodewijk Napoleon een commissie opdracht tot de voorbereiding van
een ontwerp Wetboek van Koophandel voor Holland. De reeds genoemde advocaat Van
der Linden was, evenals Van Gennep en Asser, lid van deze commissie. Zoals wij zagen,
was hij geen onbekende op het terrein van het handelsrecht. In 1806 was zijn 'Regtsge-
leerd, Practicaal en Koopmanshandboek' uitgegeven*M en in de jaren voor  1809 had hij
verschillende vertalingen van de 'Trait6s' van Pothier op handelsrechtelijke onderwerpen
het licht doen zien. In het 'Koopmansboek', door Lichtenauer omschreven als 'een rijpe
vrucht, een belofte, aan het einde van een tijdvak staande, zoals de Inleydinge aan het
begin daarvan stond, knap en origineel'*a), wordt in boek IV het handelsrecht aan de orde
gesteld. Afdeling VII van dit boek bevat het wisselrecht. Duidelijk is dat ten aanzien van
dit onderwerp de invloed van Pothier op Van der Linden groot was. Van der Linden neemt
in zijn koopmanshandboek niet alleen de systematiek uit Pothier's 'Trait6 du contrat de
change' vrijwel geheel over, maar ontleent hieraan ook hele passages. In navolging van

402

deze geleerde onderscheidt Van der Linden de volgende paragrafen:

Par. 1: een korte inlei(ling;
Par. 2: het wisselcontract en de wisselbrief;
Par. 3: 'gelijkzoortige Brie5ens' (hieraan besteedt Pothier het gehele tweede deel van zijn

werk),
Par. 4:   soorten van wissels;
Par. 5:   de bij de wissel betrokken personen;
Par. 6: vereisten waaraan de wissel moet voldoen;
Par. 7: het endossement;
Par. 8: de acceptatie;
Par. 9: de rechtsverhouding tussen de trekker en de remittent;
Par.10: de verbintenis van de trekker;
Par.11: de verbintenis van de remittent;
Par.12: de rechtsverhouding tussen de endossant en de geandosseerde;
Par.13: de rechtsverhouding tussen de trekker en de betrokkene;
Par.14:  de betaling ter eere;

398 A Esmein, Cours ildmentaire d'histoire du droit />ancais (15e dr. Parijs 1925) 722.

- L.J. van Apeldoorn, Inleiding tot de studie uan het Nederlandsche recht bew. door J.C.M. I,eyten (17e herz.
dr. Zwolle 1972) 191-192.

# Het handboek vormt een bewerking van het overigens alom scherp bekritiseerde handboek van A
Lijbreghts, Burgertuk Rechtsgeleerd, Notarieel en Koopmans Handboek (Amsterdam 1759).

401 Lichtenauer, Geschiedenis van de wetenschap 38.

402 Bij de vergelijking van beide werken heb ik gebruik gemaakt van de letterlijk herdrukte uitgave (1809)
van Regtsgeleerd, Practicaal en Koopmanshandboek en van Oeuures de Pothier. Th:zitd du contrat de change; de
la nigociation qui se fait par lettres de change; des billets cle change, et autres billets de commerce, par l'Auteur
du Traitd des Obligations (nieuwe ed., Parijs 1809).
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Par.15: de verbintenis van de acceptant;
Par.16: de verbintenis van de houder;
Par.17: het protest;
Par.18: 'Actian en regtsplegingen' (het enige onderwerp dat bij Pothier niet aan de orde

komt) en
Par.19: het teniet gaan van wisselschulden.*03

Het ontwerp-Wetboek van Koophandel van 1809

Van voormelde monografie is door de commissie toch maar tamelijk weinig gebruik ge-
maakt. In 1809 bracht zij een geheel eigen ontwerp voor een Wetboek van Koophandel tot
stand. Hoewel dit werk als gevolg van de Franse inlijving nimmer is ingevoerd, geldt het
als eerste aanzet tot codificatie van het handelsrecht in Nederland. De zesde titel van het
ontwerp, Van wisselbrieven, bevatte 125 artikelen, verdeeld over 9 afdelingen:

le afdeling:  Van den aard en den vorm der wisselbrieven (art. 91-100);
2e afdeling:  Van de verbintenis tusschen den trekker en nemer van den wissel (art. 101-

119);
3e afdeling:  Van de acceptatie van wisselbrieven (art. 110-132);
4e afdeling:  Van het endosseren van wisselbrieven (art. 133-142);
5e afdeling:  Van de verbintenis tusschen den trekker en den betrokkenen; tusschen den

houder en den betrokkenen; en tusschen den houder en de endossanten (art.
143-151);

6e afdeling:  Van de betaling van wisselbrieven (art. 152-176);
7e afdeling:   Van de regten en verpligtingen van den houder bij non-acceptatie of non-

betaling van den wisselbrief (art. 177-212);
8e afdeling:  Hoe te procederen in zaken van wissel (art. 213-214);
9e afdeling: Hoe wisselschuld te niet gaat (art. 215).

Uit de systematiek valt reeds af te leiden, dat bij de totstandkoming van deze titel zelf-
standigheid is betracht. Ondanks de beYnvloeding van Van der Linden door Pothier, houdt
de inhoud van het ontwerp het midden tussen enerzijds de tekst van de Code de Commer-
ce en anderzijds het handelsrecht zoals dat in Nederland gold. Blijkens het rapport aan de
Koning had de commissie getracht in het oog te houden'de natuur en de behoeften van
den Hollandschen koophandel en zeevaart, en acht gegeven op de vaderlandsche wetten
en gewoonten die daarmede in verband stonden:"' De regeling van het wisselrecht wijkt
op verschillende punten af van het Franse. De systematiek is anders en ook inhoudelijk
zijn de verschillen talrijk. Enkele voorbeelden zijn dat de vijfde afdeling van de zesde titel
van het ontwerp in de Code de Commerce ontbreekt (slechts enkele artikelen hiervan zijn
verspreid over de tekst opgenomen), dat de regeling ten aanzien van acceptatie- en beta-
ling'ter eere' (de acceptatie en betaling door een derde) uitvoeriger is dan die van de Code
de Commerce (art. 159 C.) en dat aan regelingen met betrekking tot vermiste wisselbrie-
ven in het ontwerp slechts twee artikelen worden gewijd (art. 158 en 194), terwijl de Code
de Commerce er zeven bevat (artt. 149-154 C.). Bovendien kende de Code de Commerce
niet het blanco-endossement (art. 137 ontwerp). Veel meer dan met voormeld 'Koopmans-
boek' werd met het ontwerp een 'eigen' Wetboek van Koophandel geschapen, aangepast
aan de behoeften van de handel.

403 Bij Pothier komen deze onderwerpen aan de orde in achtereenvolgens de Inleiding, nr.1, nrs.2-4, deel II,
deel I, nrs.8-16, 17-26, 30-37, 38-42, 43-49, 51-57, 58-71, 72-75, 79-90, 91-110, 113-114, 111-112, 115-121, 133-
158, 159-163 en 164-206.

* T.M.C. Asser constateert in zijn voorwoord bij de heruitgave van het ontwerp, dat met name op het gebied
van het zee- en assurantierecht meer het oud-vaderlan(is recht dan het Frans recht is gevolgd. Van Gennep,
Asser, Van der Linden, Het eerste ontwerp VII.
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Het Wetboek van Koophandel van 1826

Ten gevolge van de inlijving bij Frankrijk in 1811 werd, met andere wetboeken en wetten,
de Code de Commerce in Nederland ingevoerd. Op 18 april 1814, een jaar nadat de Fran-
sen uit Nederland waren vertrokken, benoemde de Souvereine Vorst een commissie om
een nationale wetgeving te ontwerpen.w' Het Wetboek voor den Koophandel was 66n van
de vier ontwerpen voor wetboeken die op 17 januari 1815 aan Willem I werden aange-
boden. Omdat echter bij het tractaat van Wenen van 9 juni 1815 werd bepaald, dat Belgia
en Nederland herenigd werden, besloot de Vorst dat de vier wetsontwerpen onderzocht
zouden worden door regtsgeleerden uit de Zuidelijke gedeelten van het rijk.- Het in okto-
ber 1822 aan de Tweede Kamer aangeboden ontwerp van de twee eerste boeken van het
Wetboek van Koophandel diende op een aantal punten gewijzigd te worden en werd op 20
oktober 1825 opnieuw aan de Kamer aangeboden. In februari 1826 werden alle titels van
het eerste boek vastgesteld, behoudens titel VII, 'Van wisselbrieven, orderbrieUes, mits-
gaders asignatien en kwitantien op kassiers'. Nadat deze titel in gewijzigde vormsp 13
februari 1826 opnieuw was weggestemd, werd zij op 18 maart 1826 aangenomen.    Bij
wet van 23 maart 1826 werd ten slotte het gehele Wetboek van Koophandel afgekondigd
(Stb. 18-27, 31-34, 38, 39, 43-48). Dat dit wetboek als gevolg van de afscheiding van Belgia
nimmer is ingevoerd, hebben wij reeds gezien. Gelet op de rol welke het voor de uiteinde-
lijke codificatie van het handelsrecht gespeeld heeft, is het toch belangrijk het wetboek
nader te bezien.

Het eerste boek 'Van den koophandel in het algemeen', bestaat uit 8 titels, ver-
deeld in afdelingen. De verschillende titels komen in belangrijke mate overeen met die
van het ontwerp van 1809.408 Titel VII gaat over wisselrecht en luidt 'Van wisselbrieven,
orderbrie5es, mitsgaders assignatien en quitantien op kassiers' (zie bijlage I). Zij bestaat
uit 110 artikelen, verdeeld over negen afdelingen. Zij luiden:

le afdeling:  Van den aard en den vorm der wisselbrieven (art. 76-79);
2e afdeling:  Van de verbintenis tusschen den trekker en den nemer van een wisselbrief

(art. 80-87);
3e afdeling:  Van het accepteren van wisselbrieven (art. 88-108);
4e afdeling:  Van het endosseren van wisselbrieven (art. 109-115);
5e afdeling:  Van de verbintenis tusschen den trekker en den acceptant; tusschen den

houder en en acceptant, en tusschen den houder en de endossanten  (art.  116-
124);

6e afdeling:  Van den vervaltijd en de betaling van wisselbrieven (art. 125-150);
7e afdeling:   Van de regten en verpligtingen van den houder, bij non-acceptatie of non-

betaling van den wisselbrief (art. 151-177);
8e afdeling:  Van het te niet gaan van wisselschuld (art. 178);
9e afdeling: Van orderbriefies en assignatie of kassiersbrie es Cart. 179-184);

Algemene bepaling (art. 185).

405 Voorduin, Geschiedenis I, 11-13.

406 Voorduin, a.w. I, 72-75.

407 voorduin, a.w. VIII, xxviii-xxix

408 Een uitzondering hierop vormt de derde titel, 'Van vennootschappen of maatschappijen van koophandel',
dat in het ontwerp de titel 'Van compagnieschappen of societeiten van koophandel' draagt. Ook de vijfde titel
wijkt enigszins afvan de vijfde titel van het ontwerp, waar het 'Van commissionnaires, expediteurs, voerlieden
en binnenschippers' spreekt; in het ontwerp werd met 'commissionnaires en expediteurs' volstaan. Titel zes
vervolgens luidt 'Van het bewijs in zaken van koophandel', een titel die in het ontwerp van 1809 geheel
ontbrak. Titel zeven betreft het wisselrecht. Het eerste boek besluit met titel acht, 'Van reclame in zaken van
koophandel'. In het ontwerp van 1809 werd deze laatste titel met 'Van reclame' betiteld.
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Duidelijk is dat men bij de totstandkoming van deze wettekst bij het ontwerp van 1809 te
rade is gegaan.409 De systematiek van deze zevende titel vertoont nauwe verwantschap
met die van het ontwerp, terwijl ook inhoudelijk bezien de beide teksten grote gelijkenis
vertonen. Behoudens enkele textuele verschillen wijkt het wetboek van 1826 inzake het
wisselrecht materieel slechts op een beperkt aantal punten van het ontwerp af. In de
vierde afdeling, 'Van het endosseren van wisselbrieven', geldt ten aanzien van het blanco-
endossement een enigszins andere regeling dan in het ontwerp. Ook de zesde afdeling van
de betreffende titel van het wetboek van 1826 wijkt enigszins af van de vergelijkbare
zesde titel van het ontwerp van 1809. In laatstgenoemde tekst kwamen geen bepalingen
ten aanzien van de 'vervaltijd' van een wisselbrief voor, terwijl dergelijke bepalingen in de
artikelen 125 tot en met 128 van het wetboek van 1826 wel opgenomen zijn. Vervolgens
bevatte het ontwerp van 1809 bepalingen in titel VII ten aanzien van respijtdagen
(artikelen 183 en 184), welke in het wetboek van 1826 niet meer zijn opgenomen. Met de
invoering in 1811 immers van de Code de Commerce waren de respijtdagen afgeschaft.
Kennelijk zag men in 1826 geen aanleiding om tot herinvoering hiervan over te gaan. De
achtste afdeling van het ontwerp, 'Hoe te procederen in zaken van wissel', komt in het
wetboek van 1826 niet meer voor. Het wetboek wordt daarentegen uitgebreid met een
negende afdeling,' Van orderbriefies en assignatien of kassiersbrieljes', welke afdeling in
het ontwerp van 1809 niet was opgenomen. Het wetboek besluit ten slotte met de alge-
mene bepaling dat 'de verschillen over de aanbieding, de acceptatie, de betaling, het pro-
test van non-acceptatie ofvan non-betaling, moeten worden beoordeeld naar de regten
van het land, alwaar die handelingen hebben plaats gehad of hadden moeten geschieden'.
Ook deze bepaling kende het ontwerp van 1809 niet.

Het Wetboek van Koophandel van 1838

In de vorige paragraaf kwam reeds  aan  de orde,  dat in 1830 besloten werd tot opschorting
van de invoering van (ook) het Wetboek van Koophandel; dit met het oog op het elimine-
ren van de onder Belgische invloed in de tekst van 1830 aangebrachte passages. Nadat bij
Koninklijk Besluit van 24 februari 1834 de algemene herziening van de verschillende
wetten bevolen was, werd op 23 december 1834 (Stb. 41-44, 46-48; zie bijlage II) de Wet
houdende veranderingen en wijzigingen in het eerste boek van het Wetboek van Koop-
handel (van 1830) ingevoerd. De zevende titel van dit eerste boek, Van Wisselbrieven,
orderbriefjes, mitsgaders assignatien en quitantian op kassiers, onderging hierdoor een
aanzienlijke wijziging. Nadat bij wet van 10 mei 1837 (Stb. 22; zie bijlage III) een nadere
verbetering was aangebracht, was de regeling aangaande het wisselrecht definitief en kon
zij in 1838 als zesde titel ingevoerd worden onder de naam Van Wisselbrieven:10 Op het
eerste oog vertoont de titel tamelijk veel overeenstemming met titel VII van de tekst van
1826. Toch zal in het vervolg blijken, dat deze 'nieuwe' tekst uitgebreider was en meer
aangepast aan de behoeften van de praktijk. De in 1838 vastgestelde zesde titel bevatte
108 artikelen (art. 100-207), verdeeld over 8 afdelingen:

le afdeling:  Van den aard en den vorm der wisselbrieven (art. 100-103);
2e afdeling:  Van de verbintenis tusschen den trekker en den nemer van een wisselbrief

(art. 104-111);

409 In de Koninklijke Boodschap bij de indiening van de twee eerste boeken van het wetboek op 26 oktober
1833 verwees Willem I ook naar de commissie van Van Gennep, Asser en Van der Linden, waar hij schreef dat
het Wetboek van Koophandel oorspronkelijk door kundige en in dat vak zeer ervaren regtsgeleerden werd
opgesteld. Voorduin, Geschiedenis I, 316.

410

Bij wet van 23 december 1834 (Stb. 41) was de zesde titel van het eerste deel van het wetboek van 1830
(artikel 75, Van het bewijs in zaken van koophandel) afgeschaft. Hiervoor in de plaats kwam het tweede lid
van artikel 1 (de algemene bepaling), waarin een uitdrukkelijke afwijking van het burgerlijk recht met
betrekking tot het getuigenbewijs werd opgenomen. Daarnaast werd bij wet van 23 december 1834 (Stb 46)
een afzonderlijke titel ingevoerd met betrekking tot orderbrietjes, assignatien en kassierskwitantien.
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3e afdeling:  Van het accepteren van wisselbrieven en van den borgtogt AVAL genaamd
(art. 112-132);

4e afdeling:  Van het endosseren van wisselbrieven (art. 133-139);
5e afdeling:  Van de verbintenis tusschen den trekker en den acceptant, tusschen den

houder en den acceptant, en tusschen den houder en de endossanten (art.
140- 148);

Ge afdeling:  Van den vervaldag en de betaling van wisselbrieven (art. 149-174);
7e afdeling:   Van de regten en verpligtingen van den houder, bij non-acceptatie of non-

betaling van den wisselbrief (art. 175-203);
8e afdeling:  Van het te niet gaan van wisselschuld (art. 204-207). 411

Eerste afdeling

De eerste afdeling bevat een omschrijving van wat een wisselbrief is. Kort samengevat is
de wisselbrief een geschrift (als bewijs van de overeenkomst) waarbij de ondertekenaar
aan iemand last geeft een in de brief uitgedrukte geldsom aan een aangewezen persoon of
aan diens order te betalen. Voorwaarden zijn daarbij dat de briefbevat de naam van de
plaats van uitgifte en de datum van uitgifte alsmede de vermelding dat de waarde van de
wissel door de trekker ontvangen is (of op de rekening bij de nemer in mindering is ge-
bracht) en voorts dat de geldsom op een andere plaats, op zicht of op een bepaald tijdstip,
betaald dient te worden (art.  100). De wisselbrief kan volgens artikel  101 ook worden
getrokken: a. aan de order van de trekker, b. op zekere persoon en betaalbaar aan de
woonplaats van een derde en c. voor rekening van een derde. De brieven met een valse
opgaaf van  naam of woonplaats,  of van plaats van trekking of betaling, hebben volgens
artikel 102 'enkel de kracht van een schuldbekentenis' (mits aan de overige vereisten voor
een schuldbekentenis is voldaan, zoals bijvoorbeeld het toenmalige in artikel 1915 BW
omschreven vereiste dat het stuk ofwel geheel door de schuldenaar met de hand moest
zijn geschreven, ofwel in ieder geval een door de schuldenaar geschreven goedkeuring, de
zgn. 'bon pour'-clausule, bevatte). Een dergelijk gebrek kan aan de derde te goeder trouw
niet tegengeworpen worden. De Pinto deelt mede, dat het artikel was geschreven om
misbruik van de wissel tegen te gaan. Aangezien de betaling van een wissel ingevolge
artikel 586 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering door middel van lijfsdwang
afgedwongen kon worden, was het voor'geldschieters en woekeraars' nuttig de door hen
gesloten overeenkomsten (meestal van kredietverlening) met een wisselbrief gepaard te
doen gaan.*1' In het werk'Wetboek van Koophandel met aanteekeningen' wordt een der-
gelijke wissel schoorsteenwissel genoemd, omdat de hieraan ten grondslag li ende over-eenkomst'als het ware aan den haard, bij elkander zittende' wordt gesloten. Ook Zubli
noemt de schoorsteenwissels. Hij legt uit dat de schuldeiser die als nemer in de wissel-
brief wordt vermeld, de schuldenaar de wisselbrief laat accepteren, terwijl de (naam van
de) trekker alsmede de dag- en plaatsaanduiding worden gefingeerd:'* Dat de wissel-
brieven waarin de vermelding van ontvangen waarde ontbreekt, niet als een vals han-
delspapier maar als een assignatie worden beschouwd, volgt uit een arrest van de Hoge
Raad van 2 maart 1841.415

m Voor de totstandkomingsgeschiedenis van alle afzonderlijke artikelen verwijs ik naar Voorduin,
Geschiedenis VIII, 481-721.

412 De Pinto, Handleiding II, 100-102.

.3 Asser c.s., Wetboek uan Koophandel 46-47.

414 Zubli, Het Nederlandsche Wisselregt 82-83.

415 Regtspmak IX, 207. De betreffende wisselbrief bevatte de zinsnede 'welke in rekening met mij zal
valideren ingevolge advijs'. De advocaat-generaal merkte dienaangaande op dat de laatste woorden emp
wijzen dat de zinsnede niet ziet op de verhouding tussen de trekker en de nemer, maar op de verhouding
tussen de trekker en de betrokkene. Aldus is niet voldaan aan de vereisten van artikel 100 Wetboek van
Koophandel. Het stuk diende zijns inziens als assignatie als bedoeld in artikel 210 en 211 van het Wetboek
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Artikel  103 ten slotte bepaalt, dat een wisselbrief in meer exemplaren opgemaakt
kan worden (hetgeen in de praktijk vooral geschiedde wanneer wisselbrieven op 'verre
landen' getrokken werden en het gevaar van verlies van de brief groter was).*'6 De exem-
plaren worden aangeduid met prima, secunda, tertia etc. Dubbele betaling wordt voorko-
men met de toevoeging op de brief'de prima, secunda, tertia etc. onvoldaan gebleven
zijnde'. Voor het geval toch meer exemplaren worden geaccepteerd of betaald, geven de
artikelen 160 tot en met 162 - ondergebracht in de zesde afdeling - regels met betrekking
tot de aansprakelijkheid.

Deze eerste afdeling komt vrijwel volledig met de eerste afdeling van het wetboek
van 1826 overeen. Uit artikel 100 WvK (76 oud) valt af te leiden, dat men heeft gekozen
voor een definitie van de wisselbrief zelf en niet voor een definitie van het hieraan ten
grondslag liggende wisselcontract. Een der Kamerleden merkt dienaangaande op dat men
'meermalen de bedenking gemaakt (heeft), of het geven eener korte beschrijving (definitie)
van een onderwerp der wetgeving, wel in een wetboek voegde, en niet veeleer aan de
leerstoelen behoorde te worden overgelaten? (...)':17 Ik kom hierop in de volgende para-graaf terug. Verder bevat artikel  102 WvK ten opzichte van artikel 78 WvK (oud) nog de
toevoeging dat een derde beschermd wordt wanneer deze onwetend is van de gebreken als
genoemd in artikel 102.

Tweede afdeling

De tweede afdeling betreft de rechtsverhouding tussen de trekker en de nemer. In tegen-
stelling tot alle voorgaande ontwerpen van het Wetboek van Koophandel bevat deze afde-
ling niet de bepaling dat de rechtsverhouding tussen trekker en nemer bepaald werd door
de regeling van koop en verkoop.*" Voor het overige wijkt deze afdeling niet veel af van de
tweede afdeling van het wetboek van 1826. Zij vangt aan met artikel 104, waarin de trek-
ker de verplichting wordt opgelegd de wisselbrief desgevraagd in prima, secunda en tertia
te leveren aan de nemer (tenzij partijen anders overeengekomen zijn). Zubli wijst er op,
dat deze bepaling zeer te pas komt in geval van 'verlies ofverren afstand', opdat strem-
ming van de wisselcirculatie wordt voorkomen. Hij meent evenwel dat de tekst van het
artikel voor de praktijk onvoldoende duidelijk is geredigeerd. Men zou hieruit de conclusie
kunnen trekken dat de trekker niet verplicht is meer dan drie exemplaren af te geven.
Ter voorkoming van een geschil stelt hij  dan ook voor een 'kopijwisselbrief af te geven,
voorzien van de handtekening van de trekker.419

Artikel 105 (82 oud) verplicht de trekker ter keuze van de nemer de wisselbrief be-
taalbaar te stellen aan de nemer of aan een andere persoon, in beide gevallen aan order of
zonder bijvoeging van order.

Artikel 106 gebiedt de trekker zorg te dragen voor de nodige fondsen (bij de betrok-
kene), terwijl hij  zelf toch jegens de houder en endossanten persoonlijk aansprakelijk
blijft. Een dergelijk fonds wordt geacht aanwezig te zijn, wanneer de trekker op de verval-
dag van de wissel een opeisbare vordering op de betrokkene heeft (ter hoogte van de in de

van Koophandel beschouwd te worden en niet als (vals) geschrift van koophandel. De Hoge raad heeft deze
conclusie overgenomen.

416

Voorduin, Geschiedenis VIII, 512.
417

Voorduin, a.w. VIII, 484.

4" Art. X (1822), art. 5 (1825) en art. 80 (1826). Voorduin, Geschiedenis VIII, 419-420 en 452. In het ontwerp
van 1834 is het artikel geschrapt  In het verslag van de centrale kamercommissie van 17 december 1834 wordt
dienaanpan(le opgemerkt dat het artikel is 'als niets anders bevattende dan eene doctrine zonder practicaal
nut, en aie tevens bedenkelijk is, daar de handeling tusschen den trekker en den nemer eens wisselbriefs, dan
eens koop en verkoop, dan eens ruiling, dan eens eene inbetalinggeving of solutie, dan weder iets anders kan
zijn'. Voorduin, a.w. VIII, 523. De Pinto meent dat de overeenkomst tussen de trekker en de nemer met geenandere overeenkomst in het burgerlijk recht vergelijkbaar is. De Pinto, Handleiding II, 102.

  Zubli, Het Nederlandsche Wisselregt 387.
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wissel genoemde geldsom) (art. 107). Wanneer daarentegen de betrokkene de wisselbrief
niet heeft geaccepteerd of betaald en de houder niet tijdig heeft geprotesteerd, terwijl de
trekker kan bewijzen dat hij op de vervaldag de nodige fondsen heeft verschaft, is de
trekker van zijn persoonlijke gebondenheid bevrijd (art. 108). Hij dient in dat geval echter
zijn vordering op het fonds dat bij de betrokkene in handen was, aan de houder te cederen
(art. 109). Op het eerste oog lijkt artikel 110 hiermee in strijd, waar dit artikel aanvangt
met'De houder van eenen geprotesteerden wisselbrief heeft in geen geval eenig regt op
het fonds, dat de betrokkene van den trekker in handen heeft'. Zowel door De Pinto als
door Zubli wordt evenwel opgemerkt, dat, hetgeen ook uit de verslagen van beraadslagin-
gen van de Tweede Kamer blijkt-, artikel 110 slechts een algemene strekking heeft en
dat in de hieraan voorafgaande artikelen aan de houder niet een zakelijk recht doch
slechts een persoonlijk recht jegens de betrokkene toegekend wordt.421 Volgens Zubli moet
deze bepaling aldus geinterpreteerd worden:

'Geen zakelijk regt komt den houder toe op het fonds van den trekker bij den be-
trokkene aanwezig; dit funds blijft den trekker behooren bij protest van non-
acceptatie; de betrokkene heeft door zijne acceptatie daarop regt verkregen. Daar-
entegen is deze verpligt, jegens den houder zijne verbintenis na te komen'.422

In 1849 heeft de Hoge Raad zich uitgesproken over de vraag of de trekker het fonds in
contant geld dient te verschaffen.*23 Zijns inziens is dit niet het geval, aangezien 'de wet,
in het algemeen sprekende van fonds, nergens bepaalt, dat het uitsluitend moet bestaan
in penningen, waarvoor trouwens geene reden denkbaar is'. In casu had de trekker door
zaad en granen ter beschikking te stellen aan zijn verplichtingen voldaan. In dit arrest
werd het fonds overigens door de trekker niet aan de betrokkene maar aan een derde
partij ter hand gesteld. De Hoge Raad achtte ook dit acceptabel, nu vast stond dat'de
derde, welke hier het funds in handen had, zulks alleen had ten behoeve en in het belang
des eischers' (d.i. de betrokkenen). De artikelen 108, 109 en 110 WvK komen in de plaats
van de artikelen 85 en 86 WvK (oud), doch alleen de artikelen 109 en 110 voegen wezen-
lijk iets toe. Art. 109 bepaalt, dat in geval van faillissement van de trekker de curatoren
tot dezelfde verplichtingen gehouden zijn (tot overdracht van de vordering op de betrok-
kene), tenzij zij de houder toelaten als crediteur in het faillissement. Artikel 110 vormt de
beslissing op een rechtsvraag, 'welke aanleiding tot geschil van gevoelen heeft gegeven, en
door eene wettelijke bepaling behoort te worden uitgemaakt, ten einde in het vervolg op
dat punt twistgedingen te voorkomen'.424

Artikel 111 ten slotte bevat de bepaling dat wisselbrieven, getrokken aan de order
van een derde en aanvankelijk slechts bedoeld ter incassering ('eene enkele lastgeving'),
ten aanzien van latere endossanten de kracht van een werkelijke wisselbrief kunnen
krijgen.

Derde afdeling

De meeste artikelen van de derde afdeling betreffen de acceptatie van de wisselbrief. Deze
regeling is vrij overzichtelijk.425 De betrokkene dient op straffe van betaling van kosten,
 

Voorduin, Geschiedenis VIII, 537-558.

421 De Pinto, Handleiding II, 108 en Zubli, Het Nederlandsche Wissetregt 395-397.

422 Zubli, a.w. 395-396.

*23 Regtspmak XXXII, 191.

424 Voorduin, Geschiedenis VIII, 537-538.

425 Artikel 116, dat de termijnen voor acceptatie en betaling regelt, is opnieuw gewijzigd bij wet van 10 mei
1837 (Stb. 22; bijlage IH).
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rente en schade tot acceptatie over te gaan, wanneer hij van de trekker fondsen heeft
verkregen die 'bijzonderlijk bestemd' zijn voor betaling van een reeds getrokken wissel-
brief. Zubli merkt op, dat het dus niet voldoende is wanneer iemand beloofd heeft de
wisselbrieven van de ander steeds te zullen accepteren. Voor elke wisselbrief is een afzon-

426derlijke toestemming vereist.
De wisselbrief dient uiterlijk 14 dagen 'na vertooning' geaccepteerd te worden. De

acceptatie (duidelijk op de brief vermeld en vergezeld van de handtekening van de accep-
tant) leidt tot gebondenheid tot betaling en kan (door de acceptant) niet herroepen, ver-
nietigd, doorgehaald of onleesbaar gemaakt worden. Aan de acceptatie mogen geen voor-
waarden worden gesteld, maar deze kan wel beperkingen met betrekking tot de hoogte
van de geldsom bevatten. Dat de houder verplicht is de gedeeltelijke betaling aan te ne-
men, zullen we bij artikel 168 zien. Uit de jurisprudentie van de lagere rechtscolleges valt
af te leiden, dat de acceptatie in de praktijk op velerlei verschillende wijzen op de wissel-
brief werd aangegeven.'" In het geval waarin door de betrokkene op een wisselbrief
slechts de woorden'den 11 April tegen geld' waren vermeld, vergezeld van een handteke-
ning, meende de advocaat-generaal dat hieraan 'bezwaarlijk eene andere beteekenis en
uitlegging kunnen worden toegekend, dan dat de betrokkene den wisselbrief, op het door
hem aangeduide tijdstip, tegen geld zoude overnemen, en met betaling zoude honoreren;

1 428zoo dat er eene duidelijke en een onvoorwaardelijke acceptatie aanwezig is .
De artikelen 121 tot en met 129 van deze afdeling betreffen de acceptatie van de

zogenaamde 'wisselbrief ter eere',  ook wel 'interventie' of'acceptatie sopra protesto' ge-
noemd. De betaling van de 'wisselbrieven ter eere' komt in de artikelen 170 tot en met 174
aan de orde.

De in de derde afdeling besproken figuur waarbij een niet-geaccepteerde en gepro-
testeerde wisselbrief door een derde geaccepteerd wordt, zagen we reeds in eerdere perio-
des. Zubli legt uit, dat de praktische waarde van de acceptatie door een derde met name is
gelegen in het feit dat het met het oog op de kredietwaardigheid noch voor de trekker,
noch voor de endossant gunstig is wanneer hij een geprotesteerde wisselbrief terugkrijgt.
Het zal deze er in dat geval dan ook veel aan gelegen zijn de wisselbrief door een derde,
met last van bijvoorbeeld de trekker en tegen een schadeloosstelling, te laten accepteren
en wel op de als noodadres op de wisselbrief vermelde plaats. Maar ook zonder vooraf-
gaande last is acceptatie 'ter eere' mogelijk. Zubli noemt het voorbeeld van de betrokkene
die zelf'ter eere' accepteert. Aldus kan hij, terwijl hij (om wat voor reden dan ook) het

429accept van de wisselbrief weigert, zijn vertrouwen in de trekker tonen.
In het Wetboek van Koophandel wordt in de artikelen 173 en 174 een voorrangsre-

geling gegeven voor het geval meerdere personen de brief wensen te accepteren  'ter eere'
van een van de wisselpartijen. De regeling komt vrij ingewikkeld over. De Pinto merkt
hierbij op, dat deze situatie zich in de praktijk gelukkig uiterst zelden voordoet!-

De artikelen 130 tot en met 132 bevatten de regeling van het aval, de borgtocht.
De betaling van een wisselbrief kan te allen tijde gewaarborgd worden door een aval.
Deze wordt vermeld op de wisselbrief zelf, op een afzonderlijk stuk of in een brief.

426 Zubli, Het Nedertandsche Wisselregt 408.

427 Een voorbeeld hiervan vormt het vonnis van  het Hof van Noord-Brabant van 31 maart  1840.  Een van de
hierin opgenomen overwegingen luidt aldus: '0. dat het, in den handel, van algemeene bekendheid is, dat
acceptatien niet steeds door bepaaldelijk aan de zaak eigene bewoordingen, maar op de meest onderscheidene
wijzen worden uitgedrukt, (...)'. Regtspraak V,  355.  Ook de enkele vermelding van het woord 'gezien', vergezeld
van de datum en ondertekening, voldoet aan de vereisten voor acceptatie, aldus een vonnis van de arrondisse-
mentsrechtbank te Amsterdam van 12 oktober 1842. Regtspraak XV, 140-143.

428

Conclusie bij het arrest van de Hoge Raad van 17 juni 1841, Regtspraak VIII, 313. De Hoge Raad zelf
heeft deze kwestie, gelet op de feitelijke aard, niet voor cassatie vatbaar geacht.

  Zubli, Het Nederiandsche Wissetregt 433-434.

43  De Pinto, Handleiding II, 119.
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Deze afdeling komt inhoudelijk geheel overeen met de derde afdeling van het

wetboek van 1826.

Vierde afdeling

Afdeling vier regelt de overdracht van de wisselbrief door middel van het endossement.
Zubli geeft het volgende voorbeeld van een (Hollandsch) endossement:

"Voor mij aan .... (geendosseerde of order) waarde genoten. Amsterdam ....."

(get.) (endossant)431

Volgens Zubli is het endossement van wisselbrieven 'voorzeker het eenigste middel waar-
door beantwoord wordt aan de dubbele behoefte des handels, om vreemd geld, als het
ware, hier te kunnen koopen, om dat te doen zonder verwisseling der munt zelve, en op

i 432

eene wijze, dat de overzending geene kosten veroorzaakt.
Artikel 134 noemt de elementen waaraan het endossement moet voldoen: het moet

gesteld zijn op de brief zelf, het moet gedagtekend en ondertekend zijn en het moet de
namen bevatten van de persoon  aan wie, of wiens order, betaald moet worden, wederom
met toevoeging van'genotene waarde' of'waarde in rekening'. Het endossement waarin
niet aan deze vereisten is voldaan, geldt tussen de endossant en degene aan wie hij de
brief endosseert als een volmacht om zijn recht op de inhoud van de wisselbriefte doen
gelden (artikel 135). Wanneer een dergelijk endossement aan de order van de geendos-
seerde is gesteld, heeft laatstgenoemde de bevoegdheid om de wissel over te dragen. De
Hoge Raad heeft zich ten aanzien van deze laatste bepaling uitdrukkelijk uitgelaten. De
aan de Raad voorgelegde kwestie betrof een geschil dat naar Frans recht beslist diende te
worden. Dit recht bevatte evenwel niet de bepaling dat de onvolledig geandosseerde de
bevoegdheid heeft de (aan zijn order gestelde) wisselbrief te verhandelen. De Hoge Raad
overwoog:

'... dat het hier geldt een, uit zijner aard, verhandelbaar papier, en dat eene procu-
ratie, daartoe betrekkelijk, wanneer dezelve, gelijk hier, aan order gesteld is, niet
de beperking gedoogt, welke de eischer daaraan wil geven, maar, integendeel, de
bevoegdheid des lasthebbers moet geacht worden in te houden, om, door alle mid-
delen, welke met den aard der zaak overeenkomstig zijn, en dus ook door het ver-
handelen van het:rapier, het bedrag van hetzelve, voor rekening van den lastge-
ver, te bekomen'.

Artikel 136 bepaalt, dat ook een blanco-endossement (d.i. wanneer de achterzijde van de
wissel slechts de handtekening van de endossant bevat) tot de mogelijkheden behoort. In
het arrest van de Hoge Raad van  16 mei 1845 wordt de vraag aan de orde gesteld of een
endossement waarin boven de handtekening enige ruimte is opengelaten, als blanco-
endossement moet worden aangemerkt. De Hoge Raad oordeelde deze vraag als behorend
tot de bevoegdheid van de judex facti en wees om die reden de ingestelde cassatie af. 434

Volgens advocaat-generaal Van Maanen moet een dergelijk endossement in beginsel als
een blanco-endossement beschouwd worden; de houder is gerechtigd boven de handteke-
ning in te vullen hetgeen hij dienstig acht. Indien de rechten van een dergelijke houder
evenwel betwist worden, is de (lagere) rechter bevoegd een onderzoek in te stellen. De

* Zubli, Het Nederlandsche Wisselregt 103.

432 Zubli, a.w. 97.

433

HR 14 januari 1841, Regtspraak VII, 73

- Regtspraak XX, 310.
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handtekening behoeft immers niet noodzakelijkerwijs op een blanco-endossement te
duiden. Het kan ook om een kwitantie gaan.435

Een vals endossement doet volgens artikel  137 de eigendom van de brief niet over-
gaan en heeft tot gevolg dat alle opvolgende endossementen komen te vervallen (onver-
minderd de rechten van de houder jegens de endossanten). De aan het valse endossement
voorafgaande endossementen blijven in stand. Artikel 138 verbiedt het antidateren van
het endossement. Artikel 139 ten slotte bepaalt, dat wisselbrieven welke niet gesteld zijn
aan  order, of wisselbrieven waarvan de vervaldag reeds verstreken  is,  niet voor endosse-

436

ment vatbaar zijn.
Ook deze afdeling wijkt slechts in zeer beperkte mate af van de vierde afdeling van

het wetboek van 1826. In artikel 133 WvK wordt afgezien van hetgeen in het tweede lid
van artikel  109 Wvk (oud) was bepaald: 'Het endossement is volledig of in blanco'. Dit
gedeelte van het artikel werd nodeloos geacht 'vermits bij het nieuwe opstel van artikel
111 (nu art. 136) duidelijk is bepaald, hoedanig de endossementen in blanco moeten zijn
opgerigt, en wat daarvan het effect zij'.43' In artikel 136 WvK wordt vervolgens uitdruk-
kelijk vermeld dat het endossement ook blanco kan geschieden, 'door de bloote naamtee-
kening van den endossant, op den wisselbrief gesteld'. Een tweede (kleine) verschil tussen
de beide wetteksten betreft artikel  139  WvK ( 115 oud). Bepaald wordt, dat wisselbrieven
waarvan de vervaldag verstreken is, of die niet betaalbaar aan order zijn gesteld, niet
vatbaar zijn voor endossement. In artikel 139 WvK wordt hieraan toegevoegd, dat de
eigendom van een dergelijke wisselbrief slechts overgedragen kan worden bij afzonderlij-
ke akte van cessie.

Vijfde afdeling

De artikelen 140 tot en met 143 van de vijfde afdeling betreffen de rechtsverhouding
tussen de trekker en de acceptant. Reeds door Baldus en later Hugo de Groot werd de ver-
houding tussen de trekker en de acceptant als een overeenkomst van lastgeving be-
schouwd. In artikel 140 van het wetboek wordt dit uitgangspunt uitdrukkelijk herhaald.
Artikel 142 verplicht de trekker de betrokkene met behulp van een adviesbrief op de
hoogte te stellen van het feit dat hij op hem een wisselbrief getrokken heeft. Dit artikel
betreft slechts de positie van de trekker. Wanneer deze de betrokkene niet tijdig op de
hoogte stelt, is hij gehouden tot betaling van de kosten van een eventuele non-acceptatie
of non-betaling. Voor de verplichtingen van de betrokkene daarentegen heeft de regeling
geen gevolgen. Wanneer, zoals al vermeld, de betrokkene fondsen van de trekker heeft
gekregen welke 'bijzonder bestemd' zijn voor de betaling van een wisselbrief, is hij gehou-
den tot acceptatie van de wisselbrief. Hierbij speelt het al dan niet gekregen hebben van
een adviesbrief geen enkele rol.

Artikel 144 is het enige artikel in deze afdeling dat op de rechtsverhouding tussen
de houder en de acceptant ziet. Het artikel geeft de houder het recht om, na acceptatie,
betaling van de wisselbrief van de acceptant te vorderen. Bij arrest van 1 december 1841
besliste het Hofvan Gelderland dat alleen dan de nietigheid van de wisselbrief op grond
van 'geheime gebreken' aan de geandosseerde kon worden tegengeworpen wanneer bewe-
zen werd, dat deze geendosseerde hiervan niet onkundig was.438

De artikelen 145 tot en met 148 regelen de rechtsverhouding tussen houder en
endossanten. Allen  die een wisselbrief getekend, geaccepteerd of geendosseerd hebben,
zijn ieder voor het geheel verplicht de houder te voldoen.

435 Regtspraak XX, 311-316.

- In HR 7 juni 1841, Regtspraak VIII, 313 wordt door de Hoge Raad uitgemaakt dat ambtshalve toetsing
aan dit artikel aan de rechter niet is toegestaan.

43'
Voorduin, Geschiedenis VIII, 594.

438 Regtspraak XI, 271. Men treft bij de lagere rechtspraak nog een tegengestelde visie aan.
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Behoudens artikel  148 WvK ( 124 oud) is ook deze afdeling vrijwel identiek aan de
vij fde afdeling van het wetboek van 1826. Artikel 148 bepaalt, dat de trekker jegens de
acceptant die niet nakomt, een actie tot terugbetaling van het hem verstrekte fonds en
een actie tot vergoeding van de schade heeft. Artikel 124 oud bepaalde slechts, dat de
acceptant in dat geval aansprakelijk was voor de schade.

Zesde afdeling

Afdeling zes regelt op overzichtelijke wijze het moment van betaling van de wisselbrief en
de wijze waarop deze dient te geschieden. Zij maakt onderscheid tussen wissels 'op tijd
getrokken' (d.i. betaalbaar op een zekere datum) en wissels 'op zigt getrokken'. De
hoofdregeling ten aanzien van de eerstgenoemde groep wordt verwoord in artikel 149: een
wisselbrief, op tijd getrokken, is betaalbaar op de vervaldag. Hoewel met de invoering van
de Code de Commerce het gebruik van de zogenaamde respijtdagen reeds was afgeschaft
en men het niet wenselijk achtte deze opnieuw in te voeren*39, was het in de praktijk toch
niet zo gebruikelijk dat de betrokkene op de vervaldag betaalde. Artikel 179 immers, dat
de trekker verplicht daags na de vervaldag te protesteren, geeft 66n dag respijt.*# Op 17
oktober 1839 bekrachtigde de Hoge Raad een vonnis van de rechtbank te Rotterdam van
10  april 1839, waarin  zich de vraag voordeed op welke dag een wisselbrief geprotesteerd
moet worden wanneer die op een zondag vervalt. Zowel de rechtbank als de Hoge Raad
waren van mening, dat in een dergelijk geval op een dinsdag geprotesteerd moet worden.
De Hoge Raad overweegt: '(...) dat, naar de wet, de betaaldag van eene wissel dezelfde is
als, en alzoo gelijk staat met den vervaldag, als zijnde deze laatste tevens de betaaldag; en
dat deze beiden alzoo, in zoo verre, zijn synoniem; 0. dat, vervolgens, bij art. 154 van dat
Wetboek, bepaald zijnde, dat indien de betaaldag op eenen Zondag invalt, de wissel eerst
des anderen daags is betaalbaar, hieruit alsmede volgt, dat, in dat geval, de vervaldag en
de betaaldag, naar regten, niet is de Zondag, maar de Maandag'. Aangezien de trekker
eerst daags na de vervaldag moet protesteren, dient dit in casu op dinsdag te geschie-
den.441

Artikel 151 spreekt van de wisselbrieven 'uso's na zigt' getrokken. Artikel 152 legt
in de tweede alinea uit wat dit zijn: 'Door uso's worden, ten aanzien van alle binnen het
koningrijk betaalbare wisselbrieven, verstaan dertig dagen, welke ten aanzien van wis-
selbrieven, niet op zigt getrokken, beginnen te loopen daags na derzelver dagteekening.

I442

De artikelen 158 en 159 zien op de situatie dat de betrokkene de brief v66r de
vervaldag wil betalen of in disconto wil nemen. In het'Wetboek van Koophandel met
aanteekeningen' wordt uitgelegd wat met in disconto nemen wordt bedoeld. Het betreft de
situatie waarin de houder de vervaldag niet wenst af te wachten en de wisselbrief aan de
betrokkene of een derde bij endossement overdraagt.  In dat geval zal de houder een kor-
ting, disconto, moeten geven, wegens gemis aan rentegenot. Om zich tegen de gevolgen
van de vervroegde betaling te vrijwaren, liet de betrokkene zich v66r de invoering van
artikel  158 in dat geval de wisselbrief endosseren, zodat hij  in de rechten van de houder
trad. De invoering van artikel 158, aldus de Amsterdamse advocaten, brengt hierin nu
verandering. De betrokkene is thans in alle gevallen verantwoordelijk voor de geldigheid
van de betaling.

Artikel 165 geeft een uitzondering op de regel van artikel 133, dat niemand wetti-
ge houder van een wisselbrief kan zijn zonder dat de brief aan hem is geandosseerd
(behoudens de mogelijkheid van een blanco-endossement). Het artikel bepaalt, dat de

*39 Voorduin, Geschiedenis VIII, 619-621, 627 en 679.

44  Zubli, Het Nederlandsche Wissetregt 446-447 en Asser c.s., Wetboek van Koophandel 64-65.

44' HR 17 oktober 1839, Regtspraak II, 362.

442 In De Martini, De Nederlandsche Wetgeuing 941-943, worden bij de bespreking van dit artikel 152 van het
Wetboek van Koophandel de 'uso's' van de meeste wisselplaatsen genoemd.



142

vertoner van een wisselbrief aan wie de brief niet is geandosseerd, de betaling toch onder
borgtocht kan vorderen, mits hij schriftelijk kan bewijzen dat de brief hem ter invordering
is toegezonden door de rechthebbende.

Artikel 168 verplicht de houder een gedeeltelijke betaling van de betrokkene te
aanvaarden. Hij hoeft de brief in dat geval echter niet aan de betrokkene afte geven,
maar kan volstaan met afschrijving van de gedeeltelijke betaling op de wisselbrief en
afgifte van een ondertekende kwitantie.

De artikelen 170 tot en met 174 ten slotte, regelen de betaling 'ter eere'.
Het eerste artikel van deze afdeling (artikel 149) wijkt afvan artikel 125 WvK

(oud). Daar werd bepaald, dat een wisselbrief, op tijd getrokken, betaalbaar was daags
nadat deze was vervallen, derhalve een dag later dan naar'nieuwe' recht. Een tweede
afwijking betreft artikel 171 WvK Hierin wordt aan de tekst van artikel 147 oud een lid
toegevoegd: degene die de wissel 'ter eere' van iemand betaalt, is gehouden diegene onver-
wijld hiervan in kennis te stellen, op straffe van vergoeding van kosten, schade en rente.

Zevende afdeling

"Het protest is de bij de Wet uitsluitend bevolen akte, waarbij de houder consta-
teert, dat hij de betaling op den vervaldag te vergeefs heeft gevraagd, en tevens
protesteert tegen de wanpraestatie van den trekker en de endossanten die aan
hunne verpligting, om te zorgen, dat de betaling ten behoorlijken tijd en plaatse
geschiede, niet hebben voldaan".

Aldus het'Wetboek van Koophandel met aanteekeningen'."3 Men kan zowel van non-
acceptatie (artt. 175-178) als van non-betaling (artt. 179-181) protesteren. De inhoud van
het protest is in artikel 182 beschreven. Nadat het protest is opgemaakt, moet het binnen
vijf dagen verzonden worden aan degene van wie de houder (artikel 184) dan wel de en-
dossanten (artikel 185) de wissel verkregen hebben.

Ingevolge artikel 186 heeft de houder het recht om naar keuze de acceptant, detrekker of de endossanten voor vergoeding aan te spreken.  Dat deze vergoeding bestaat
uit de hoofdsom van de wissel en de kosten, blijkt uit artikel 187. Uit dit artikel blijkt ook,dat de houder deze vergoeding door middel van een herwissel op de trekker of een van de
endossanten kan verkrijgen. Zubli geeft het volgende voorbeeld van een herwissel:

"Amsterdam.... Goed voor f....
Op zigt gelieve UEd. te betalen tegen dezen mijnen (prima secunda etc. sola) wis-
selbrief, aan A... of... order, de som van..., waarde genoten, en stel op rekening voor
rembours van eenen van non-... (acceptatie ofbetaling) geprotesteerden wissel-
brief, door UEd. op B getrokken (of) door UEd. aan B geandosseerd, volgens re-
tourrekening en bijlagen, als per advies van
Aan D.                                                        C.
t(3..,,."444

De zogenaamde retourrekening betreft de berekening van de hoofdsom van de herwissel.
Welke kosten hierbij in rekening gebracht mogen worden, wordt in de artikelen 188 tot en
met 197 beschreven. Ook van een retourrekening geeft Zubli een voorbeeld:445

443 Asser c.s., Wetboek uan Koophandel 71.

*" Zubli, Het Nederlandsche Wisselregt 492.

 Zubli, a.w. 494.
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Retourrekening bij eenen wisselbrief, groot f 1000, -
Ned., getrokken op................. te................... den.................. door...............

KnpitgAl f looor.
Protestkosten . ...- 6,50
Getuigschriften enz -      3,--

Zegels en brievenpnrt -     1,19

561/2 551/2            37 f 1010,69
Koersverlies  - - - =1 - % -    16,84

120 120 113
f 1027,53

Courtage 10/nn ...- 1,03

f 1028,56

In dit voorbeeld gaat Zubli uit van een wisselbrief, groot f.1000,-, getrokken van Parijs op
Amsterdam tegen een koers (op de vervaldag) van 55 1/2 gld. Bij de herwissel daarente-
gen gold een koers van 56 1/2 gld.

Artikel 199 bepaalt, dat wanneer de houder met 6f de trekker 6f de acceptant een
'vrijwillig accoord' sluit, hij zijn verhaal jegens de endossanten verliest. Wanneer een
dergelijk accoord daarentegen is aangegaan met een van de endossanten, verliest de
houder weliswaar zijn verhaalsrechten ten opzichte van alle volgende endossanten, doch
niet ten opzichte van de vorige endossanten of de trekker of de acceptant.  Dat het hier
overigens gaat om een vorm van het tenietgaan van een wisselschuld wordt in artikel 204
vermeld.

Dat artikel 179 WvK afwijkt van artikel 154 oud, volgt reeds uit het feit dat de
wisselbrief, op tijd getrokken, naar'nieuw' recht op de vervaldag betaalbaar is. Waar
artikel  154 oud bepaalde, dat de houder verplicht is de betaling van de wisselbrief daags
na de vervaldag te vragen en bij non-betaling nog dezelfde dag te protesteren, bepaalt
artikel 179 WvK, dat de houder daags na de vervaldag moet protesteren. In artikel 184
wordt aan de tekst van artikel 159 oud een lid toegevoegd: wanneer degene aan wie de
houder het protest moet betekenen niet in dezelfde gemeente woonachtig is, moet de
houder een afschrift van het protest aan hem versturen en wel uiterlijk op de eerste dag
na voormelde termijn van vijf dagen (en met de eerste bekende mogelijkheid van verzen-
ding wanneer er geen regelmatige postverbinding met de betreffende plaats bestaat!). Aan
artikel 187 ten slotte, wordt volledigheidshalve een definitie van een herwissel toege-
voegd, hetgeen in artikel 162 oud als zodanig ontbrak.

Achtste afdeling

Deze afdeling betreft het tenietgaan van wisselschulden. Behalve naar het in artikel 199
vermelde vrijwillig accoord, verwijst artikel 204 voor gronden voor het tenietgaan van
wisselschulden naar 'alle middelen van schuldbevrijding bij het Burgerlijk Wetboek aan-
gewezen'. Asser c.s. noemt in dit verband artikel 1417 e.v. van het toen geldende Burger-
lijk Wetboek.*46 Door Zubli worden al de in dit artikel 1417 opgenomen gronden voor het
tenietgaan van een wisselschuld besproken.

447

Artikel 205 verbindt aan het tenietgaan als gevolg van schuldvergelijking een
voorwaarde voor de schuldenaar van een failliete boedel. Hij dient te bewijzen, dat hij
v66r het faillissement te goeder trouw eigenaar van de brief is geworden. Volgens artikel

206 verjaart een wisselschuld na tien jaar, gerekend vanaf de vervaldatum, mits degenen

446 Asser c.s., Het Wetboek uan Koophandel 80.

447 Zubli, Het Nederlandsche Wisselregt 502-503.
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die de verjaring inroepen desgevorderd onder ede verklaren, dat zij terzake van de wissel-
briefniets meer verschuldigd zijn en dat zij te goeder trouw van mening zijn, dat ook hun
erfgenamen of rechtsopvolgers niets verschuldigd zijn. Een uitzondering op deze verja-
ringsregel wordt gevormd door artikel 207: de rechtsvordering jegens de endossanten of
jegens de trekker van een van non-betaling geprotesteerde wisselbrief (die bewijst fonds
te hebben verschaft). De verjaring van deze schuld varieert tussen:
(sub a) vijftien maanden (voor wisselbrieven betaalbaar op plaatsen 'in de Levant en aan
de noordelijke kusten van Afrika'),
(sub b) achttien maanden (voor wisselbrieven betaalbaar op plaatsen aan de westelijkekust van Afrika tot aan de Kaap de Goede Hoop, daaronder begrepen het vaste land van
Noord- en Zuid-Amerika en de West-Indische eilanden) en
(sub c) twee jaar (voor wisselbrieven betaalbaar op plaatsen aan de kusten van Zuid- en
Noord-Amerika, gelegen aan 'de Groote Zuidzee, te rekenen van de andere zijde van Kaap
Hoorn en op de in die zee gelegen eilanden, op het vaste land van Azie en de eilanden in
Oost-Indien').
Voor wisselbrieven, betaalbaar op alle andere plaatsen, geldt de termijn van een jaar (sub
d). De verjaringstermijn start voor de houder van de wisselbrief op de vervaldag en voor
de endossanten op de dag dat zij tot betaling zijn aangesproken (of, in geval geen rechts-
vordering heeft plaatsgehad, op de dag dat zij vrijwillig hebben betaald).

Artikel 178 WvK (oud), dat het enige artikel van de achtste afdeling vormde, is
geheel vervangen door de artikelen 204 tot en met 207. Om hele wezenlijke verschillen
gaat het hier niet, maar de materie wordt met de 'nieuwe' artikelen zeker in aanzienlijke
mate verduidelijkt.

De'Algemene bepaling', vervat in artikel 185 van het wetboek van 1826, is komen
te vervallen. De negende afdeling van de zesde titel van het wetboek van 1826, 'Van or-
derbriefies en assignatian of kassiersbriefjes',  is in de wettekst van 1838 omgevormd tot
de zevende titel,  'Van orderbriefies of promessen aan order; van assignatien,  en van kas-
siers-en ander papier aan toonder'. Blijkens de Memorie van Toelichting van 20 maart
1834 achtte de regering het doelmatig de beide titels te splitsen 'en in dezen Titel (d.i. de
zesde titel) alleen en bij uitsluiting te behandelen al hetgeen tot de eigenlijke wisselbrie-
ven betrekkelijk is, (...)'.*" Ik sluit mij hierbij aan en zal om die reden de zevende titel van
het Wetboek van Koophandel van 1838 niet bespreken.

Conclusie

Uit het voorgaande is duidelijk geworden, dat de wetgeving op het terrein van het wissel-
recht in de periode v66r  1811, het jaar waarin de Franse Code de Commerce in Nederland
werd ingevoerd, zowel een grote formele als materiale ontwikkeling heeft doorgemaakt.
Enerzijds befnvloed door het Franse recht, als gevolg van de invoering van de Code de
Commerce en de belangstelling voor de werken van Franse geleerden en anderzijds door
ontwikkelingen op de'werkvloer', is de zevende titel van het ontwerp van 1809 de aanzet
geweest tot het nationale wisselrecht van 1838.

Dat het endossement tijdens de totstandkoming van het Wetboek van 1838 volle-
dig ingeburgerd is, blijkt uit de bepalingen in de vijfde afdeling van deze wet. Alleen arti-
kel 135 WvK roept herinneringen op aan het mandaat tot betaling uit'vroegere tijden'.Als het endossement niet voldoet aan de in artikel 135 geformuleerde (formele) vereisten,
geldt het tussen de endossant en de opvolgende verkrijger slechts als een volmacht om
zijn rechten te doen gelden. Eenzelfde soort bepaling geeft artikel 102 WvK. Als de wissel-
brief niet voldoet aan de in dit artikel opgesomde formele vereisten, heeft de brief slechts
de kracht van een schuldbekentenis. Aan de onwetende verkrijgende derde kan dit gebrekevenwel niet tegengeworpen worden. Helaas laat het wetboek zich niet uit over de situatie
waarin niet aan de tekst van de wisselbrief zelf,  maar aan de relaties tussen de verschil-
lende betrokkenen gebreken kleven.

448
Voorduin, Geschiedenis VIII, 416.
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Hoewel de overeenkomst tussen de trekker en de nemer in de wettekst niet (meer)
wordt genoemd, was ten tijde van de invoering van de wet algemeen aanvaard, dat de

449wissel het bewijs vormde van de tussen de trekker en de nemer gesloten overeenkomst.
Deze nemer kon zijn aan deze overeenkomst ontleende rechten door endossement over-
dragen. Betekende dit dat de houder (of geendosseerde) zijn rechten ontleende aan de
rechten die de nemer uit de overeenkomst had? Als dat het geval geweest zou zijn, kon de
trekker op grond van de 'nemo-plus-regeling' alle excepties jegens de nemer ook jegens  de
houder inroepen, hetgeen in strijd zou zijn met een van de hoofdbeginselen van het recht
ter zake van waardepapieren, namelijk dat de rechten van de houder met het oog op de
verhandelbaarheid vrijwel onaantastbaar waren. En wat wanneer er geen derde partij als
nemer deelneemt aan de wissel? Ingevolge de artikelen 101 en 111 WvK was het immers
mogelijk dat de trekker de wissel aan zijn eigen order trok of aan de order van een derde.
In deze gevallen fungeerde 6f de trekker als nemer, 6f fungeert een gevolmachtigde van de
trekker als nemer. Toch werd ook in deze gevallen door de wet gesproken van een wis-
selbrief die door middel van endossement overdraagbaar was (en waarvan de houder dus
betaling kon vorderen). Als de houder zijn rechten niet ontleende aan de rechten die de
nemer uit de onderliggende overeenkomst had, waaraan ontleende de houder zijn recht
dan wel? Niet aan de tussen de trekker en de betrokkene bestaande overeenkomst, want
hieraan kon hij als derde geen rechten ontlenen.

Al bij al roept de wettekst van 1838 verschillende vragen op. Mogelijk geven de
aan deze tekst gewijde wetenschappelijke beschouwingen een bevredigend antwoord.

4.3      De theorie

Van Oven constateerde in 1968 dat men bij een oppervlakkig onderzoek van het beschik-
bare materiaal wordt getroffen door de geringe omvang van de wetenschappelijke nala-
tenschap over het handelsrecht uit de periode tot 1850.450 Volgens Van Oven is dit vermoe-
delijk een nawerking van de suprematie van het Romeinse recht in de wetenschappelijke
rechtsbeoefening en van de gedachte dat de materie van het handelsrecht zich eigenlijk
minder voor wetenschappelijke bewerking zou lenen. Zo behoorde de materie van het
Wetboek van Koophandel pas vanaf 1840 tot de verplichte leerstof op universiteiten. 451
Vanaf ongeveer dat moment nam het aantal dissertaties over handelsrechtelijke onder-
werpen toe en gingen ook hoogleraren over tot publicatie van artikelen in juridische peri-
odieken als Themis en Nederlandsche Jaarboeken voor regtsgeleerdheid en wetgeving.

452

Bovendien groeide ook het aantal handboeken over handelsrechtelijke onderwerpen.
Enkele hiervan zijn in de vorige paragraaf reeds genoemd. De meesten van deze hand-
boeken bevatten, naast praktijkgerichte commentaren, een aanzienlijke hoeveelheid
wetenschappelijke beschouwingen.

Voor het wisselrecht noemt Van Oven een klein aantal auteurs die in de periode
voor 1850 zulke beschouwingen aan dit recht hebben gewijd. Naast Zubli (waarvan de
matige kwaliteit van het rechtstheoretisch gedeelte van zijn werk reeds ter sprake
kwam), Vissering (die met name de Duitse wetgeving aan de orde stelde) en AC. Holtius
(die 'Het Wisselregt in de 14e Eeuw volgens de Consilia van Baldus' in 1840 had uitgege-

*49 De Pinto, Handleiding II, 96-98.

45  Van Oven, Geschiedenis 7.

451

Voorgeschreven in artikel  1  KB.  30 juni  1840.
452 De eerste uitgave van Themis, regtskundig tijdschrift' dateert van 1839. Het tijdschrift was opgericht

door  D H. Levyssohn, N. Olivier  en  A de Pinto. 'Nederlandsche Jaarboeken voor regtsgeleerdheid  en
wetpving' (opgericht door CA den Tex en J  van Hall) was een voortzetting van Bijdragen tot regtsgeleerd-
heia en wetgeving', die tussen 1826 en 1838 zijn verschenen De uitgave Nederlandsche Jaarboeken verscheen
voor het eerst in 1839 (tot 1950) en werd in 1851 voortgezet als 'Nieuwe Bijdragen voor regtsgeleerdheid en
wetgeving'.
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ven),  schenkt Van Oven aandacht aan Joost Gerard Kist ( 1822-1897).453 Naast de diverse
functies die deze jurist respectievelijk binnen de advocatuur en de rechterlijke macht
vervulde (vanaf 1869 had hij zitting in de Hoge Raad en vanaf 1885 bekleedde hij het
presidentschap van dit rechtscollege), heeft hij zich zeer verdienstelijk gemaakt voor de
wetenschap, met name die van het handelsrecht. Dit leidde in de periode van 1867 tot
1877 tot zijn standaardwerk, 'Beginselen van Handelsregt volgens het Nederland-
sche Wetboek van Koophandel'. Het tweede deel van dit werk, 'Handelsverbintenissen uit
schrift', bevat een verhandeling van waardepapieren. Het was het resultaat van jarenlang
onderzoek en vele publicaties over met name het onderwerp van de wisselbrief. De basis
voor zijn theorie legde Kist enige jaren daarvoor in 'Beginselen van Wisselregt volgens het
Wetboek van Koophandel' (voor het eerst verschenen in 1852).w Hierin zette hij zijn aan
de Duitse doctrine ontleende theorie met betrekking tot de abstract:e wisselverbintenis
uiteen. Een theorie die door sommigen als de grondslag van het moderne wisselrecht werd
beschouwd.*85 Enige jaren daarvoor, in  1849, had Kist zijn theorie reeds aangekondigd in
een artikel in Themis, getiteld'Het begrip van Wissel in artikel 100 van het Wetboek van
Koophandel vergeleken met dat van de Algemeene Duitsche Wisselwet':=

In deze paragraaf zal ik voormelde theorie, die volgens Kist aan het beginsel van
de abstracte wisselverbintenis ten grondslag ligt, in grote lijnen bespreken. De eerste
uitgave van 'Beginselen van Wisselregt' dateert van 1852 en valt strikt genomen buiten
de door mij onderscheiden periode (tot 1850). Aangezien dit werk evenwel zijn directe
aanleiding vindt in het sinds 1838 geldende recht, terwijl bovendien de basis van deze
theorie door Kist in de aan 1852 voorafgaande jaren reeds was geintroduceerd,  zal ik dit
werk,  tezamen met voormeld artikel, voor deze paragraaf als uitgangspunt nemen.

Kist bespreekt in 'Beginselen van Wisselregt' het wisselrecht zoals het zijns in-
ziens met inachtneming van voormelde theorie wettelijk geregeld had moeten zijn. Hij
hanteert hierbij een tweedeling. In deel I bespreekt Kist de verbintenissen die zijns in-
ziens uit de wissel zelf ontstaan en tot handhaving waarvan de wisselbrief genoeg is,
zodat de vordering uit de wissel bewezen kan worden. Deel II bevat de verbintenissen die
niet uit de wissel ontstaan en hieruit ook niet bewezen kunnen worden:' Deze tweedeling
zal door mij in deze paragraaf ook worden gehanteerd. Voor zover de wetsartikelen geen
consequenties ondervinden van de theorie van Kist, zal ik aan de bespreking door Kist
van deze artikelen voorbij gaan.

458

De achtergronden van de theorievorming van Kist

In'Beginselen van Wisselregt' vangt Kist in de Inleiding aan met een verklaring voor het
feit dat 'het wisselrecht bij hen, die den wissel theoretisch uit de wet, hebben leeren ken-

453 Van Oven Geschiedenis 39-40. Van de overige auteurs die door Van Oven worden genoemd, dateren de
wetenschappelijke verdiensten op het terrein van het wisselrecht met name uit de periode na 1850. Om deze
reden worden zij op deze plaats niet genoemd.

454 De tweede editie van dit boek verschijnt in 1860 onder de naam Het handelspapier. Hierin wordt, naast de
wisselbrief, ook het toonderpapier besproken. In 1861 wordt aan dit werk in een afzonderlijke aflevering de
bespreking van het cognossement toegevoegd.

455 T.M.C. Asser in zijn recensie van 'Beginselen van het hedendaagsche wisselrecht' van N.KF. Land (1881)
in Nieuwe BOdragen voor Regtsgeleerdheid en Wetgeuing 7 (1881) 503-507,503.

456 Themis 10 (1849) 79-113.

43. Beginselen uan wisselregt 5. Tot de laatste groep verbintenissen behoren de verbintenis tussen de trekker
en de nemer met betrekking tot de levering van de wissel en het geven van waarde, alsmede de wissel voor
rekening van een derde enerzijds en de verbintenis tussen de trekker en de betrokkene en de fondsbezorging
anderzijds.

458 Dit is bijvoorbeeld het geval daar waar Kist de soorten van wissels, de wisselexemplaren, het aval, de
vervaltijd, de bet;aling en de wijzen waarop een wisselschuld teniet gaat bespreekt.
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nen, eenen naam van duisterheid en ingewikkeldheid (heeft), dien het bij de kooplieden,
8 459

die dagelijks met wissels omgaan, mist.
In navolging van met name de Duitser Carl Einert, ontwerper van de Saksische

Wet op het wisselrecht van 1841= en mede-ontwerper van eenzelfde wet in Pruisen in
1845, was Kist het met de verklaring van de grondslag van de wisselbrief uit de ver-
schillende overeenkomsten zoals bijvoorbeeld koop of ruiling (tussen de trekker en de
nemer) en lastgeving (tussen de trekker en de betrokkene) niet eens.*«1 Einert meende,
dat de woorden in de wisselbrief zich niet lenen voor een basis van een definitie van de
wissel (zoals dat bijvoorbeeld in artikel 100 WvK gebeurde), aangezien de wisselbrief iets
anders uitdrukt dan wat partijen bedoelen. De wisselbriefbevat volgens hem niets anders
dan een belofte van de trekker aan het'gehele publiek', dat hij  zelf of een derde de brief op
de vervaldag zal betalen. Deze belofte bestaat dus uit twee gedeelten: de acceptatie door
de betrokkene en de betaling door de betrokkene of de trekker zelf. De betrokkene voegt

462zich door zijn acceptatie bij deze verbintenis van de trekker.
Einert had met zijn verwerping van de tot dan toe heersende opvattingen omtrent

de grondslag van de wisselbrief de Duitse gemoederen in beweging gebracht. Zijn in  1849
verschenen werk had in Duitsland grote invloed op verschillende nieuwe wetsontwerpen.
Zijn theorie werd overigens niet kritiekloos aanvaard. Kist wijst in 'Het begrip van wissel'
op een tweetal punten van kritiek die door de ontwerper van een wisselwet voor het Duit-
se Brunswijk (1843), dr. Liebe, in de memorie van toelichting al naar voren waren ge-
bracht.463 Kist schaart zich achter deze kritiek en achter de (aangepaste) theorie van Liebe
met betrekking tot de grondslag van de wisselbrief. Deze theorie vormde ook de basis voor
de in 1850 ingevoerde 'Allgemeine Deutsche Wechsel-Ordnung'.

De'creatie-theorie' van Kist

Evenals Liebe kwalificeert Kist de handelingen waaruit verbintenissen kunnen ontstaan
in formele en materiele handelingen.** Materiale handelingen zijn gericht op het aangaan
van een verbintenis. Bij de formele handelingen daarentegen ontstaat het rechtsgevolg uit
de vorm. Niet het doel van partijen is de oorzaak van de verbintenis maar het bestaan van
een bepaald feit, door de wet of de praktijk gevorderd. Toepassing van deze beginselen op
de wisselbrief leidt tot het onderscheid tussen enerzijds de verbintenissen die tot de wis-
selbrief aanleiding gaven en anderzijds de eigenlijke wisselverbintenissen die uit het
papier zelf ontstaan. De ondertekenaar van de wissel creaert 66nzijdig een verbintenis
welke door de vorm, een geschrift in de vereiste bewoordingen opgesteld, verbindend
wordt. De bij de wissel betrokken partijen, de trekker, de acceptant en de endossant ver-

459 Kist, Beginselen 1.

460 Entwurfeiner Wechsel-Ordnung Air das Kanigreich Sachsen (Dresden/Leipzig 1841).

461 C. Einert, Das Wechsdrecht nach dem Bedur/hisze des WechselgeschdRs im neunzehnten Jahrhundert
(I ipzig 1839).

462 Kist, 'Het begrip van wissel', 81-82.

463 Entwurfeiner Wechsel-Ordnung fur das Herzogthum Braunschweig, sammt Motiuen (Braunschweig 1843).
Het eerste punt van kritiek betreft de stelling van Einert dat de wisselbrief het papieren geld van de kooplie-
den is. Het tweede punt is mijns inziens van grotere importantie. Het betreft de stelling van Einert dat het
endossement slechts borgstelling en geen overdracht is. Volgens Liebe (en Kist) gaat deze stelling alleen voor
het blanco-endossement op. In dat geval immers kan iedere bezitter van de wisselbrief zich op de belofte van
de trekker beroepen. De feitelijke overgave van de brief is voldoende voor de overdracht. In geval van een volle-
dig endossement gaat deze stelling evenwel niet op. De geendosseerde wordt in de brief genoemd en voor de
overdracht is dus een nieuw endossement vereist. Zonder dat kan de nieuwe geandosseerde geen rechten uit de
wisselbriefverkrijgen. Aldus Kist in Themis 10 (1849) 82-84. Ook Vissering overigens is het met deze kritische
kanttekeningen bij de theorie van Einert eens in Het Wisselregt der X1Xde eeuw XLVIII en L.

464 Deze tweedeling resulteerde in Beginselen van handelsrecht' tot het onderscheid tussen het tweede deel,
de verbintenissen 'uit schrift' en het derde deel, de verbintenissen uit overeenkomst.
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binden zichzelf dus door ondertekening van het papier (op door de wet of gebruik gevor-
derde wijzen). De verplichting tot betaling van de acceptant is niet het gevolg van de
aanneming van een last, maar van de toetreding tot de verbintenis van de trekker. De aan
de wissel ten grondslag liggende materiele handelingen zijn irrelevant. De bij de wissel
betrokken personen hebben vanzelfsprekend met hun handelingen wel een doel voor ogen,
doch dit staat in geen verband met de verbintenissen die uit de wissel ontstaan. In deze
gedachte is het endossement als borgstelling aan te merken, maar ook als middel om het
papier over te dragen. Ik kom hierop later terug.

Het spreekt voor zich, dat deze theorie Kist tot een kritische houding jegens het
Wetboek van Koophandel bracht. Dit was immers nog gedeeltelijk gebaseerd op de 'oude'
gedachte dat de grondslag voor de wissel bestond in het wisselcontract, bestaande uit
verschillende overeenkomsten. Kist stelt, dat de wettekst van 1838 op twee gedachtenhinkt. Enerzijds leidt zij wisselverbintenissen af uit een onderliggende overeenkomst,
zoals de verplichting van de betrokkene in artikel 140 WvK, en anderzijds erkent zij ver-
bintenissen, zonder dat hieraan een overeenkomst ten grondslag ligt, zoals de verplichtingvan de trekker om aan de houder te betalen wanneer de wissel aan zijn eigen order is
getrokken (artikel 101 lid 1 WvK).

Deel I : 'Verbintenissen uit den wissel zelf. Eigenlijk gezegd wisselregt'
'De vereisten van een wisselbrief

Gelet op de betekenis  die  door Kist  aan  de vorm  van de wisselbrief wordt gegeven, dienen
de vereisten voor de geldigheid nauwkeurig omschreven te zijn. In de wettekst van 1838
gebeurde dit in artikel 100. Kist bespreekt artikel 100 WvK in het eerste deel van zijn
boek. De in de 'definitie' van dit artikel opgenomen overeenkomst tot lastgeving (tussen
de trekker en de betrokkene) als hoofdkenmerk van de wisselbrief, afgeleid uit de in het
papier opgenomen woorden 'UEd. gelieve te betalen', wordt door Kist verworpen. Zijns
inziens is er in de meeste gevallen geen sprake van lastgeving, terwijl deze overeenkomst,
zo er al sprake van is, geheel buiten het begrip van de wissel valt. Daarentegen wordt in
artikel 100 WvK niet de overeenkomst tussen de trekker en de nemer genoemd (behou-
dens voor zover hiernaar met 'met erkenning van ontvangen waarde of van waarde  in
rekening' verwezen wordt), terwijl deze overeenkomst volgens Kist de enige is waarvan in
de wissel zou moeten blijken. Hij komt tot de volgende definitie van een wisselbrief

'De wissel is een gedagteekend geschrift, waarbij iemand zich door zijne onder-
teekening verbindt, om eene zekere som gelds, op eenen bepaalden tijd, of op of na
zigt, aan een ander (nemer) of order, van wien hij tevens erkent de waarde ont-
vangen te hebben of nader met hem te zullen verrekenen, door een' derde (betrok-
kene) op eene andere plaats te doen betalen, welke derde zich, door het plaatsen
van zijne handtekening (acceptatie) op den wissel tot het voldoen der door den on-
derteekenaar (trekker) beloofde som, verbindt: 4#

De vereisten die artikel 100 WvK stelt, worden door Kist gedeeltelijk erkend. Zo is het ook
in zijn theorie noodzakelijk dat de wissel de handtekening van de trekker bevat, alsmede
de  datum, de geldsom  en de vervaldag. Voorts dient de brief de  naam te bevatten van  de
persoon  aan wie (of wiens order) betaald moet worden, evenals  de  naam van de betrokke-
ne. Met het in de wettekst opgenomen vereiste dat de plaats van betaling van de wissel
een andere moet zijn dan de plaats waar deze is getrokken, is Kist het evenwel oneens.
Dit vereiste stamt zijns inziens nog uit de tijd dat men de wissel slechts als een middel tot
verzending van geld zag, terwijl het endossement ongebruikelijk was. In de huidige han-
delspraktijk is het vereiste volgens Kist ongewenst, enerzijds omdat het te onbepaald iswat 'een plaats' is en anderzijds omdat de wisselbriefevenveel nut heeft wanneer zij op de

*85 Beginselen  uan  wisselregt  1 1.
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plaats van trekking ook wordt betaald. Het argument van koersverschillen in die zin dat
de wissel geen koersvoordeel zou kunnen opleveren zolang deze niet de plaats van trek-
king verlaat, gaat hier zijns inziens niet op. Een dergelijke wissel kan immers ook best
naar andere plaatsen geandosseerd worden voordat zij terugkeert op de plaats van trek-
king. Het laatste vereiste ten slotte, de erkenning van genoten waarde of van waarde in
rekening, is volgens Kist slechts een nutteloze formaliteit. Ook dit vereiste is zijns inziens
terug te voeren op het verleden, waarin de clausule de oorzaak van de wisselverbintenis
aangaf. Aangezien Kist de grondslag voor wisselverbintenissen zocht in de vorm van het
papier en niet in de aan de wissel voorafgaande overeenkomsten, ligt het voor de hand dat
hij de verplichting van de trekker zocht in diens betalingsbelofte (zijn handtekening op de
wisselbrieD en niet in een verwijzing naar een tussen trekker en nemer gesloten overeen-
komst. Voor de geldigheid van de wisselbrief is niet vereist, dat de waarde daadwerkelijk
door de trekker ontvangen of verrekend is. Het gaat slechts om de erkenning hiervan op
het papier. Maar ook al zou men aannemen, dat de'ontvangen waarde' de oorzaak is van
de wisselschuld, dan nog is dit volgens Kist voor de verbintenissen uit de wissel niet inte-
ressant.

'Het endossement,466

Ook voor de wettelijke regeling van het endossement heeft de theorie van Kist de nodige
consequenties. Deze onderscheidt twee functies van het endossement. Enerzijds dient het
als wijze van overdracht en anderzijds als wijze van borgstelling.

Ten aanzien van het element van overdracht onderstreept de schrijver het verschil
tussen het endossement en de cessie, hierin bestaande dat in geval van endossement een
persoonlijk verweer niet aan latere houders tegengeworpen kan worden. Volgens Kist is
het een algemene regel van wisselrecht dat excepties, gegrond op de betrekking van 66n
van de vroegere houders tot 66n van de schuldenaars (de'exceptiones ex persona indos-
santis'), niet worden toegelaten. Hoewel niet in de wet opgenomen, volgt dit beginsel naar
de mening van de auteur uit de aard van de wisselverbintenis.

Ten aanzien van het element borgstelling merkt Kist op, dat deze functie welis-
waar niet uitdrukkelijk in de wet is geregeld, maar wel indirect volgt uit artikel 146 WvK
'Allen die den wisselbriefhebben geteekend, geaccepteerd en geandosseerd zijn verpligt
den houder te waarborgen'. In het geval van een blanco-endossement is de borgstelling
volgens Kist zelfs de enige functie van het endossement. Voor de overdracht van een der-
gelijke wissel is immers slechts de lichamelijke overgave voldoende.

'De acceptatie'

Artikel 140 WvK zegt met zoveel woorden dat de acceptatie het karakter van het aanne-
men van last heeft: 'Tusschen trekker en acceptant ontstaat uit den wissel eene handeling
van lastgeving waarbij laatstgemelde zich verbindt denzelven op den vervaldag aan den
houder te voldoen'. Kist verwerpt de overeenkomst van lastgeving tussen de trekker en de
betrokkene/acceptant uitdrukkelijk, hoewel hij erkent dat de tekst van de wisselbrief een
dergelijke overeenkomst suggereert. In de praktijk, zo meent Kist, is het, zo er al van een
overeenkomst van lastgeving sprake is, dikwijls de betrokkene die de trekker last geeft.
Wanneer er van lastgeving van een trekker aan een betrokkene sprake is, gebeurt dit bij
een voorafgaande adviesbrief en niet bij wisselbrief.  Maar nog afgezien van de vraag of
tussen de trekker en de acceptant een overeenkomst van lastgeving bestaat, kan deze
overeenkomst volgens Kist nooit de grondslag voor de betalingsverplichting van de accep-
tant vormen. Het belangrijkste argument voor deze stelling is het feit dat de houder zijn

466 De vraag naar de uit het endossement voortvloeiende rechten en verplichtingen komen onder meer aan de
orde in S.M.S. Modderman, Dissertatio juris inaugumlis, de litterarum cambialum indossamento, juris
imprimis Neerlandia habita ratione (Groningen 1844).
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recht op betaling van de wissel niet kan ontlenen aan een door de trekker aan de accep-
tant gegeven last. Een dergelijke overeenkomst immers geldt alleen tussen de trekker en
de betrokkene.

Ook hier constateert Kist een tegenstrijdigheid in de wet. Artikel 144 WvK geeft
de houder een actie tegen de acceptant tot betaling van de wisselbrief. Deze actie kan
echter niet op de overeenkomst (van lastgeving) tussen trekker en acceptant berusten. In
artikel 162 WvK vervolgens, wordt aan de acceptant de verplichting opgelegd om alle door
hem geaccepteerde exemplaren van de wisselbrief te betalen. Ook deze verplichting kan
niet op een gegeven last berusten, aangezien een dergelijke last slechts 66nmaal kan
worden aangenomen en maar 66nmaal behoeft te worden uitgevoerd. Daarnaast wordt in
artikel 119 WvK bepaald, dat de acceptatie door de acceptant niet herroepen, vernietigd,
doorgehaald of onleesbaar gemaakt mag worden. Een overeenkomst van lastgeving daar-
entegen eindigt door herroeping en opzegging.

In navolging van Liebe ziet Kist de acceptatie als 'adpromissio'. Door onderteke-
ning van de wisselbrief treedt de acceptant toe tot de verbintenis van de trekker. Hij
verplicht zich tot betaling van de wisselbrief aan de houder. Zijn verbintenis vindt aldus
niet de grondslag in een overeenkomst, maar in een geschrift, de wisselbrief, opgemaakt
in een bepaalde vorm. De houder ontleent zijn rechten dus aan de betalingsbelofte in de
wisselbrief.

'De interventie'

Evenals bij de acceptatie door de betrokkene baseert Kist ook de verplichting tot betaling
van de acceptant 'ter eere' op de betalingsbelofte. Ook een dergelijke acceptatie moet op de
wisselbrief aangetekend worden. Het grote verschil, aldus Kist, is evenwel dat de accep-
tant 'ter eere' nimmer gehouden is tot betaling zonder protest tegen de betrokkene.467

Het recht van regres'

Het recht op betaling van de wissel wordt volgens Kist bepaald door de actie jegens de
trekker, niet door de actie jegens de acceptant. De actie jegens de trekker is vaak de enige
actie  uit de wisselbrief. Alleen wanneer de brief geaccepteerd of geendosseerd wordt,  komt
er een actie bij. De acceptant immers is toegetreden tot de verbintenis van de trekker,
terwijl de endossanten zich voor deze verbintenis borg gesteld hebben.

'Valsheid in wisselbrieven'

Terecht merkt Kist op, dat het wetboek geen, althans onvoldoende aandacht aan dit on-
derwerp besteedt:m De reeds geconstateerde tweeslachtigheid in de wet brengt bovendien
met zich dat eenduidige oplossingen ten aanzien van valse wisselbrieven moeilijk te vin-
den zijn. Enerzijds gaat de wettekst uit van een overeenkomst van lastgeving tussen trek-
ker en betrokkene, zodat de acceptatie als aanneming van last moet worden beschouwd.
Wanneer een wisselbrief vals is als gevolg van het feit dat de handtekening van de trek-
ker is vervalst, dan is de acceptatie nietig aangezien de lastgeving niet bestond. Wat dit

467 Als tweede verschil noemt Kist het feit dat de acceptant ter eere niet alleen de wisselsom, maar ook rente
en kosten moet betalen.

468 De vraag naar de gevolgen van valsheid van de wissel, in het bijzonder de vraag of de acceptant
aansprakelijkheid kan worden gesteld, wordt door een enkele auteur besproken. Zo heeft de
advocaat/stsatsman F.A. van Hall (1791-1866) een publicatie aan dit onderwerp gewijd onder de titel Proeue
uan een onderzoek wegens de geuolgen uan gepleegde ualschheid in wisselbrieuen (Amsterdam 1828). Ook zijn
broer, de Amsterdamse hoogleraar J van Hall (1799-1859) heeft aan het onderwerp aandacht besteed, 'Over
het dragen van de schade uit valsche of vervalschte Wisselbrieven ontstaande', Bijdragen  tot Regtsgeteerdheid
en Wetgeuing 2 (1827) 5-41.
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voor consequenties heeft voor de houder bij aanbieding van de wisselbrief aan de accep-
tant, is niet helemaal duidelijk. Kist meent dat, ook wanneer men uitgaat van een lastge-
vingsovereenkomst tussen trekker en betrokkene, de nietigheid van de acceptatie niet aan
de houder te goeder trouw kan worden tegengeworpen. We zagen echter, dat Kist een
lastgevingsovereenkomst tussen trekker en betrokkene verwerpt. Anderzijds wordt vol-
gens Kist in het wetboek het uitgangspunt gehuldigd, dat degene die accepteert moet
betalen (artikel 119 en 144 WvK). Dit uitgangspunt geniet de voorkeur van Kist. Ook in
dat geval kan de valsheid van de wissel niet aan de houder worden tegengeworpen, te
meer niet daar de betrokkene eerder dan de houder in staat is de valsheid van de wissel
te onderkennen. Hij kent immers de trekker en zal bovendien niet accepteren zonder
adviesbrief of fonds.

Deel II: 'Verbintenissen niet uit den wissel ontstaande, in onze wet, in den titel
van wisselbrieven, behandeld'

'Overeenkomst tusschen trekker en nemer. Pactum de cambiando'

De trekker en de nemer zullen meestal samen afspraken maken met betrekking tot de op
te stellen wisselbrief. Dit geheel van afspraken wordt 'pactum de cambiando' genoemd.
Het niet-nakomen van deze overeenkomst kan tot een actie tot levering van de wissel
leiden of tot bijvoorbeeld schadevergoeding, maar nooit tot enige wisselactie. De wet bevat
een paar artikelen met betrekking tot de overeenkomst tussen de trekker en de nemer.
Artikel 104 WvK bepaalt, dat wanneer de trekker en de nemer ten aanzien van de hoe-
veelheid af te geven wisselexemplaren geen afspraken maken, de nemer het recht heeft
drie exemplaren te vorderen. Als partijen niet zijn overeengekomen aan wie de wissel
betaalbaar moet worden gesteld, is het aan de nemer om of zichzelf, of een ander aan te
wijzen (artikel 105 WvK).

'De wissel voor rekening van een derde'

In artikel 101 lid 3 WvK wordt bepaald, dat de wissel getrokken kan worden voor reke-
ning van een derde. Meestal wordt dit op de brief als volgt aangeduid: 'voor rekening van
NN'. De derde wordt niet bij naam genoemd en hij ondertekent de wissel niet. Ook de
overeenkomst tussen de trekker en deze derde voor wiens rekening de wissel wordt ge-
trokken, wordt door Kist als een buiten de wissel gelegen verbintenis beschouwd.

Wisselrechtelijk verandert er niets wanneer de wissel voor rekening van een derde

getrokken is. Ook in dat geval blij ft het de trekker die jegens de nemer (of order) verbon-
den is. Weliswaar geeft artikel 200 WvK de houder van een geprotesteerde wisselbrief het
recht vergoeding te vorderen van de derde, voor wiens rekening de wissel getrokken is (als
hij 'de waarde heeft genoten'), maar deze actie is niet op de wisselbrief gegrond en derhal-
ve geen wisselactie. Uit de wissel zelf valt immers niet afte leiden wie de derde is. Voor-
melde actie van de houder strekt overigens tot vergoeding van de wissel, niet tot afgifte
van de ontvangen waarde. De reden voor deze actie tegen de derde is gelegen in het feit
dat het onredelijk zou zijn, wanneer de derde die de waarde ontvangen heeft, deze waarde
zou kunnen houden, terwijl de houder van trekker of endossant geen vergoeding krijgt.

Het enige verschil dat door het trekken voor rekening van een derde bestaat, is dat

de relatie tussen trekker en betrokkene plaats maakt voor de relatie tussen de betrokkene
en de derde. Kist meent, dat juist dit artikel bewijst dat lastgeving tussen trekker en be-
trokkene geen vereiste van de wisselbrief kan zijn. Krachtens dit artikel is het immers
niet de trekker die de betrokkene tot acceptatie of betaling overhaalt, maar degene voor
wiens rekening getrokken wordt. Er is dus van lastgeving tussen trekker en betrokkene
geen sprake, terwijl het wel een volstrekt wettige wisselbrief betreft.
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'Overeenkomst tusschen trekker en betrokkene'

Kist maakt ten aanzien van deze rechtsverhouding onderscheid tussen a. 'de overeen-
komst tussen trekker en betrokkene, omtrent de acceptatie en betaling van wissels en
advies' en b. 'fondsbezorging. Provisie'. Ten aanzien van het eerste onderdeel merkt Kist
op, dat er steeds een overeenkomst moet bestaan tussen de trekker en de betrokkene. Ook
deze overeenkomst evenwel is een buiten de wissel gelegen verbintenis. De betrokkene
moet 6f beloofd hebben de wissel te accepteren (artikel 114 lid 1 WvK), 6f fonds hebben
aangenomen dat hem met bijzondere bestemming (ter betaling van de wisselbrief) is
toegezonden (artikel 113 WvK). Wanneer hij ondanks gebondenheid op grond van een van
voormelde gronden acceptatie weigert, is hij schadeplichtig jegens de trekker.

Ingevolge artikel 106 WvK rust op de trekker de verplichting de betrokkene van
fonds te voorzien. Vanzelfsprekend kan niet-nakoming van deze verplichting niet door een
andere partij dan de betrokkene ingeroepen worden. Jegens de andere partijen voldoet de
trekker aan zijn verplichtingen wanneer hij zorgt voor acceptatie en betaling van de wis-
sel.

Conclusie

Uit de bespreking van het onderdeel 'waardepapieren' in Van Oven's Geschiedenis der
Nederlandsche rechtswetenschap blijkt reeds, dat Kist niet de enige is geweest die de
onderliggende overeenkomst als grondslag voor de verbintenissen uit de wisselbrief van
de hand wees:69 Vooral gedurende de tweede helft van de negentiende eeuw waren er
verschillende rechtsgeleerden die deze 'contract:stheorie' verwierpen, al dan niet met
erkenning van de theorie van Kist. De verdienste van Kist bestond er met name in dat hijin Nederland de eerste is geweest die de 'contractstheorie' gemotiveerd heeft trachten te
weerleggen. Dat hij dit deed in navolging van Duitse rechtsgeleerden, vermindert de
betekenis van zijn theorie voor het Nederlandse wisselrecht mijns inziens niet.

Van Oven heeft opgemerkt, dat op de theorie van Kist wel het een en ander valt
470   .aan te merken. ZiJns inziens heeft men bij lezing van de theorie van Kist voortdurend de

indruk dat hij zich de betekenis van het oorzaakbegrip niet goed voor ogen heeft gestelden dat hij met name de oorzaak van de verbintenis te zeer vereenzelvigt met de oorzaak
van de overeenkomst. Bovendien maakt Kist zijn stellingen over de verbintenis die zonder
schuldeiser reeds bestaat, doch eerst door toetreding van de schuldeiser gaat werken, niet
aannemelijk. Hoe terecht deze kritiek van Van Oven wellicht ook is, de theorie van Kist ismijns inziens intussen wel het begin geweest van een omschakeling in het weten-
schappelijk denken over het wisselrecht. Met het loslaten van het uitgangspunt dat het
wisselcontract, bestaande uit verschillende overeenkomsten, de grondslag vormt voor de
verbintenissen uit de wisselbrief, wordt een antwoord gegeven op een aantal belangrijke
vragen. Met name de positie van de houder wordt door deze theorie verduidelijkt. Waar in
het begin van de tot dusver geschetste ontwikkelingslijn van de wisselbrief zijn rechten en
plichten aihingen van zijn positie tot de nemer, trad in de loop van de zestiende eeuw een
verzelfstandiging van zijn positie op. Wat sedertdien echter de grondslag vormde van zijn
rechten en plichten, was tot dan toe wat onduidelijk gebleven, ook bij De Groot. Wanneer
men,  zoals Kist doet, de gedachte loslaat dat de grondslag van  de uit de wisselbrief voort-
vloeiende verbintenissen gezocht moet worden in het wisselcontract, vinden de rechten
van de houder niet meer hun grondslag in de last van de trekker aan de betrokkene (of in
de tussen de trekker en de nemer gesloten, onderliggende, overeenkomst), maar in de
betalingsbelofte van de trekker en eventueel de acceptant. De houder treedt niet meer
alleen in de rechten en verplichtingen van de nemer, maar heeft een 'eigen' en vrijwel
onaantastbaar recht op betaling van de wisselbrief.

*6' van Oven, Geschiedenis 100-127.

470

Van Oven, a.w. 108.
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Op zichzelf beschouwd leidt de 'creatie-theorie' van Kist misschien niet tot bevre-
digende beantwoording van alle vragen omtrent het wisselrecht, maar het is de door Kist
ingezette gedachtengang geweest die in latere tijden door verschillende rechtsgeleerden
werd opgepakt en verfijnd. Voorzover de - in meer of mindere mate afwijkende - theorie-
en voor de ontwikkeling van het wisselrecht van belang zijn geweest, zullen zij in het
volgende hoofdstuk aan de orde komen.
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Hoofdstuk 5

De wisselbrief gedurende de periode na 1850

4715.1. Economische achtergronden

Hoewel in een aantal Europese landen de tweede helft van de achttiende eeuw zich in
meer of mindere mate gekenmerkt had door een stijging van de agrarische produktivi-
teit en een snelle demografische groei, hebben deze beide omstandigheden aanvankelijk
alleen in Engeland bijgedragen tot het begin van industrialisatie in de periode vanaf
1760. Op het continent ontstond deze ontwikkeling eerst een kleine honderd jaar later,
toen in de jaren 1850-1860 in bijvoorbeeld Frankrijk en Duitsland een industriale door-
braak plaatsvond. Na 1850 onderging ook het Nederlandse economische leven belang-
rijke wijzigingen en kwam ook hier mede als gevolg van wetenschappelijke en techni-
sche ontwikkelingen deze (eerste) industriele revolutie op gang. Met name de periode
tussen 1880 en 1914 werd gekenmerkt door een stijgende economische groei met gevol-
gen voor alle sectoren. Zeker werd daarbij geprofiteerd van de ontwikkelingen in het
buitenland, aangezien in diverse landen na 1880 reeds sprake was van een nieuwe fase
van industrialisatie. Dat de toename van de welvaart in de periode 1914-1918 haar
einde vond was het gevolg van het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. Na deze oor-
log was er weliswaar sprake van een economische opleving, doch deze bleek van korte
duur te zijn. Echt economisch herstel vond in Nederland eerst in de jaren 1923-1929
plaats: de eerste fase van de tweede industriele revolutie. De crisis van de dertiger
jaren, gevolgd door de Tweede Wereldoorlog, bracht hierin weer verandering. Eerst na
1948 kende Nederland opnieuw een evenwichtige economische groei, met een hoogte-
punt in de jaren vijftig en zestig (de tweede fase van de tweede industriale revolutie) en
een dieptepunt in het midden van de jaren zeventig. Hieronder zal ik in het kort aange-
ven wat de consequenties van een en ander voor de verschillende sectoren zoals de
nijverheid, de landbouw, de handel en het bank- en kredietwezen in Nederland zijn ge-
weest.

Nijverheid en industrie

De zogenaamde eerste industriale revolutie heeft zowel de reorganisatie en modernise-
ring van bestaande bedrijven als het ontstaan van geheel nieuwe industriean tot gevolg
gehad. Met name in sectoren zoals de textielnijverheid, de broodbakkerijen, de ijzergie-
terijen, de tabaksindustrie en (later) de kledingindustrie vonden modernisering en auto-
matisering plaats. Nieuwe industriean waren vooral de beetwortelsuiker- en aardappel-
meelindustrie, terwijl ook openbare nutsbedrijven als gas- en drinkwatervoorziening
opkwamen. Het duurde echter nog tot medio 1880 voordat grootschalige industrialisatie
een aanvang nam. Hoewel deze ontwikkelingen aanvankelijk ook ernstige (sociale)
bezwaren kenden, luidden zij voor Nederland een tijd van groeiende welvaart in. In de
scheepsbouw, de papier- en textielnijverheid, de sigarenfabricage en de schoen- en blik-
industrie was deze groei goed merkbaar. Bovendien leidde de uitbreiding en modernise-
ring van de produktiesystemen tot nieuwe bedrijfstakken en specialisaties. Ondanks
een aantal conjuncturele crises, die elders ontstonden en in Nederland voor wat betreft
nijverheid en industrie slechts beperkte invloed hebben gehad, keerde het tij ten goe-

471 Brugmans, Paardenkracht, JA Van Houtte, Van ruilverkeer tot wereldhandel. Economische geschiedenis
(Ixuven 1942), JA Van Houtte, Het verleden uan Europa. liuintig eeuwen sociaal-economische geschiedenis
(Ikuven/rielt 1992), JA de Jonge, 'Het economische leven in Nederland 1844-1873', Algenzene Geschiedenis
der Nederlanden XII, 53-76, F. Messing, 'Het economische leven in Nederland 1945-1980', Algemene Geschiede-
nis der Nederlanden XV, 159-201 en J. de Vries, De Nederlandse economie tijdens de 20ste eeuw (Haarlem
1978).
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de.*72 Hoewel in Nederland ten tijde van het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog
handel en landbouw nog de belangrijkste sectoren waren, kan vanaf 1870 zeker van een
industriele revolutie worden gesproken.

De afhankelijkheid van buitenlandse grondstoffen en van export van eindpro-
dukten zorgde ervoor dat de Nederlandse nijverheid en industrie in de oorlog in pro-
blemen geraakte. Vooral de katoennijverheid in Twente zag haar positie verslechteren.
Een lichtpunt in deze situatie was overigens wel dat hier en daar de bestaande nijver-
heid en industriean werden uitgebreid en nieuwe industrieen werden opgericht om de
rol van buitenlandse leveranciers over te nemen (een glasblazerij door Philips in Eind-
hoven; nieuwe verf- en reukstoffen en pharmaceutische produkten in de chemische
industrie).

Toen de Eerste Wereldoorlog was beaindigd, leek het in de nijverheid en indus-
trie, evenals in de andere economische sectoren de goede kant op te gaan. In 1920
evenwel zette een recessie in. Een dalend prijsniveau, hoge werkloosheid en talrijke be-
drijfsliquidaties kenmerkten de Nederlandse economie. Eerst vanaf 1923 zette een meer
positieve tendens in, niet in de laatste plaats als gevolg van ontwikkelingen op met
name natuurkundig en technisch terrein en het toenemende gebruik van electriciteit en
petroleum. Met name de mijnbouw en de zoutindustrie, alsmede de zogenaamde chemi-
sche nijverheid (kunstzijde, margarine, kunstmest) maakten vanaf dat moment een
spectaculaire ontwikkeling door. Met recht wordt dan ook, in ieder geval tot het intre-
den van de werelddepressie in 1929, gesproken van een tweede industriale revolutie.

De economische depressie van de dertiger jaren was het grootst in de periode
1932-1936. Mede als gevolg van overvloedige overheidsbemoeienis in de vorm van pro-
tectionistische maatregelen met betrekking tot de uit- en invoer (het zogenaamde con-
tingenteringssysteem) gold voor een aantal produktietakken, dat zij het hoofd in de
crisisjaren boven water hebben kunnen houden. De steenkoolwinning en de opwekking
van elektriciteit, alsmede de cacao- en chocolade-industrie ondervonden nauwelijks
hinder van de malaise. Daarnaast zijn in deze crisisjaren ook nieuwe industrieen ont-
staan (de ruwijzerindustrie). In de tweede helft van 1936 volgde, mede als gevolg van de
devaluatie van de gulden en de toenemende activiteiten van de oorlogsindustrie, een
licht economisch herstel. Dit was slechts van korte duur: op 10 mei 1940 begon voor
Nederland de Tweede Wereldoorlog.

Eerst na 1945 bleek duidelijk wat de noodlottige gevolgen voor de Nederlandse
economie waren geweest. Overheid, bedrijfsleven en burgers slaagden er evenwel met
behulp van buitenlandse financiale hulp in, de materiele schade van de Duitse bezetting
reeds in de jaren 1948-1950 ongedaan te maken en een begin te maken met economisch
herstel. Dit herstel manifesteerde zich rond 1950 met name in de voedings- en genot-
middelenindustrie en de textiel-, schoenen- en kledingnijverheid. In latere jaren vond
een verschuiving plaats van voormelde branches naar de metaal- en chemische indus-
trie, waar vooral na 1960 een expansieve groei plaatsvond. Eenzelfde ontwikkeling zien
we bij de openbare voorzieningen als water, gas en elect:riciteit en in de transportmidde-
lenindustrie.4" Mede echter als gevolg van een terugval van de wereldeconomie in de
tweede helft van de jaren zestig, ving in Nederland een periode van recessie aan, resul-
terend in de crisis van 1973-1975. Een proces van dendustrialisatie kwam vooral tot uit-
drukking in drie sectoren: de gevoelige sectoren (hout, kleding, leer, meubelen en tex-
tiel), de sector van chemie en staal en de sector van de kapitaalgoederen- en transport-
middelenindustrie.

472

In met name 1857, 1866 en 1873 deden zich conjuncturele crises voor. J. Ridder, Een conjunctuur-analyse
uan Nederland, 1848-1860 (Amsterdam/Parijs 1935).

473 Na de vondst van het aardgasveld te Slochteren op 14 augustus 1959 ving de exploitatie van gas
grootschalig aan.
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Internationale handel

Door verbeteringen van de internationale infrastructuur en de toenemende vervoersmo-
gelijkheden maakten ook de internationale handelsbetrekkingen in de tweede helft van
de negentiende eeuw een aanzienlijke groei door. De betekenis van de doorvoerhandel
voor het Rijngebied nam toe. Rotterdam speelde hierin als havenstad een aanzienlijke
ro 1.47* Ook de handelsbetrekkingen met Engeland, Frankrijk, Belgie, de Verenigde Sta-

475ten en (later) Zuid-Amerikaanse landen als Argentinie en Brazilia, namen toe. Binnen
de opkomende vrijhandel (tot ongeveer 1880) werden de afzetmogelijkheden groter,
hetgeen met het oog op de industriele expansie belangrijk was.*" Het tussen Engeland
en Frankrijk tot stand gekomen Cobdentractaat van 1860 vormde de aanleiding tot een
reeks van handelsverdragen tussen de Europese staten. Hierdoor werd de onderlinge
vrijhandel bevorderd en het internationale goederenverkeer vereenvoudigd. Helaas
leiddde de 'agricultural invasion', waarbij Europa met goedkope granen uit de Verenig-
de Staten overspoeld werd, tot verscherping van de protectionistische maatregelen.
Deze situatie van het afwisselend aanscherpen en afzwakken van protectionistische
maatregelen duurt in feite tot op de dag van vandaag, ondanks het feit dat in 1947 vijf-
tig landen de General Agreement on Tariffs and Trade (GATI') tekenden.*" De doelstel-
ling hiervan is onttakeling van contingenten en niet-tariefgebonden handelsbeperkin-
gen alsmede verlaging van douanetarieven.

Nog belangrijker echter dan de handel met voormelde landen, waren de betrek-
kingen tussen Nederland en Oost-Indie. Hoewel de handelaren te kampen hadden met
de monopoliepositie van de Nederlandsche Handel-Maatschappij, was met name de
handel in koffie en indigo vrij actief. Het cultuurstelsel werd vrijwel geheel afgeschaft,
zodat de meeste koloniale exportartikelen voor de vrije handel beschikbaar kwamen.
Ondanks de belangrijke rol die de Engelse markt in de handel in koloniale produkten
was gaan spelen, kende Nederland vanaf ongeveer  1840 weer een groeiende positie in
de wereldhandel. Met name koffie en tabak werden belangrijke importprodukten.

In het algemeen kan men zeggen,  dat de internationale handel vanaf de tweede
helft van de negentiende eeuw een bloeiperiode heeft gekend. Voor Nederland heeft
deze situatie tamelijk lang geduurd, ondanks de Tweede Wereldoorlog. In de zeescheep-
vaart ondervond men weliswaar hinder van aanvallen in open zee en inbeslagname van
schepen door de diverse mogendheden 478, maar welbeschouwd zijn juist door scheep-
vaartmaatschappijen gedurende de oorlogsjaren grote winsten gemaakt. Doordat be-

"* J. Rattd, De Nederlandse doorvoerpolitiek en de urije uaart op de internationale Rijn (tot 1850) (Rotterdam
1952) en C. Wiskerke, De scheepuaartwegen van Rotterdam naar zee (Rotterdam 1948).

475 A. de Vries, Geschiedenis van de handelspolitieke betrekkingen tussc/ten Engeland en Nederland in de
negentiende eeuw ('s-Gravenhage    1931),   C.   Smit, De handelspolitieke betrekkingen tusschen Nederland   en
Frankr k, 1814-1914 ('s-Gravenhage 1923) en G.J. Kloos, De handetspolitieke betrekkingen tusschen Nederland
en de Vereenigde Staten uan Amerika 1814-1914 (Amsterdam 1923).

476 Sinds het einde van de veertiende eeuw had het mercantilisme de Europese handelspolitiek bepaald. Het
uitgangspunt hierbij was de invoering van enerzijds invoerverboden (of hoge invoerrechten) op buitenlandse
fabrikaten en anderzij(is uitvoerverboden (of hoge uitvoerrechten) op levensmiddelen en grondstoffen. De
invoer van levensmiddelen en grondstoffen en de uitvoer van afgewerkte produkten daarentegen werd bevor-
derd. Een en ander was gericht op bescherming en beheersing van de binnenlandse markt Reeds sinds de
achttiende eeuw evenwel gingen kritische stemmen jegens deze handelspolitiek op en werd door verschillende
economen de vrijhandel gepropagandeerd

477 Ook de oprichting van de Europese (Economische) Gemeenschap had terugdringing van protect;ionistische
maatregelen als doelstelling De vrijhandel tussen de lidstaten van de EEG onderling heeft overigens wel
aanscherping van de beschermende maatregelen aan de buitengrenzen tot gevolg gehad.

478 Met een beroep op het recht van angarie (het recht van een oorlogvoerende partij om op neutrale
eigendommen beslag te leggen ten eigen bate) kon in oorlogstijd onder bepaalde omstandigheden beslag
worden gelegd op neutrale schepen die zich in een haven van een oorlogvoerende natie bevonden
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paalde vaste zeeroutes moeilijk bevaarbaar waren geworden, werden alternatieve lijnen
gezocht en gevonden.

479

Met Nederland als doorvoerhaven was het in de jaren 1940-1945 aanzienlijk
slechter gesteld. Ten aanzien van de invoer gold, dat alleen door het geven van garan-
ties aan de geallieerden met betrekking tot de bestemming van de goederen, de goede-
rentoevoer uit het buitenland enigszins in stand gehouden werd. Hier was een taak voor
de op 23 november 1914 opgerichte Nederlandsche Overzee Trustmaatschappij wegge-
legd.4% De N.O.T. zorgde ervoor dat de goederen die niet naar de centrale mogendheden
mochten worden vervoerd in Nederland bleven en voerde haar controlerende taak uit
met behulp van contracten met importeurs. Ieder van hen diende een garantiesom te
storten welke werd verbeurd, indien de goederen toch bij oorlogvoerende naties terecht
kwamen. Ten aanzien van de goederenuitvoer gold aanvankelijk een systeem waarbij
voor vrijwel ieder (agrarisch) produkt een commissie was ingesteld. Wat voor binnen-
lands gebruik benodigd was en hoeveel geexporteerd kon worden, stond te harer beoor-
deling. In september 1917 werd de roep om centralisatie van de export zo groot, dat
men de Nederlandsche Uitvoer Maatschappij in het leven riep. De voornaamste taak
van de N.U.M. bestond in uitvoering van de exportregelingen. Hoewel de vrijhandelsge-
dachte na de oorlog terrein bleek te hebben verloren en door vrijwel ieder Europees land
protectionistische maatregelen werden genomen, kende Nederland voor wat betreft in-
en uitvoer tot 1929 alleen maar groei.

Het begin van de crisis in 1929 maakte ook een einde aan de groei van de inter-
nationale handel. Mede als gevolg van protectionistische maatregelen ten behoeve van
industrie en nijverheid (alsmede de landbouw) en het (gedwongen) verlaten van de vrij-
handelspolitiek, ondervond de Nederlandse scheepvaart veel hinder van de economische
malaise. Dat ook het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog geen beste invloed op de
(internationale) handel heeft gehad, spreekt voor zichzelf.

Na 1945 werd het draagvlak van de economische groei naast de industrialisatie-
politiek gevormd door de exportpolitiek. In het eerste decennium na de oorlog was het
beleid gericht op invoer van grondstoffen, halffabrikaten en investeringsgoederen,
terwijl de export zich kenmerkte door een hoog percentage van voedingsmiddelen en
textiel. Na 1960 daalde de toename van de invoer van grondstoffen en produktiegoede-
ren en steeg de invoer van consumptiegoederen. Vanaf 1960 wordt de Nederlandse
handel voor een groot gedeelte bepaald door de betrekkingen met de overige EEG-
landen. De Rijnvaart speelde hierbij tot de tweede helft van de jaren zestig een be-
langrijke rol. Daarna trad in het bijzonder bij koopvaardij en binnenvaart een stagnatie
op. Omstreeks 1974 vond bovendien een diepe terugval van het exportvolume plaats,
mede als gevolg waarvan een tekort op de betalingsbalans ontstond.

479 Zo ontstond in 1920 de Holland-Oost Azie lijn. De exploitatie van deze lijn was in handen van vier
bestaande maatschappijen, de Stoomvaart Maatschappij Nederland, de Rotterdamse Lloyd, de Java-China-
Japan lijn en de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij. Ook werd de Vereenigde Nederlandsche
Scheepvaartmaatschapij (V.N.S.) opgericht voor de handel met Voor-Indie, Oost-Azie, Australie en Zuid-, Oost-
en West-Afrika.

480 Ch.A. van Manen, De Nederlandsche Overzee-Trustmaatschappij. Middetpunt van het verkeer uan onzijdig
Nederland met het buitenland tijdens den weretdoorlog 1914-1918 (8 dln. 's-Gravenhage 1935).
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Het bankwezen481

Dat de economische groei in de tweede helft van de negentiende eeuw de behoefte aan
allerlei kredietfaciliteiten deed toenemen, ligt voor de hand. Om deze reden werd in
1853 te Amsterdam 'De Credietvereeniging' opgericht, terwijl in 1861 ook de 'Twentsche
Bankvereeniging B.W. Blijdenstein & Co.', de 'Nederlandsche Hypotheekbank' en de
'Nationale Hypotheekbank' het levenslicht zagen. In Rotterdam werd in dat jaar 'De
Commandietkas' gesticht. Deze bankinstellingen waren gericht op de dienstverlening
aan vooral kleine handelaren en industrilen.

In de jaren 1860-1865 groeide het aantal banken in Nederland enorm en traden
er wijzigingen in de dienstverlening op. Deze ontwikkeling werd in hoge mate beYnvloed
door de uit Frankrijk afkomstige gedachte van de 'crudit mobilier'. Kort gezegd hield de
filosofie in, dat bankinstellingen invloed dienden uit te oefenen op het economisch ver-
keer. Met name de produktie en distributie van kapitaalgoederen moesten in handen
gebracht worden van bekwame fabrikanten en kooplieden die in staat werden gesteld
kapitaal te vergaren en nieuwe bedrijven op te richten. Dit concept leidde in Nederland
tot een geheel nieuw soort banken. Waar de werkzaamheden voorheen vooral hadden
bestaan uit het houden van de kas van clienten, het verlenen van kortlopend leveran-
cierskrediet, het innen van vorderingen en het in opdracht handelen in wissels en pro-
messen, kwam de nadruk thans te liggen op kredietverlening. Bovendien had de voor-
melde idee van 'cr6dit mobilier' tot gevolg dat men overging tot de oprichting van nieu-
we bankinstellingen en handelsondernemingen. Zo ontstond in Amsterdam de 'Alge-
meene Maatschappij voor Handel en Nijverheid', die zich bezighield met de financiering
van instellingen op het terrein van industrie, handel en krediet. Een van de dochter-
maatschappijen was de eveneens van 1863 daterende 'Nederlands-Indische Handels-
bank'. Ook de 'Nederlandsche Crediet- en Depositobank' (Amsterdam) kwam tot oprich-
ting, hetgeen een jaar later weer tot stichting van'De Surinaamse Bank' (eveneens in
Amsterdam) heeft geleid. Andere voorbeelden zijn de in 1863 opgerichte de 'Rotterdam-
sche Bank' en 'De Internationale Crediet- en Handelsvereniging Rotterdam' (ook 'Inter-
natio' genoemd).

Een andere ontwikkeling in het bankwezen vormde de komst van de boerenleen-
banken. Aangezien de algemene banken zich niet inlieten met het verstrekken van
agrarische kredieten, gingen de boeren over tot oprichting van een eigen bank. In 1896
kwam in Lonneker de eerste (cooperatieve) boerenleenbank tot stand. Twee jaar later
werden twee centrale boerenleenbanken opgericht: de Co6peratieve centrale Raiffei-
senbank (Utrecht) en de Cooperatieve centrale Boerenleenbank (Eindhoven).- Hun
taak bestond in het beleggen van gelden van en het verschaffen van kredieten aan de
plaatselijke boerenleenbanken. Een soortgelijke ontwikkeling zien we overigens rond de
eeuwwisseling bij de middenstand. Ook zij namen de organisatie van kredietinstellin-
gen in eigen hand en richtten middenstandsbanken op.

481 C. Eisfeld, Das niederlandische Bankwesen, P.W. Klein, 'Het banlnvezen en de modernisering van de
Nederlandse Volkshuishouding tijdens de tweede helft van de negentiende eeuw', Economisch- Sociaal-
Historisch Jaarboek 36 (1973) 131-145, J. Kymmell, Geschiedenis uan de Algemene Banken in Nederland 1860-
1914 (Amsterdam 1992), M.M. Ikuwerens, Van kredietvereniging naar algemene bank. Honderduij/entwintig
jaar NV Crediet- en Depositokas, 1868-1993 NIBE-bankhistorische reeks nr. 11 (Amsterdam 1993), Mees,
Proeue eener geschiedenis, M. de Vries, Tlien jaren geschiedenis van het Nederlan(ische bankwezen en de
Nederlandsche conjunctuur 1866-1876 ('s-Gravenhage 1921) en W.M. Westerman, De concentratie van het
bankwezen ('s-Gravenhage 1919). Voor meer specifieke studies verwijs ik naar S. Brouwer, De Amsterdamsche
Bank 1871-1946 ('s-Gravenhage 1946), I.J. Brugmans, 1863 Begin uan twee banken (z.p., 1963); verwijzende
naar de Rotterdamsche Bank en de Internationale Crediet- en Handelsvereniging "Rotterdam", P.W. Klein en
H.H. Vleesenbeek, De geschiedenis van het hypotheekbanken', in: R. Burgers, J.L Bouma en H. Visser, red,
75 jaar Nederlandse Vereniging uan Hypotheekbanken  (z.p.  1981)  9-30, B. Oldenkott, Geschiedenis der Rotter-
damsche Bank in hoofdstukken (1863-1880) (Ikiden 1879) en DA. Ribbe, Het spaarbankwezen in Nederland
(Haarlem 1890).

482 De reden voor de oprichting van twee boerenleenbanken was erin gelegen dat in Noord-Brabant en
Limburg de boerenleenbanken niet in de vorm van een coaperatie, maar (als gevolg van de bemoeienissen van
de geestelijkheid) in de vorm van een zedelijk lichaam gegoten waren. P. Hollenberg, Gerlacus van den Elsen.
Ord. Praem. Emancipator van de Noordbrabantse boerenstand 1853-1925 ('s-Hertogenbosch 1956), in het
bijzonder de pagina's 117-121.
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Een afzonderlijke groep wordt gevormd door de spaarbanken. Hoewel de eerste
hiervan reeds in 1817 waren opgericht, leidde stijging van de volkswelvaart gedurende
de tweede helft van de negentiende eeuw tot een groei van het aantal spaarbanken en
het beleggerstegoed.

Niet alle voormelde banken hebben een langdurig en bloeiend bestaan gekend.48'
Toch hebben hun oprichting en met name de hieraan ten grondslag liggende theorie de
basis gevormd voor het kredietwezen zoals Nederland dat tot 1914 heeft gekend. Het
uitbreken van de oorlog bracht echter bij de Nederlanders een paniekreactie teweeg.
Naast het oppotten van alle zilvergeld, ontstond hierdoor een run op de banken. Om de
aan verdergaande opname van deposito's en rekening-courantsaldi verbonden risico's te
verkleinen, gingen de grote bankinstellingen op initiatief van de Nederlandsche Han-
del-Maatschappij op 1 augustus 1914 over tot oprichting van een steunsyndicaat. In
januari 1918 werden reeds eerder ontwikkelde plannen verwezenlijkt en werd de post-
chlque- en girodienst in het leven geroepen, waardoor de mogelijkheid van betaling
door middel van overboekingen aanzienlijk werd vergroot: Eerst vanaf dat moment
raakte de rekening-courantverhouding maatschappelijk geaccepteerd.

Over het geheel genomen heeft de Eerste Wereldoorlog op het bankwezen slechts
geringe invloed gehad en had ook de recessie van 1920 slechts een enkele reorganisatie
tot gevolg. Gedurende de aan 1914 voorafgaande periode van economische groei was
Nederland, en in het bijzonder Amsterdam, weer een internationaal financieel centrum
geworden. Zelfs de ernstige crisis van 1930 tot 1936 bracht hierin geen wezenlijke ver-
andering. Het Nederlandse bankwezen is er ook in deze periode in geslaagd het hoofd
boven water te houden, al heeft dit hier en daar een fusie tot gevolg gehad. Als voor-
beeld kan dienen de fusie in 1929 tussen de Rotterdamsche Bankvereeniging en de
Nationale Bankvereeniging.

De na de crisisjaren en de jaren 1940-1945 aangebroken periode van herstel
werd mede mogelijk gemaakt door de stimulering van overheidswege van investeringen
in de industrie. Met dit doel werd op 31 oktober 1945 de Maatschappij tot Financiering
van het Nationaal Herstel (de Herstelbank) opgericht. Het doel van de Herstelbank was
het doen van investeringen in de industrie, in het bijzonder door middel van het ter be-
schikking stellen van risicodragend kapitaal en het financieren van de export.*

Ook in de periode na 1945 zien we in het bankwezen een concentratie-ontwikke-
ling. Deze was thans niet het gevolg van negatieve economische tendenzen, maar van
schaalvergroting in industrie en handel, waardoor de vraag naar kapitaal groter werd
(ABN en AMRO in  1964; RABO in 1970). Bovendien kenmerkte het einde van de jarentachtig zich door liberalisering van het kapitaalverkeer, waardoor stormachtige ont-
wikkelingen plaatsvonden (bijvoorbeeld in de derivatenhandel) en de behoefte aan ban-
caire faciliteiten toenam.*

Het kredietwezen<

De gunstige internationale conjunctuur in de tweede helft van de negentiende eeuw,
alsmede de reeds genoemde stijgende behoefte aan effectenkrediet, hebben een uitbrei-

483 De 'Commandietkas' bijvoorbeeld werd reeds in 1870 geliquideerd.

* S.J.H. Wesselink, 'De Post;chaque- en Girodiense, in: P. Lieftinck, red., Het bedrij/Weuen tijdens de
regeering uan HM. Wilhelmina 1898-1938 (Amsterdam 1938) 396-403.

*   De naamloze vennootschappen   N V. Nederlandse Participatie Maatschappij   en N.V. Export-
Financieringsmaatschappij werden door de Herstelbank met dit doel opgericht.

486 M. Schinkel, 'Bankiers aan grenzen macht na opstand financiele markten', NRC Handelsblad 14 juni
1994.

487 Naast enige reeds vermelde algemene werken is voor wat betreft dit onderwerp met name De Nederlandse
geldmarkt (Ikiden 1960) van C.D. Jongman een belangrijke leidraad geweest.
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ding van de (bancaire) kredietverlening tot gevolg gehad.488 De groei van het aantal
industriele en commerciele ondernemingen, alsmede het stijgende aantal naamloze
vennootschappen veroorzaakten een grote behoefte aan kapitaal. Bovendien werd in het
bedrijfsleven steeds meer gebruik gemaakt van kredieten, niet in de laatste plaatsomdat de morele terughoudendheid terzake afgenomen was.'89 De uitbreiding van de
kredietfaciliteiten bracht een aantal  aan de wisselbrief verwante vormen van krediet
met zich mee. Zo kwam in zwang het zogenaamde bankaccept, voortkomend uit ener-
zijds import- en anderzijds exporttransacties. Eerstgenoemde vorm ontstond wanneer
een door een buitenlandse leverancier op een Nederlandse bank getrokken wissel door
deze bank werd geaccepteerd (import-rembours). In de regel geschiedde een dergelijke
acceptatie door de bank eerst tegen inontvangstneming van op de goederentranssactie
betrekking hebbende documenten. In geval van een bankacccept uit een exporttransac-tie trok de (Nederlandse) exporteur een wissel op zijn (Nederlandse) bank, veelal tot
een bepaald percentage van de waarde van de goederen. Acceptatie door de bank
(export-rembours) geschiedde in dat geval meestal tegen de voorwaarden dat de goede-ren tot het moment van levering aan de accepterende bank verbonden bleven en dat de
opbrengst van de verkoop van de goederen aan de bank diende te worden afgedragen.Naast voormelde, meer 'particuliere' kredietmiddelen vond in de laatste decennia van
de negentiende eeuw ook een uitbreiding van de kredietinstrumenten in de overheids-
sfeer plaats. Men ging over tot de uitgifte van schatkistpapier, in het bijzonder schat-
kistpromessen. Tot 1914 evenwel speelde deze vorm van krediet in de open geldmarkt
nauwelijks een rol. De Eerste Wereldoorlog heeft een temperende invloed op de finan-
ciale markt gehad. Na 1918 evenwel bleek, dat de schade mee viel en dat de financiale
situatie in Nederland bovendien stabieler was dan in menig ander land. Veel Duits en
Oostenrijks vluchtkapitaal stroomde ons land binnen, hetgeen de positie van met nameAmsterdam als internationaal financieel centrum versterkte. In het geldwezen traden
in deze periode structurele wijzigingen op. Het gebruik van wisselbrieven werd lang-
zaam verdrongen door een grootschalig gebruik van de chdque en van schatkistpapier,welke kredietvorm na 1918 een grootschaliger en meer open-geldmarkt gericht karakter
kreeg. De betekenis van de interne financiering nam toe, terwijl de hoofdgebruiker van
de wisselbrief, de groothandelaar, als gevolg van de voortgaande integratie van handel
en industrie langzaam van het toneel verdween. Daarnaast stapte men geleidelijk afvan het geven van leverancierskrediet, waardoor meer gebruik van de diensten van de
bank moest worden gemaakt. Hierdoor werd het gebruik van rekening-courantkrediet
en overboekingen tussen bedrijven en particulieren onderling talrijker. Bovendien tra-
den in de negentiende eeuw vooral de Westeuropese landen als kredietverstrekkers op
en nam, naar mate de overzeese gebieden zich ontwikkelden, deze behoefte aan krediet
(en daarmee het gebruik van de wissel) af.490

In voormelde situatie kwam verandering toen Nederland in de dertiger jaren in
de internationale economische wanorde werd meegetrokken. Een reeks van gebeur-
tenissen, waaronder het sluiten van diverse Duitse banken, leidde ook op de Nederland-
se geldmarkt tot een paniekstemming, resulterend in de eendaagse sluiting van de
Amsterdamse beurs op 21 september 1931."' Een beurscrisis zoals in de Verenigde

488 CA. Verrijn Stuart, Inleiding tot de beoe»zing der statistiek (3 dln. Haarlem 1910-1917) III, 355constateert dat de beleggingen in buitenlandse effecten in de periode tussen 1854 en 1879-1882 verdrievoudigdziin, terwijlde beleggingen in binnenlandse effecten vrijwel onveranderd zijn gebleven.

489 Van een onvoorwaardelijk en voortdurend vertrouwen in het bankwezen kan evenwel niet gesproken
worden. De opkomst van landbouwkrediet- en middenstandsbanken in de periode rond de eeuwwisselingbewijzen, dat met name de boeren en (vooral kleine) ondernemers hun heil zochten in zelf opgerichte,
gespecialiseerde bankinstellingen.

    The  bill  of  exchange.   League  of Nations,   Money  and  Banking   19381 39,  Monetary   Review  Ke ve  1939)
vol.  I, 111 (een publicatie van de Volkenbond) en Jongman, De Nederlandse geldnzarkt 228-229,

491 W. Cnoop Koopmans, De ontwikkehng van den Nederlandschen Geld- en Effectenhandel', in: P. Lieftinckred, Het bedrij/steuen tijdens de regeering uan H.M. Koningin Wdhelmina 1898-1938 (Amsterdanl 1938) 369-
384, 381. Hetzelfde was in Londen, Stockholm, Kopenhagen en verschillende Duitse steden reeds gel}eurd.
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Staten was opgetreden bleef uit, maar ook de Nederlandse beurs werd gekenmerkt door
een voortdurende afbrokkeling van effectennoteringen, terwijl ook de kapitaalmarkt
volledig stagneerde. Wanneer men bedenkt dat de Nederlandse bankaccepten vooral
handelstransacties met Duitsland en Midden-Europa betroffen, is het niet verrassend
dat deze crisis voor de acceptenmarkt de doodsteek was. De rol van het bankaccept
werd door het schatkistpapier overgenomen. Vooral als gevolg van de stijgende behoefte
van de overheid aan liquide middelen in de periode 1940-1945 vond op grote schaal
inschrijving op schatkistpromessen plaats. Ook nadat na 1945 de geldmarkt was her-
steld en in de financiele wereld de draad was opgepakt, kregen het acceptbedrij f en de
handel in wisselbrieven in Nederland nooit meer de functie van weleer. Slechts in het
internationale goederenverkeer spelen zij thans nog een rol, met name bij het gebruik
van documentaire accreditieven.

5.2.      De internationalisering van het wisselrecht in wetgeving en recht-
spraak

Als gevolg van allerlei maatschappelijke en met name economische ontwikkelingen
werd binnen Europa de roep om internationale samenwerking en bondgenootschappen
gedurende de tweede helft van de negentiende eeuw steeds luider. Zeker op het gebied
van het wisselrecht was, mede als gevolg van het internationale karakter van de aan
wissels ten grondslag liggende transacties, de behoefte aan internationale unificatie, in
het bijzonder in de vorm van uniformiteit van wetgeving, groot. In deze paragraaf zal ik
de stappen welke in dit verband werden gezet, alsmede de gevolgen van deze ontwikke-
ling voor het wisselrecht hier te lande bespreken. Vervolgens zal een globale vergelij-
king plaatsvinden tussen het 'oude' wisselrecht en het wisselrecht zoals dat na voltooi-
ing van het internationaliseringsproces geldt, waarbij ook relevante jurisprudentie  in
Duitsland, Frankrijk en Nederland wordt vermeld.49* Ik sluit de paragraaf af met een
korte beschouwing over de wijze waarop de wisselbrief thans in het handelsverkeer
wordt gebruikt.

Egalisatie van het wisselrecht

Van oudsher hebben er tussen de diverse landen grote verschillen in het wisselrecht
bestaan. In het vorige hoofdstuk is reeds aan de orde geweest dat het Nederlandse
wisselrecht zijn oorsprong vindt in het Franse. Hetzelfde geldt voor het wisselrecht van
Belgia, Spanje, Roemenie en de Latijns-Amerikaanse landen. Daarnaast waren er tot
aan de eerste helft van de twintigste eeuw uitdrukkelijk twee andere groepen wissel-
recht te onderscheiden, te weten het Duitse en het Engels-Amerikaanse. Het uitgangs-
punt in het Franse wisselrecht was, zoals wij reeds zagen, dat de wissel gold als bewijs-
stuk van het 'contrat de change', de tussen de trekker en de nemer tot stand gekomen
overeenkomst. Het gevolg hiervan was dat de houder van de wissel aan de uitgifte van
het stuk geen rechten kon ontlenen wanneer met het'contrat de change' iets niet in
orde was. In het Duitse wisselrecht daarentegen (dat ook als voorbeeld voor Oostenrijk,
Italie, Zwitserland en de Scandinavische landen heeft gediend) werd de wissel be-
schouwd als een door de trekker afgegeven abstracte betalingsbelofte waaraan hij,
onafhankelijk van de achterliggende verhouding, gebonden was. De Engels-Ameri-
kaanse groep tenslotte (waaronder vrijwel alle Engelstalige landen) verwerpt de ab-
stractie met betrekking tot de onderling verbonden partijen, doch verwerpt tevens een
beroep op de onderlinge verhouding voor zover dit te goeder trouw verkrijgende derden

492 H.A. van Nierop, Het nieuwe wissetrecht (Amsterdam zj.), W.L.PA Molengraaff, Leidraad bij de beoefe-
ning  uan het Nederlandsche handelsrecht  (lste  dl.  7e dr. Haarlem  1940)  en F.G. Scheltema,  Mr M. Polak's
Handboek poor het Nederlandse handels- en faillissementsrecht.  Wissel- en chkquerecht (3e dr. Groningen/Bata-
via 1938).
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betreft.03 In dit stelsel wordt aan verkrijgers te goeder trouw een vergaande bescher-
ming toegekend met betrekking tot verweermiddelen, ontleend aan de tussen de andere

494partijen bestaande verhouding.
Rond de eeuwwisseling en in de eerste jaren van de twintigste eeuw werden in

de verschillende landen diverse pogingen ondernomen om voormelde verschillen in het
wisselrecht op te heffen. Hiervoor waren ingrijpende wetswijzigingen vereist. In Neder-
land vonden dergelijke ingrijpende wetswijzigingen van de zesde titel van het eerste
boek van het Wetboek van Koophandel, 'Van Wisselbrieven', in 1925 en 1928 plaats.

495

De wetswijzigingen van 1925 en 1928

Onmiddellijk in het eerste, in 1925 gewijzigde artikel (100 WvK) werden de twee be-
langrijkste veranderingen tot uiting gebracht: zowel het vereiste dat de wisselbrief op
verschillende plaatsen getrokken en betaald diende te worden, als het vereiste dat de
wisselbrief de waardeclausule diende te bevatten ('waarde genoten' of'waarde in reke-
ning'), kwamen te vervallen.- De reden voor het eerste vereiste was oorspronkelijk
gelegen in de vrees voor ontduiking van het renteverbod. Aangezien het renteverbod
inmiddels tot het verleden behoorde en verkrijging van krediet door middel van de
wisselbriefvolledig was geaccepteerd, was het vereiste van verschillende plaatsen nog
slechts een beletsel voor het veelvuldig gebruik van de wisselbrief. Ook het tweede
vereiste, waarbij in de wisselbrief de relatie tussen de trekker en de nemer tot uiting
diende te worden gebracht, was verworden tot slechts een formaliteit, aangezien de ver-
plichting van de trekker om de betaling van de wissel te waarborgen reeds voortvloeide
uit de aard van de wisselbrief zelf.497 Vanzelfsprekend hebben deze wijzigingen invloed
op de overige wetsartikelen gehad. Het gewijzigde artikel 102 WvK bijvoorbeeld noemde
nog slechts de opgave van een valse  naam als oorzaak om de wisselbrief de kracht van
slechts een gewone schuldbekentenis toe te kennen (opgave van een valse woonplaats of
van een valse plaats van trekking of betaling zijn hier verdwenen). Ook de artikelen
134, 208 en 210-220 WvK hebben als gevolg van voormelde wijzigingen tekstuele veran-
deringen ondergaan c.q. zijn komen te vervallen.

Evenals voormelde wijzigingen zagen ook de overige aanpassingen veeleer op
actualisering van de wet en aanpassing aan de handelspraktijk dan op wezenlijke in-
houdelijke wijzigingen in het wisselrecht. Zo was het steeds gebruikelijk geweest om

493 Het Engelse wisselrecht is ontleend aan de Bills of Exchange Act ('An act to codify the law relating to Bills
of Exchange, Cheques and Promissory Notes') van 1882. In de meeste Amerikaanse staten gold sinds 1897 de
Negotiable Instruments Law ('An act in relation to Negotiable Instruments'). In 1964 werd in de staat New
York de Uniform Commercial Code ingevoerd, waarvan artikel 3, bestaande uit 8 onderdelen, 'commercial
paper' betreft. Deze codifcatie is later in vrijwel alle andere Amerikaanse staten overgenomen.

494 E. Potu, L'unitication du droit relative & la lettre de change et au bdlet a ordre au point de uue historique,
dconomique, juridique et en irDa constitutionnel (Parijs 1916) 51-92, H.R. Ribbius, Het Nederlandsche
wisselrecht (2e herz. dr. Leiden 1930) 39-31 en F.G. Scheltema, Wissel. en chkquerecht bew. door W.R. Meijer
(6e dr. Alphen aan den Rijn 1993) 38-39.

495

De wetten van 5 juni 1925, Stb. 224 en 2 juli 1928, Stb. 217. Reeds twee rnaal eerder onderging dewettekst wijzigingen, doch deze waren slechts van gering belang. Zo zijn bij wet van 20 januari 1896, Stb. 9, deartikelen 198 en 205 WvK afgeschaft en is artikel 199 lid 1 WvK gewijzigd als gevolg van invoering van de(nieuwe) Faillissementswet. Bij wet van 27 april 1904, Stb. 83, vond wijziging van de artikelen 154, 179 en 228
WvK plaats als gevolg van de gelijkstelling van enige feestdagen met de zondag.

a 'Het wetsontwerp heeft nu ten doel om de vereischten van plaatsverschil en waar(le-erkenning te
schrappen en de daarmede verband houdende onderscheiding tusschen wissel en assignatie te doen vervallen,zoodat voor het vervolg al die stukken als wissel worden erkend, die het feitelijk zijn.' MvT. bijl. 1923/24,
nr.298.3.

497

Overigens werd ook na de wijzigingen van 1925 als meeste gangbaar beschouwd de situatie waarin de
waarde door de trekker genoten was. MvT. bijl. 1923/24, nr. 298. Een beroep op het feit dat de tegenwaarde
(nog) niet genoten was, diende bewezen te worden, op voorwaarde dat de weaerpartij van deze omstandigheidop de hoogte was. Vgl. artikel 148a WvK dat hierna aan de orde komt.
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wisselbrieven, betaalbaar op zicht of betaalbaar binnen acht dagen na dagtekening, niet
ter acceptatie maar ter betaling aan te bieden. In de wettekst van 1925 werd aan arti-
kel 112 WvK dan ook een derde lid toegevoegd met de bepaling dat van dergelijke wis-
selbrieven de acceptatie niet kan worden gevorderd. Ook het gewijzigde artikel 115
WvK werd aan de handelspraktijk aangepast. In lid 1 werd uitdrukkelijk bepaald dat
alleen de handtekening van de betrokkene op de voorzijde van de wissel reeds als accep-
tatie gold.= Lid 3 van het artikel bevatte de verplichting voor de houder om te proteste-
ren wanneer de wisselbrief geaccepteerd was zonder vermelding van de dagtekening.
De uiterlijke datum van acceptatie (geregeld in artikel 116 WvK) diende nu als uit-
gangspunt voor de vaststelling van de vervaldag.

Artikel 139 WvK (oud) bevatte de bepaling dat wisselbrieven welke niet gesteld
waren aan order, of wisselbrieven waarvan de vervaltermijn reeds verstreken was, niet
voor endossement vatbaar waren. Na 1925 bepaalde het gewijzigde artikel 139 WvK dat
een dergelijke wissel slechts bij akte van cessie kon worden overgedragen (lid 1) en dat
het op een zodanige wissel gesteld endossement gold als akte van overdracht (lid 2).
Artikel 1488 WvK, ingevoegd bij wet van 1925, bepaalde dat een wisseldebiteur het
verweer dat hij tegen de rechtsvoorgangers van de houder zou kunnen inroepen, alleen
dan tegen de houder kon inroepen wanneer deze met de grondslag van dit verweer op de
hoogte was of had moeten zijn.  In de Memorie van Toelichting op de wetswijziging van
1925 werd dienaangaande het navolgende opgemerkt:

'Het scheen bovendien wenschelijk het recht van den houder tegenover de wis-
selschuldenaren, hetwelk onze wet onbepaald liet, in hoofdtrekken te omlijnen in den
geest, waarin dit is geschied in de nieuwere wisselwetten en in de hedendaagsche
rechtspraak, zoowel hier te lande als in het buitenland. Eene keuze moet daarbij wor-
den gedaan uit twee stelsels. Volgens het eerste, dat ten onzent wel aanhangers heeft
gevonden, is het karakter van den wissel z66 formeel, dat tegen den houder nooit eenig
verweermiddel kan worden aangevoerd, waarvan uit den wissel niet blijkt, ook niet
wanneer de houder bij de verkrijging van den wissel met het bestaan van het verweer-
middel bekend was. Volgens het andere, hetwelk welhaast internationale gelding bezit
(het is immers door de rechtspraak in Frankrijk, Duitschland, Engeland en de Veree-
nigde Staten aanvaard), wordt alleen de houder te goeder trouw beschermd, zoodat de
regel wordt aanvaard, dat verweermiddelen niet gegrond op den inhoud van den wissel-
brief doch op de persoonlijke verhouding van den schuldenaar tot derden, die aan de
uitgifte of den omloop van den wissel deel hebben gehad, slechts kunnen worden tegen-
geworpen  aan den houder, die den wissel heeft verkregen, indien hij met die verhou-
ding bekend was of moest zijn, toen hij den wissel verkreeg. Het ontwerp nu kiest billij-
kerwijze het tweede stelsel, zulks in navolging van artikel 16 van het R&glement Uni-
forme, vastgesteld op de Haagsche Wisselconferentie'.499

Voor de eerste maal in de geschiedenis van het wisselrecht van Nederland werd het
beroep op verweermiddelen jegens de te goeder trouw verkrijgende houder van de wis-
selbrief uitdrukkelijk uitgesloten.  Nog in de tweede paragraaf van het vorige hoofdstuk
is geconstateerd, dat de wettekst van 1838 geen enkele verwijzing bevatte naar gebre-
ken in de onderlinge relaties tussen de verschillende betrokken partijen. Artikel 148a
WvK nu veronderstelt, dat tussen de schuldenaar en de oorspronkelijke schuldeiser ver-
weermiddelen kunnen bestaan welke niet ingeroepen kunnen worden jegens de houder

498 In Ribbius, Het Nederlandsc/ie wisselrecht 78-79, wordt deze wijziging zeer gewenst geacht. De auteur
constateert, dat het handelsgebruik met een dergelijke vorm van acceptatie genoegen neemt, terwijl in de
jurisprudentie een dergelijke acceptatie niet wordt aanvaard. Dit standpunt wordt in ieder geval voor wat
betreft het tweede gedeelte bevestigd door HR 28 januari 1907 (Weekblad van het recht 8495,1), HR 2 juni
1911 (Weekblad van het recht 9214,1), Rb. Rotterdam 28 juni 1911 (Weekblad van het recht 9256,3), Rb.
Amsterdam 27 december 1912, NJ '13, 94.

499 MVT. bijl.1923/24, nr. 298.3.
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die te goeder trouw acteert. Hiermee wordt enige klaarheid gebracht in de mogelijke
excepties.

Een volgende, duidelijk uit de handelspraktijk voortvloeiende wijziging betrof
het ingevoegde artikel 183a WvK. Het bevatte een versoepeling van de wijze van pro-
test. Bepaald werd dat als protest van non-acceptatie, respectievelijk non-betaling gold
een door de betrokkene (met toestemming van de houder) op de wissel gestelde, gedag-
tekende en ondertekende verklaring dat acceptatie c.q. betaling geweigerd werd (tenzij
door de trekker  op de brief was aangetekend  dat een authentiek protest werd ver-
langd).= Vanzelfsprekend heeft deze versoepeling gevolgen gehad voor de notificatie
van het protest. Met het oog hierop is in 1925 artikel 185a WvK ingevoegd, waarin aan
houder respectievelijk endossanten de verplichting werd opgelegd hun rechtsvoorgan-
gers van de verklaring als bedoeld in artikel 183a WvK tijdig in kennis te stellen. Arti-
kel  185b WvK vervolgens gaf blijk van het in de handelspraktijk reeds geldende gebruik
om de clausule 'zonder kosten' (dan wel een aanduiding van overeenkomstige strekking)
in de wisselbriefop te nemen. Hiermee gaf de trekker te kennen dat niet behoefde te
worden geprotesteerd (van zowel non-acceptatie als non-betaling), terwijl wel alle rech-
ten van de houder gehandhaafd bleven. De clausule kon ook door een van de endossan-
ten op de wisselbrief zijn vermeld, doch in dat geval waren de rechtsvoorgangers van
deze endossant hieraan niet gebonden.

De laatste wijziging van 1925 tenslotte betrof artikel 207 WvK, waarin de tot
dusver geldende verjaringstermijnen werden geuniformeerd.

Behoudens wat kleinere aanvullingen en (met name tekstuele) wijzigingen in de
artikelen 104, 116, 135, 155, 160, 165, 167, 177, 178, 179, 188 en 189 WvK, bevatte de
wetswijziging van 1928 een drietal (nieuwe) artikelen met betrekking tot een vermiste
wisselbrief. Reeds eerder is opgemerkt dat dergelijke regelingen in de wet van 1838 (en
overigens ook in die van 1925) ontbraken. Artikel 163 WvK nu bepaalde dat de houder
van een vermiste wisselbrief alleen dan betaling door de betrokkene kon vragen, wan-
neer hij  hier een dertig jaar geldende zekerheid tegenover stelde. Het derde lid van
artikel 182 WvK voorts bepaalde, dat wanneer het (in de vorige artikelen beschreven)
protest een vermiste wisselbrief betrof, een nauwkeurige omschrijving van de inhoud
van de wisselbrief als inhoud van het protest volstond. Artikel 203 WvK tenslotte bevat-
te een met artikel 163 WvK overeenkomende regeling. De houder van een vermiste
wisselbrief, welke was vervallen en waarvan was geprotesteerd, kon zijn rechten jegens
acceptant en trekker alleen dan geldend maken wanneer hij een dertig jaar geldende
zekerheid stelde.

De voorgeschiedenis van de wisselverdragen van 1930

Unificatie in het wisselrecht

In de loop van de eerste helft van de twintigste eeuw werd duidelijk dat louter nationale
wetswijzigingen niet voldoende waren en dat bovendien vooral de diversiteit tussen
enerzijds het Continentaal-Europees en anderzijds het Anglo-Amerikaans wisselrecht
de aandacht verdiende.

De behoefte aan unificatie had reeds in 1863 te Gent op de vergadering van de
'Association internationale pour le progras des sciences sociales' geleid tot bespreking
van een internationale regeling van het wisselrecht. Ook op een bijeenkomst van het
'Institut de droit international' van 1873 en de vierde conferentie van de 'International
Law Association' in 1876 te Bremen werd aan het onderwerp aandacht besteed. Op
twee congressen, gehouden te Antwerpen en Brussel en bijeengeroepen door de Belgi-
sche regering, werd vervolgens met algemene stemmen een ontwerp van een algemene
wisselwet aangenomen. Aan de Belgische regering werd opgedragen stappen te onder-

* Het belan% van de bij deze handelwjze vereiste medewerking van de betrokkene kan bestaan in het
ontbreken van ae protestkosten.
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nemen om tot invoering van deze wisselwet te geraken. Omdat men in 1908 echter nog
niet veel verder gekomen was, nam de 'International Law Association' het onderwerp
opnieuw ter hand, hetgeen tijdens een bijeenkomst te Budapest leidde tot vaststelling
van de 'Rules for the unification of bills of exchange law'. Enig werkelijk resultaat
evenwel werd eerst bereikt in (1910 en) 1912, toen een te's-Gravenhage gehouden
internationale conferentie haar neerslag wat betreft de wissel (en het orderbriese) vond
in de'Convention de la Haye'.50' De conventie werd ondertekend door 21 staten (waartoe
Engeland en de Verenigde Staten overigens niet behoorden), doch geen van de onderte-
kenaars heeft het verdrag geratificeerd. Artikel 1 van de conventie verplichtte de deel-
nemende landen het 'Raglement uniforme' in hun wetgeving op te nemen, maar mede
als gevolg,van het uitbreken van de oorlog is ook dit in geen enkele deelnemende staat
gebeurd.    Het feit dat Engeland en de Verenigde staten op de lijst van deelnemers
ontbraken, heeft hier zeker ook een rol gespeeld. Het kwam het vertrouwen in de con-
ventie niet ten goede.

503

Op initiatiefvan de inmiddels (in 1919) tot stand gekomen Volkenbond zijn de
unificatiepogingen na de oorlog hervat.* Nadat door de Volkenbond aan haar Econo-
misch Comit6 de opdracht was verstrekt te onderzoeken onder welke voorwaarden
unificatie van het wisselrecht mogelijk was, benoemde dit Comitd een commissie ter
voorbereiding van een voorlopig ontwerp.505 Vervolgens vond van 13 mei tot 7 juni 1930
te Genuve een volkenbondconferentie plaats, 'Conf6rence internationale pour l'unifi-
cation du droit en mati&re de lettres de change, billets A ordre et chaques'. Eenendertig
staten, waaronder niet Engeland en de Verenigde Staten, kwamen bijeen om aan de
hand van zowel de resultaten van genoemde Haagse conferentie als dit voorlopig ont-
werp met betrekking tot het wissel- en ch&querecht tot overeenstemming te komen. 
Op zichzelf beschouwd bestond er weinig verschil tussen de teksten van de Haagse
conventie en het voorlopig ontwerp. Het belangrijkste verschil was aanvankelijk gele-
gen in de doelstelling. Het doel van de Haagse conferentie immers was steeds geweest
het bewerkstelligen van de gebondenheid van de deelnemende staten, van welke ver-
plichting alleen binnen de geformuleerde voorbehouden kon worden afgeweken. Het
ontwerp van de commissie daarentegen was slechts bedoeld als 'loi mod&le' en was
geenszins bindend voor de deelnemende staten. Een en ander was ingegeven door de,
met name Franse, vrees dat gebondenheid van de deelnemende staten zou leiden tot
beperking van het amendementsrecht van de nationale parlementen. Nog voor de aan-
vang van de conferentie evenwel is dit verschil opgeheven en werd besloten tot een
systeem waarin de deelnemende staten konden besluiten om na twee jaar het gesloten
verdrag op te zeggen, terwijl zij bovendien het recht hadden om in geval van dringende
redenen, waarbij  zij het dringende karakter zelf dienden te beoordelen, het Verdrag en

  Voor de ch2que heeft de conferentie niet tot enig verdrag geleid. Wel werd omtrent een aantal onderdelen
overeenstemming bereikt.

502 Bij de bespreking van de wetswijzing van 1925 ten aanzien van artikel 148a WvK zagen we evenwel dat
in de Memorie van Toelichting wel naar artikel 16 van het 'Raglement uniforme' werd verwezen.

m J. Witkop, Eenheid uan wisselrecht (Groningen 1912) en M. Franssen, Les perspectives de l'unitication du
droit de change depuis 1910 (Nijmegen 1929).

  Nederland trad eerst in 1920 tot de Volkenbond toe. H.Ch.G.J. van der Mandere, De Volkenbond en zOn
Belang voor Nederiand (Bussum 1920) 86-116.

R In deze commissie had voor Nederland Prof. mr. D.J. Jitta zitting. De overige leden waren sir Mackenzie
D. Chalmers (Engeland), prof F Klein (Oostenrijk) en prof. Ch. Lyon-Caan (Frankrijk).

506 De delegatie voor Nederland bestond uit mr. C.D. Asser, advocaat en procureur te Amsterdam, GA
Dunlop, directeur van de Nederlandsch-Indische Handelsbank„ prof. mr. W.L.PA Molengraaff, oud-hoogleraar
aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, mr. HA. van Nierop, directeur van de Amsterdamsche Bank en prof mr.
F.G. Scheltema, hoogleraar aan de Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam. Als secretaris werd mr. M.
Franssen te Roermond aan de delegatie toegevoegd. Omdat prof. Molengraaffwegens gezondheidsredenen niet
in de gelegenheid was ook de tweede zitting (met betrekking tot de cha(lue) bij te wonen, werd de Nederlandse
delegatie hierbij geleid door prof mr J. Kosters.
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de daarin opgenomen eenvormige wet onverwijld op te zeggen. De conferentie resulteer-
de in een tweetal groepen van drie verdragen: de ene groep betrof de wissel en het or-

507 508

derbriefle en de tweede groep de cheque. Op 7 juni 1930 werden de drie tot de eer-
ste groep behorende verdragen vastgesteld:

I 'Convention portant une loi uniforme sur les lettres de change et billets A
ordre (Verdrag tot invoering van een eenvormige wet op wisselbrieven en order-
briefles);

II 'Convention destinde A rdgler certains conflits de lois en mati6re de lettres de
change et de billets A ordre' (Verdrag tot regeling van zekere wetsconflicten ten
aanzien van wisselbrieven en orderbrie jes);

III 'Convention relative au droit de timbre en mati&re de lettres de change et de
billets A ordre' (Verdrag betreffende het zegelrecht ten aanzien van wisselbrieven
en orderbriel]es).

Eerstgenoemd verdrag, dat verreweg het belangrijkste was, verplichtte de lidstaten om
de in bijlage I van het Geneefse verdrag opgenomen 78 artikelen van de 'Loi uniforme
concernant la lettre de change et le billet A ordre' (de Eenvormige Wet) in de nationale
wetgeving op te nemen. Dat evenwel geen volledige eenheid van het wisselrecht werd
verkregen, is mede een gevolg van het feit dat in bijlage II van het verdrag 22 voorbe-
houden zijn opgenomen, waarvan door de lidstaten in meer of mindere mate gebruik is
gemaakt. Dit gegeven, alsmede het feit dat Engeland en de Verenigde Staten niet bij
het verdrag aangesloten waren heeft ertoe geleid, dat men na de totstandkoming van de
verdragen op de ingeslagen weg naar unificatie van het wisselrecht is doorgegaan. Ik
kom hierop in het volgende hoofdstuk terug. Het tweede verdrag bevatte regelingen
voor internationale conflicten met betrekking tot het wisselrecht. Het derde verdrag
tenslotte verbood de lidstaten bepalingen in hun wetgeving op te nemen c.q. te handha-
ven die wissels (en orderbriefjes) nietig verklaren wanneer niet aan de voorschriften
omtrent het zegel was voldaan.

De verdragen werden ondertekend door 26 landen en bekrachtigd door 12 lan-
den.509

307

De handelingen van de conferentie zijn neergelegd in de 'Comptes rendus de la confdrence internationale
pour l'unification du droit en mati6re de lettres de change, billets a ordre et chaques', Strie de Publications de
la Socitta des Nations. II. Questions economiques et /inancitres 1931, II, B.2., door mij in de tekst aangeduid
met 'comptes rendus'.

508 De tot deze tweede groep behorende drie verdragen, vastgesteld op 19 maart 1931, zijn:

I 'Convention portant loi uniforme sur les cheques' (Verdrag tot invoering van een eenvormige wet op
chaques);

II 'Convention destinde A r6gler certains conflits de lois en mati&re de chbques' (Verdrag tot regeting
van zekere wetsconflicten ten aanzien van ch6ques);

III 'Convention relative au droit de timbre en matiare de chSques' (Verdrag betreffende het zegelrecht
ten aanzien van chaques).

Gelet op het onderwerp van onderhavige studie zullen deze verdragen niet nader besproken worden.

m Ondertekening vond plaats door Belgia, Brazilie, Colombia, Denemarken, Danzig, Duitsland, Equador,
Finland, Frankrijk, Griekenland (met uitzondering van het derde verdrag), Hongarije, Italia, Japan, Joego-
slavie, Luxemburg, Nederland, Noonvegen, Oostenrijk, Peru, Polen, Portugal, Spanje,  jechoslowakije,
Turlaje, Zweden en Zwitserland. Groot-Brittanie heeft alleen het derde verdrag ondertekend Bekrachtiging
vond plaats door Belgie, Denemarken, Duits land, Finland, Griekenland, Italie, Japan, Nederland, Noorwegen,
Oostenrijk, Zweden, Zwitserland en later door Australie (alleen het derde verdrag, 1938), Brazilie (1942),
Danzig (1935), Frankrijk (1936), Grvot-Brittanie en Noord-Ierland (alleen het derde verdrag, 1934), Zuid-
Ierland (alleen het derde verdrag, 1936), Monaco (1934), Polen (1937), Portugal (1934) en de Sowjet-Unie
(1936).
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In Nederland werden de wisselverdragen goedgekeurd bij wet van 25 juli 1932
(Stb. 397). Bij wet van 25 juli 1932 (Stb. 405) tot wijziging van het Wetboek van Koop-
handel, de Zegelwet 1917, de Grootboekwet, de Bankwet 1919 en de Geldschieterswet,
is de Eenvormige Wet in Nederland ingevoerd:w De verdragen zijn op 1 januari 1934 in
werking getreden.

511

De Eenvormige Wet van 1930

De systematiek van bijlage I van het wisselverdrag, 'Loi uniforme concernant la lettre
de change et le billet A ordre', is duidelijk en overzichtelijk. Een artikelgewijze behan-

612   ··deling voert te ver, maar ik zal de inhoud ervan in grote lijnen weergeven. Bulage I
bestaat uit twee titels, waarvan de eerste de wissel en de tweede het orderbrieUe be-
treft. Voor deze studie is slechts de eerste titel van belang.

De eerste titel, 'De la lettre de change', bestaat uit 74 artikelen, verdeeld over 12
hoofdstukken.

Hoofdstuk 1, 'De la cr6ation et de la forme de la lettre de change' (artt. 1-10),
begint met de inhoudsvereisten van de wissel en de consequenties wanneer hieraan niet
wordt voldaan. Het geeft bovendien nog wat algemene vormvereisten. Deze artikelen
zijn ook terug te vinden in de artikelen 100-109c van de op 1 januari 1934 in werking
getreden wijziging van het Wetboek van Koophandel.

In hoofdstuk 2, 'De l'endossement', komen tien artikelen (artt. 11-20) aan de orde
met betrekking tot overdracht door middel van endossement en de voorwaarden waar-
aan hierbij moet worden voldaan (artt. 110-119 WvK). Vermeldenswaard zijn de artike-
len 16 en 17, waarin de bescherming van de houder geregeld wordt.

Hoofdstuk 3, 'De l'acception' (artt. 21-29), geeft de regeling van de acceptatie.
Hierin wordt onder andere het vormvereiste behandeld (art.25). De artikelen zijn opge-
nomen in de artikelen 120-128 WvK.

Hoofdstuk 4, 'De l'aval' (artt. 30-32), stelt het aval aan de orde (artt. 129-131
WvK) en hoofdstuk 5 behandelt in de arikelen 33-37 de vervaldag ('De 1'6chdance'). Hier
komen achtereenvolgens de wissel op zicht, op zekere tijd na zicht, op zekere dag na
dagtekening en op zekere dag aan bod (artt. 132-136 WvK).

Hoofdstuk 6, 'Du paiement' (artt. 38-42), behandelt de aanbieding ter betaling
(art. 38), de kwijting en de gedeeltelijke betaling (art. 39), de betaling v66r of op de
vervaldag (art. 40), betaling in een bepaalde valuta (art. 41) en te late aanbieding van
de wissel (art. 42). Deze artikelen zijn in de artikelen 137-141 WvK opgenomen.

Hoofdstuk 7, 'Des recours faute d'acception et faute de paiement' (artt. 43-54),
geeft een regeling voor regres bij non-acceptatie of non-betaling (artt. 142-153 WvK).
Volgens artikel 43 heeft de houder onder bepaalde voorwaarden het recht om regres uit
te oefenen. De artikelen 44 en 45 geven de vereisten waaraan non-acceptatie en non-
betaling moeten voldoen. De artikelen 46-54 regelen verder onder meer welke partijen
uit hoofde van regres kunnen worden aangesproken, de hoogte van het bedrag en wan-
neer het recht op regres vervalt.

510 Titel 6 van Boek I van het Wetboek van Koophandel werd vervangen door een nieuwe titel 6, 'Van
wisselbrieven en orderbriecies'. De nieuwe titel bevatte in hoofdzaak de tekst van de eenvormige wet: artikel
100 WvK correspondeerde met artikel 1 EW, artikel 101 WvK met artikel 2 EW etcetera. Artikelen die niet in
de eenvormige wet, maar wel in het Wetboek van Koophandel zijn opgenomen (bijvoorbeeld als gevolg van de
toegestane voorbehouden), zijn aangeduid met een (kleine) letter achter het artikelnummer.

511

Dit tijdstip is bij KB van 2 november 1933, Stb. 578, vastgesteld.
512 Voor een uitvoerige bespreking van de drie wisselverdragen venvijs ik naar de volgende werken. P.

Arminion etP. Carry, La lettre de change et le billet 6 ordre. Notions glntrates-Questions non rtgltes dans la toi
uniforme-Loi unitorme-Con/Zits de lois (z.p. 1938), J. Hupka, Das einheitliche Wechsetrecht der Genfer Vertrage
(Wenen 1934) en F G. Scheltema, 'La conf6rence concernant la lettre de change et le billet a ordre de 1930', in:
Grotius, annuaire international pour 1931 87-115.
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Hoofdstuk 8, 'De l'intervention' (artt. 55-63), regelt de tussenkomst en is onder-
verdeeld in een algemeen deel (art. 55), een deel over acceptatie door tussenkomst (artt.
56-58) en een deel over betaling door tussenkomst (artt. 59-63). Deze bepalingen komen
overeen met de artikelen 154-162 van het Wetboek van Koophandel.

Hoofdstuk 9, 'De la pluralit6 d'exemplaires et des copies', geeft in de artikelen
64-68 regels omtrent wisselexemplaren, wisselafschriften en vermiste wisselbrieven
(artt. 163-167 WvK).

Hoofdstuk 10 behandelt de veranderingen in de wisselbrief ('Des alt6ration',  art.
69), hoofdstuk 11 ('De la prescription' (artt. 70-71)) regelt de verjaring en hoofdstuk 12
tenslotte geeft in de artikelen 72-74 algemene bepalingen omtrent vaststelling en bere-
kening van termijnen. Deze laatste drie hoofdstukken zijn in 1932 als de artikelen 168-
173 in het Wetboek van Koophandel opgenomen.

Een vergelijking tussen het wisselrecht van v66r en na 1934

Vooropgesteld dient mijns inziens te worden dat, hoewel de beide wetteksten tekstueel
aanzienlijk van elkaar afweken, de inhoudelijke verschillen meegevallen zijn. In het
voorgaande bleek reeds, dat bij de wetswijzigingen van met name 1925 en 1928 aan-
passing aan de gewijzigde inzichten had plaatsgevonden. Daarnaast zijn gedurende de
zevenentachtig aan 1925 voorafgaande jaren dat het Wetboek van Koophandel - vrijwel
ongewijzigd - bestond, de hiaten door rechtspraak en wetenschap ingevuld naar de
behoeften van de praktijk. De Memorie van Toelichting op de wet van 1925 vermeldt in
dit kader:

'Het is de bedoeling van deze wetsvoordracht, (...), de meest verouderde bepalin-
gen door nieuwe voorschriften te vervangen en tevens in enkele leemten der te-
genwoordige regeling te voorzien. 8513

Daarenboven liet het Wisselverdrag in bijlage II de lidstaten op een aantal punten de
mogelijkheid om (in beperkte mate) af te wijken van het in bijlage I bepaalde, dan wel
wijzigingen geleidelijk door te voeren."*Van deze voorbehouden heeft Nederland ver-
schillende malen gebruik gemaakt.

In het onderstaande zal ik de wijzigingen als gevolg van de invoering van het
nieuwe wisselrecht aangeven. Met het oog op het totaaloverzicht, zal ik steeds de titels
van de afdelingen geven, ook wanneer deze geen wijzigingen hebben ondergaan.

Eerste afdeeling: Van de uitgifte en den vorm van den wisselbrief

Wat betreft de vormvereisten is er weinig veranderd. Artikel 100 lid 1 WvK (art. 1 EW)
verlangt, in tegenstelling tot voorheen, dat de benaming'wisselbrief wordt opgenomen
in de tekst zelf en uitgedrukt wordt in de taal waarin de titel is gesteld.515 De Cour

513 MvT. bijl.1923/24, nr. 298.2-3.

' * Dat de hoofdbeginselen dezelfde waren, werd in de Memorie van Toelichting uitdrukkelijk vermeld. MvT.
bijl. 1931/32, 357.5,78. De in bijlage II van het wisselverdrag opgenomen artikelen kunnen naar hun aard op
de volgende wijze worden gegroepeerd:

1. Gevallen, waarin een nieuwe regel van de nationale wet in de plaats wordt gesteld van de Eenvormi  Wet;
2. Gevallen, waarin de regel van de Eenvormige Wet blijft behouden, maar daarnaast een nieuwe regel in de

nationale wet wordt gesteld;
3. Gevallen, waarin een regel van de Eenvormige Wet nader wordt bepaald, uitgewerkt of uitgelegd;
4. Gevallen, waarin het een materie betreft, die buiten de Eenvormige Wet wordt gehouden.

93
Aangezien in Nederland voorheen een dergelijk vereiste niet bestond, is gebruik gemaakt van de in het

Verdrag toegestane reserve om overgangsmaatregelen te nemen, zodat de praktijk in de gelegenheid werd
gesteld zich aan het nieuwe vereiste aan te passen. Art. II van de wet van 25 juli 1932, Stb. 405, MvT.
bijl.1931/32, 357.5,85. Dat de Nederlandse delegatie niet gelukkig met dit vereiste was, blijkt uit de
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d'appel de Lyon besliste op 11 juni 1956 dan ook uitdrukkelijk, dat een uiterlijk op een
wisselbrief gelijkende akte alleen dan een wisselbrief is wanneer dit op het stuk is
vermeld.616 Het tweede lid van artikel 100 WvK vervolgens schrijft voor dat de wissel-
brief een onvoorwaardelijke opdracht tot betaling van een bepaalde som moet bevatten.
Op 12 februari 1935 bepaalde het Duitse Reichsgericht in dit verband, dat een wissel-
brief waarin voor de te betalen geldsom naar de bepalingen in een bepaald contract
verwezen werd, nietig was."' In Nederland was naar oud recht omstreden hoe 'bepaald'
de geldsom moest zijn. Deze discussie speelde  met name bij de vraag of aan het wissel-
bedrag een renteclausule verbonden kon worden. Deze vraag is naar 'nieuw' recht opge-
lost. Artikel 104 lid 1 WvK (art. 5 EW) bepaalt immers dat in geval van zicht- en na-
zichtwissels een renteclausule mag worden opgenomen. In alle andere gevallen wordt
een dergelijke clausule als niet-geschreven beschouwd.'18 Het zesde lid van artikel 100
WvK schrij ft voor dat de wissel moet bevatten de naam van degene aan wie of wiens
order de betaling moet geschieden. Hieruit, alsmede uit hetgeen in artikel 110 lid 1
WvK (art. 11 EW) is opgenomen, volgt dat een orderclausule niet opgenomen behoeft te
zijn. Uit het eerste lid van artikel 110 blijkt bovendien dat een wissel zonder orderclau-
sule, in tegenstelling met het oude recht, voor overdracht door endossement vatbaar
is."' Volgens een uitspraak (30 juni 1937) van de Cour d'appel de Colmar is het evenwel
niet zo, dat een wisselbrief waarin de aanduiding van de nemer of zijn order ontbreekt,
als  betaalbaar  aan de trekker wordt beschouwd. Overwogen werd dat artikel  11  EW  een
'ordervermoeden' bevat ten gunste van de in de brief genoemde begunstigden. Wanneer
uit de wisselbrief niet van begunstigden blijkt, dient deze brief als ongeldig te worden
beschouwd. De Cour d'appel de Paris kwam op 21 mei 1957 uiteindelijk tot dezelfde
conclusie, maar overwoog dat een wisselbrief aan de wettelijke vereisten moet voldoen
en dat haar juridische betekenis niet met behulp van vermoedens moet worden be-
paald:20 De Cour de Cassation oordeelde op 6 juli  1965, dat een wisselbrief ongeldig is
wanneer op het moment van aanbieding ter betaling de naam van de nemer of diens
order ontbreekt."' Door het Bundesgerichtshofvan (het toenmalige) West-Duitsland

tevergeefse pogingen die zij heeft aangewend om de deelnemende landen de bevoegdheid voor te behouden te
bepalen dat wisselbrieven, getrokken op hun grondgebied, als zodanig gelden, ook wanneer deze de benaming
'wisselbrief niet bevatten, mits zij uitdrukkelijk vermelden dat zij aan order zijn. 'Comptes rendus' (premi&re
session), 171 (en 332 voor wat betreft het orderbiljet).

516 Op 14 oktober 1957 wordt hierop door de Cour de Cassation een beperking aangebracht, in die zin dat een
dergelijke akte (waarop 'lettre de change' niet is vermeld) als een orderbrielje en dus als handelspapier kan
worden beschouwd, wanneer aan de vereisten van artikel 75 EW (artikel 174 WvK) is voldaan. Von
Caemmerer, Internationale Rechtsprechung zum Genfer einheitlichen Wechsel- und Scheckrecht (4 dln. Ber
hjn/Tubingen) II, 13

.7
Von Caemmerer, a.w. I, 30. De Cour d'appel de Colmar bepaalde op 13 november 1957 in meer algemenezin dat de in artikel 1 EW gegeven vereisten duidelijk moeten bhjken uit de wisselbrief zelf Von Caemmerer,

a.w. II, 9.

518 In alle andere gevallen kan de trekker het wisselbedrag met het op voorhand te berekenen rentebedrag
vermeerderen Het is waarschijnlijk om die reden dat de Franse Cour de Cassation op 9 februari 1937 een
wisselbrief geldig verklaarde waarin naast de contante waarde ook het rentebedrag onderscheiden werd. Het
Hof was van oordeel, dat de schuldenaar zich door de acceptatie verplichtte de gehele som te voldoen, ongeacht
hoe deze tot stand gekomen was. Von Caemmerer, a.w. I, 30.

519 Hoewel in het oude recht het opnemen van de orderclausule in de wisselbrief niet vereist was, gold dewisselbrief zonder orderclausule als rektapapier, waardoor de vordering slechts door middel van cessie kon
worden overgedragen.

520 Von Caemmerer, Internationale Rechtsprechung I, 35-36. De Cour d'appel de Lyon besliste op 28 januari
1957, dat een wisselbrief op straffe van nietigheid in ieder geval op het moment van overdracht aan een
opvolgend verkrijger de aanauiding van de nemer of diens order moet bevatten

521

Op  19 oktober 1965 concludeerde  dit Hof van cassatie, dat een wisselbrief waarin  de naam van de nemer
of diens order ontbrak, als geldig beschouwd moest worden wanneer dit gebrek op het moment van aanbiedingter betaling was opgeheven. Het Hof meende bovendien, dat de wisselnemer zijn eigen naam zonder enige
bijzondere machtiging op de wisselbrief kon invullen, waarmee de indruk wordt gewekt dat aan dit nader
invullen geen bijzonder eisen zijn gesteld. Dat dergelijke eisen wel aan het wijzigen van de naam van de nemer
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werd op 23 juni 1955 overeenkomstig beslist: een wisselbrief zonder vermelding van de
nemer of diens order werd als ongeldig beschouwd.m Op 20 oktober 1977 nuanceerde
het Hof deze beslissing in die zin, dat een dergelijke wisselbrief als een aan eigen order
getrokken wissel beschouwd diende te worden, wanneer het endossement van de trek-
ker op de achterzijde aan het begin van de reeks endossementen is vermeld. 523

De overige vereisten van de wisselbrief zijn ongewijzigd gebleven. Zij zijn zoals
gezegd opgenomen in artikel 100 WvK: de wisselbrief moet bevatten de naam van de
betrokkene (lid 3),s" een aanwijzing van de vervaldag (lid 4), de plaats waar de betaling
moet geschieden (lid 5), de vermelding van de dagtekening, alsmede de plaats waar de
wisselbrief getrokken is (lid  7) en de handtekening van de trekker (lid 8). Met betrek-
king tot dit laatste vereiste is van belang een tweetal beslissingen van de Cour de Cas-
sation van 27 juni 1961, waarin dit Hof oordeelde dat een naamstempel niet als geldige
handtekening kan worden beschouwd. Met deze beslissingen kwam in Frankrijk een
einde aan de discussie over de vraag in hoeverre de trekker kon volstaan met een niet-
handgeschreven handtekening.525

Artikel 101 lid 1 WvK (art. 2 lid 1 EW) schrijft voor, dat een titel waarin 66n van
de hierboven besproken vermeldingen ontbreekt, niet als wisselbrief geldt, behoudens
de gevallen als in lid 2,3 en 4 genoemd. De Cour d'appel de Paris bepaalde op 4 februari
1956,  dat voor de geldigheid van een wisselbrief voldoende is als deze op het moment
van aanbieding ter betaling voldoet aan de vereisten van artikel 1 EW. 26 Ingevolge lid 2
geldt een wissel die omtrent de vervaldag geen aanwijzing bevat, als zichtwissel. Hoe-
wel het oude recht geen bepaling dienaangaande bevatte, werd dit in de praktijk wel
aangenomen.'" Lid 3 benoemt (bij gebreke van een bijzondere aanwijzing) de plaats op
de wissel aangegeven, naast de naam van de betrokkene, als plaats van betaling en
tevens als plaats van het domicilie van de betrokkene, terwijl lid 4 de plaats, aangege-
ven naast de naam van de trekker, als plaats van trekking van de wisselbrief be-
schouwt wanneer de wissel niet de plaats van trekking vermeldt.

Artikel  102 WvK (art.  3 EW) laat toe,  dat een wisselbrief wordt getrokken aan de
order van de trekker (lid  1), op de trekker zelf (lid 2) of voor rekening van een derde (lid

3). Aangezien artikel 3 van de Eenvormige Wet deze wisselvormen wel noemt, maar
verder niet behandelt, konden de oude artikelen 114, 141, 143 en 200 WvK worden
behouden (in de artt. 102, 127b lid 3, 127d en 146 lid 1 WvK). Terzake van een voor
rekening van een derde getrokken wisselbrief besliste het Tribunal de commerce de
Seine van 29 oktober 1959, dat deze derde niet als derdeverkrijger beschouwd moet
worden maar als volmachtgever van degene die in de wissel als trekker wordt genoemd.

worden gesteld, blijkt uit twee uitspraken van de Cour d'appel de Lyon. Dit Hof bepaalde op 7 december 1953
en 28 januari  1957, dat een wijziging van de naam van de nemer niet jegens de acceptant geldt wanneer de
wijziging na de acceptatie plaats vond en dat een dergelijke wijziging niet zonder de instemming van alle be-
langhebbenden, in het bijzonder van de avalgever kan worden aangebracht. Von Caemmerer, a.w. II, 18-19,
III, 18.

522 Von Caemmerer, a.w.  II,  18. Uit de Duitse jurisprudentie valt af te leiden, dat het naar Duits recht niet
zonder meer mogelijk is de wisselbrief na uitgifte nader in te vullen

523 Von Caemmerer, a.w. IV, 20.

524 Op 8 februari 1962 en 13 juni 1962 besliste het Bundesgerichtshof voor West-Duitsland, dat voldoende is
wanneer in de wisselbrief een naam van de betrokkene wordt genoemd, die deze zou kunnen gebruiken.  Of de
betrokkene deze naam ook daadwerkelijk voert is niet van belang. De Parijse Cour d'appel besliste op 7
februari 1962, dat de vermelding van de betrokkene op de wisselbrief niet aan enige vorm gebonden is. Von
Caemmerer, a.w. II, 15.

5. Von Caemmerer, a.w  II, 24-25. Bij wet van 16 juni 1966 is artikel 110 lid 1 van de code de commerce
(overeenstemmend met artikel 8 lid 8 EW) aldus aangevuld: 'Cette signature est apposde, soit & la main, soit
par tout proc6 16 non manuscrit'!

526 Ook Cour d'appel de Colmar op 26 juni  1963. Von Caemmerer, a.w. II, 9-10.

527 Aldus Scheltema, Wissel- en cMquerecht (3e dr. Groningen/Batavia 1938) 159.
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Aldus kan deze derde zich niet op bescherming ingevolge artikel 17 EW beroepen.'" De
Cour de Cassation bepaalde op 19 februari  1968, dat niet uit de wisselbrief behoeft te
blijken dat een wisselbrief voor rekening van een derde getrokken is.

529

Artikel 102a WvK (ontleend aan 111 oud) regelt de incassowissel, een onderwerp
waarin de Eenvormige Wet niet voorziet (in tegenstelling tot het incasso-endossement).
Om tegemoet te komen aan de regeling van het incasso-endossement wordt bepaald, dat
artikel 102a WvK slechts van toepassing is op die incassowissels waarop de incasso-op-
dracht is vermeld.

Artikel  103 (art. 4 EW) bepaalt,  dat een wisselbrief betaalbaar kan zijn aan de
woonplaats van een derde, hetzij in de plaats waar de betrokkene zijn domicilie heeft,
hetzij elders.

Artikel 104 (art. 5 EW) bevat zoals gezegd regels omtrent het opnemen van rente
in een wisselbrief. Artikel 105 (art. 6 EW) geeft een oplossing in het geval het in de
wissel in cijfers uitgedrukte bedrag afwijkt van het in letters uitgedrukte (ingevolge lid
1 geldt dan het in letters uitgedrukte bedrag) en het geval dat verschillende bedragen in
de wissel worden genoemd (ingevolge lid 2 geldt dan het laagste bedrag). In een vonnis
van de rechtbank Alkmaar van 5 november 1964 wordt er op gewezen dat naar'het aan
ons schriftelijk-bewijsrecht ingevolge de historie ten grondslag liggende grondbeginsel,
hetwelk in artikel 1916 BW gestalte kreeg' in geval van een afwijking tussen het in
cijfers en het in letters uitgedrukte bedrag (in casu op een kwitantie) het laagste bedrag
geldt. De voor het wisselrecht gegeven 'oplossing' van artikel 105 lid 1 WvK staat aan
deze analoge toepassing van artikel 1916 BW (oud) volgens de rechtbank niet in de weg,
aangezien dit artikel niet op Nederlandse rechtsbeginselen is gestoeld.

530

Artikel 106 WvK (art. 7 EW) is een belangrijk nieuw artikel en ziet op de vraag,in hoeverre valse handtekeningen of handtekeningen die de persoon die ze plaatste niet
kunnen verbinden, invloed hebben op de geldigheid van de overige handtekeningen.
Naar het oude recht werd deze vraag steeds beantwoord met betrekking tot de afzon-
derlijke wisselverklaringen (artt. 102, 137, 138, 145 en 166 WvK). Het nieuwe recht nu
beantwoordt voormelde vraag in ontkennende zin.

Artikel 107 (art. 8 EW) bepaalt, dat een ieder die zijn handtekening op de wis-
selbrief plaatst als vertegenwoordiger van een persoon voor wie hij  niet de bevoegdheid
had te handelen, of voor wie hij slechts een beperktere handelingsbevoegdheid had, zelf
krachtens de brief gebonden  is en dezelfde bevoegdheden heeft als de vertegenwoordiger
zou hebben gehad. Op 19 maart 1958 besliste de Cour de Cassation dat een door een
onbevoegde vertegenwoordiger getrokken wisselbrief als zodanig wel geldig is wanneer
aan alle vereisten van artikel 1 EW is voldaan, maar dat de derdeverkrijger in dat geval

531niet de onbevoegd vertegenwoordigde trekker (alleen de acceptant) kan aanspreken.
Op 1 oktober 1971 besliste dit hoogste Franse rechtscollege, dat een vertegenwoordiger
wiens volmacht niet uit de wisselbrief blijkt, gerechtigd is om te bewijzen dat hij niet
bedoeld heeft zich persoonlijk te verbinden en dat zijn contractspartner van zijn positie
als vertegenwoordiger op de hoogte was.= In de Duitse jurisprudentie wordt algemeen
aangenomen, dat het bewijs van de vertegenwoordiging bij de vertegenwoordiger ligt.=s
De Hoge Raad oordeelde op 21 januari 1972, dat 'opvolgend verkrijgers van een wissel
mogen afgaan op de schijn van recht die het papier hun vertoont' en dat'voor dit deel
van het recht dan ook in sterkere mate dan in andere delen van het vermogensrecht het

528 Von Caemmerer, Internationale Rechtsprechung II, 31.
529

Von Caemmerer, aw. III, 30.

= NJ 1966, 1961.
531

Von Caemmerer, a.w. II, 42-43.
532

Ook Bundesgerichtshof 29 januari  1981. Von Caemmerer, a w.  III,  119, IV, 95.
533

Vgl. Oberlandesgericht te Kaln 13 februari 1984. Von Caemmerer, a.w  IV, 31.
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geval is, geldt dat derden mogen afgaan op hetgeen zij kunnen waarnemen en kennen
en dat hun niet kan worden tegengeworpen wat niet voor hen kenbaar is'. Onder de in
casu gegeven omstandigheden kon het dan ook gebeuren, dat de schijn van bevoegdheid
welke door de ondertekening van wissels door twee directrices van een naamloze ven-
nootschap werd gewekt, aan de vennootschap (die de schijn zeker niet had gewekt) werd
toegerekend, zodat de vennootschap tegenover de opvolgende houders die op die schijn

534waren afgegaan aan de wisselverbintenissen gebonden was.
Artikel 108 WvK (art. 9 EW), behelzende de verplichting tot acceptatie en beta-

ling van de trekker, brengt veranderingen in dier voege dat het artikel, in tegenstelling
tot het oude recht, thans als niet geschreven beschouwt een clausule waarin de trekker
zijn regresplicht uitsluit.

Ook artikel 109 WvK (art. 10 EW) geeft een regeling die de oude wettekst niet
kende. Het bepaalt dat wanneer een brief, onvolledig ten tijde van de uitgifte, volledig is
gemaakt in strijd met de aangegane overeenkomsten, de niet-nakoming van deze over-
eenkomsten niet kan worden tegengeworpen  aan de houder, tenzij  deze de wisselbrief te
kwader trouw heeft verkregen of hem grove schuld bij de verkrijging te verwijten is.
Het Bundesgerichtshof voor (het toenmalige) West-Duitsland bepaalde op 14 oktober
1957,  dat een onderscheid gemaakt moet worden tussen een wisselbrief waarvan de
onvolledigheid op een vergissing berust en de blancowissel waarvan het de bedoeling is
dat deze door een (latere) nemer wordt ingevuld. In principe kan er volgens het Hof niet
van worden uitgegaan, dat wanneer de trekker bewust een onvolledige wisselbrief af-

535

geeft, hij de bedoeling heeft de nemer te machtigen tot het invullen van de wisselbrief.
Hetzelfde Hof oordeelde op 22 juni  1967, dat van een situatie als bedoeld in artikel  10
EW geen sprake is wanneer een wisselbrief is geaccepteerd voordat de trekker deze
ondertekend heeft en later op de wisselbrief een andere trekker wordt genoemd. In dat
geval immers ontbreekt een overeenkomst tussen de trekker en de acceptant.

536

De artikelen 109a, b en c WvK stammen uit het oude recht (artt. 105-107 WvK)
en zijn gebaseerd op artikel 16 van bijlage II. Deze reserve laat de deelnemende landen

de mogelijkheid de verhouding tussen trekker en nemer aanvullend te regelen.

Tweede Afdeeling: Van het endossement

Artikel 110 WvK (art. 11 EW) geeft een van het oude recht, artikel 133 WvK, afwijken-
de regeling voor de vraag welke wisselbrieven voor endossement vatbaar zijn. Het be-
paalt in het eerste lid, dat elke wisselbrief, ook die welke niet uitdrukkelijk aan order
luidt, door middel van endossement kan worden overgedragen. Dat hiermee de over-
dracht van een wisselbrief door middel van een cessie niet uitgesloten is, besliste het
Hof te 's-Gravenhage op 6 juni 1935.637 Het tweede lid van artikel  110 WvK is niet ont-
leend aan de Eenvormige Wet, maar aan artikel 139 WvK (oud). Het bepaalt mijns
inziens enigszins ten overvloede,  dat een endossement op een wisselbrief waarop  de
trekker de woorden 'niet aan order' of soortgelijke uitdrukking heeft geplaatst, als ge-
wone cessie geldt.

534 NJ 1972, 186. Anders Meijer, Wissel- en chlquerecht 151.

535 Von Caemmerer, Internationale Rechtsprechung II, 50. Tot aan deze uitspmak werd in de Duitse
jurisprudentie verschillend gedacht over de vraag of uit de feiten en omstandigheden van het geval mag
worden afgeleid of de trekker de nemer heeft willen machtigen tot het invullen van de wisselbrief.

336 Von Caemmerer, a.w. III, 47-48. Het Hof te Amsterdam was op 31 oktober 1963 tot eenzelfde conclusie
gekomen. Overwogen werd, dat de trekker (i.c. appelant) geen vordering op de acceptant (i.c. geintimeerde) had
omdat de wisselverbintenis ten aanzien van de wissels zonder oorzaak was op %rond dat deze wissels door de
trekker waren getrokken, zonder dat deze enige waarde had genoten en zonder dat zijn broer (aan wie de
acceptant de wissels ter hand had gesteld met de bedoeling dat deze broer de wissels zou trekken en in het
verkeer zou brengen) de onderliggende rechtsverhouding aan hem had Overgedragen of hem zijn vordering op
de acceptant geheel of gedeeltelijk had gecedeerd  NJ 1965, 66.

537 NJ  1936, 839. Zo ook het Bundesgerichtshof van (het toenmalige) West-Duitsland op 12 december 1957.
Von Caemmerer, a.w. II, 64.
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De artikelen 111-112 WvK (artt. 12-13 EW) bevatten de voorschriften waaraan
het endossement moet voldoen. Artikel 113 WvK (art. 14 EW) bepaalt in lid 1, dat door
het endossement alle uit de wisselbrief voortvloeiende rechten worden overgedragen.
Lid 2 geeft de houder het recht om een blanco-endossement 1. in te vullen, hetzij met
zijn eigen naam, hetzij met de naam van een ander, 2. de wisselbriefwederom in blanco
of aan een andere persoon te endosseren en 3. de wisselbrief aan een ander over te
geven zonder het blanco in te vullen en zonder de brief te endosseren.

Ingevolge artikel 114 (art. 15 EW) staat de endossant in voor acceptatie en beta-
ling van de wisselbrief tenzij het tegendeel bedongen is (lid 1) en kan hij een nieuw
endossement verbieden, in welk geval hij ten opzichte van latere verkrijgers niet instaat
voor acceptatie en betaling (lid 2).

Artikel  115 WvK bepaalt in navolging van artikel  16  EW,  dat een rechtmatigehouder moet kunnen wijzen op een aaneensluitende reeks van endossementen. Naar
oud recht gold dat een vals endossement de wissel niet in eigendom deed overgaan endat degene wiens handtekening was vervalst, de wissel onder de latere verkrijgers kon
terugvorderen, ook wanneer deze te goeder trouw handelden. De vraag evenwel of de
betrokkene, teneinde bevrijdend te betalen, kon volstaan met het onderzoeken van de
regelmatigheid van de reeks van endossementen, werd ook naar oud recht (art. 164
WvK), evenals naar nieuw recht (art. 139 WvK = art. 40 EW), bevestigend beantwoord
(mits  zijnerzijds geen bedrog plaatsvond of grove schuld aanwezig was). In tegenstellingtot het oude recht bepaalt artikel 115 in lid 2, dat de houder niet de wisselbriefbehoeft
af te geven aan degene die het bezit daarvan verloren is, tenzij hij te kwader trouw
verkregen heeft of hem grove schuld bij de verkrijging te verwijten is. Hoewel het be-
ginsel van bescherming van de houder tegen verkrijging van een beschikkingsonbe-
voegde in praktijk en theorie reeds was aanvaard (ik verwijs hiervoor naar paragraaf 3van dit hoofdstuk), werd het niet eerder in de wisselwetgeving opgenomen. Volgens een
beslissing van het Landgericht te Plauen, Duitsland (6 oktober 1936) is van bezitsver-
lies in de zin van dit artikel ook sprake wanneer de 'verliezer' niet de wil had het bezit
van de brief af te geven, of wanneer hem de brief onder valse voorwendselen 'herausge-lockt' is.- Het Bundesgerichtshofvan (het toenmalige) West-Duitsland oordeelde op 9
oktober 1967, dat voor de aannemelijkheid van 'grove schuld' zijdens de houder reeds
voldoende is,  dat deze aanmerkelijke bedenkingen heeft ten aanzien van de vraag of de
vervreemder van de wisselbrief de e endom van de wisselbrief heeft verkregen of in
ieder geval beschikkingsbevoegd is.

Artikel 116 WvK (art. 17 EW) bevat een gewijzigde bepaling. Wisselschuldena-
ren kunnen ingevolge dit artikel aan de houder niet de excepties tegenwerpen die zij
tegen de trekker of rechtsvoorgangers van de houder geldend kunnen maken, tenzij de
houder bij de verkrijging desbewust handelde ten nadele van de schuldenaar. Het oude
artikel 148a WvK bevatte een minder vergaande bescherming van de houder. Ik kom
hierop in de volgende paragraaf terug naar aanleiding van hetgeen Scheltema dienaan-
gaande heeft opgemerkt. De zinsnede 'bewust handelend ten nadele van de schulde-
naar' wordt in de Franse jurisprudentie doorgaans aldus uitgelegd, dat de houder op hetmoment van verkrijging van de wissel van de exceptie op de hoogte was.w De Duitse
jurisprudentie gaat minder ver: deze tendeert naar het stellen van het vereiste dat de
derdenverkrijger zich bewust is van het feit dat hij de schuldenaar benadeelt"' Met
name in Frankrijk heeft lange tijd discussie bestaan over de vraag of de wisselschul-
denaar enige exceptie aan de trekker kan tegenwerpen, wanneer deze laatste optreedt

538 Von Caemmerer, a.w. I, 100.
539 Von Caemmerer, a.w  III, 63-64.

* Vgl. Cour d'appel de Lyon 30 mei 1938, Cour d'appel de Parijs 14 april 1964, Cour de Cassation 28 februa-
ri  1962, 29 juni  1964, 19 oktober 1965, 10 december 1968 Von Caemmerer, aw.  I,  129 en  131, II, 110-111 en
154, III, 88-89. Zie ook rechtbank Roermond  13 juni  1991, NJ  1992,  188.

541

Von Caemmerer, a.w. IV, 73.
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als houder van de wisselbrief. Gelet op de samenhang van deze problematiek met arti-
kel 28 EW, zal deze Franse jurisprudentie aldaar aan de orde komen. Het Oberlan-
desgericht te Celle, Duitsland, besliste in dit verband op 1 maart 1962, dat artikel 17
EW (art. 20 van de Wechselgesetz van 21 juni 1933) niet van toepassing is wanneer de
houder van de wisselbrief tevens de trekker is.'*' De Cour d'appel de Paris oordeelde op
9 februari 1963, dat het artikel ook niet van toepassing is wanneer de 'acceptant' zich
beroept op valsheid van de acceptatie. In dat geval immers betreft het beroep niet zo-
zeer de rechtsverhouding van de betrokkene met de trekker, maar is de wisselbrief
veeleer als  evolg van een objectief en absoluut inhoudsgebrek zelf als ongeldig te be-
schouwen.'*  Het is duidelijk dat artikel 116 WvK geschreven is ter bescherming van de
formeel geligitimeerde houder die op het moment van verkrijging van de wisselbrief
onwetend was van het feit dat hij niet materieel gerechtigd is. Deze bescherming gaat
evenwel niet zo ver, dat zij ook ziet op de nemer die niet de status van materiale wissel-
crediteur heeft. Tot deze conclusie kwam de Hoge Raad in zijn arrest van 8 september
1995 waarin hij overweegt, dat aan het mogelijk tenietgegaan zijn van de uit de wissel-
brieven voorvloeiende schuld van de wisseldebiteur aan de nemer niet af doet, dat deze
nemer 'formeel als wisselcrediteur was gelegitimeerd, nu de verkeersfunctie van de
wissels en hun verhandelbaarheid in deze geen rol spelen aangezien de Nederlandse
maatschappij (de gedaagde, AW.) nemer en niet opvolgend houder van de wissels
was:544 Advocaat-generaal Vranken merkt in zijn (nog niet gepubliceerde) conclusie bij
het arrest onder 25 en 26 op, dat de formeel gelegitimeerde verondersteld wordt ook
materieel gelegitimeerd te zijn, maar dat de wisselschuldenaar dit vermoeden met
tegenbewijs mag bestrijden. Deze vraag naar de materile legitimatie gaat vooraf aan  de
vraag welke verweermiddelen de betrokkene aan de houder kan tegenwerpen.

Hierboven werd reeds vermeld dat het incasso-endossement werd geregeld in de
Eenvormige Wet en wel in artikel 18. Artikel 117 lid 1 WvK bevat in navolging van dit
artikel de bepaling dat de houder van een wisselbrief welke is voorzien van een incasso-
endossement (bijvoorbeeld 'waarde ter incasseering', 'ter incasso', 'in lastgeving'), alle
uit de wissel voortvloeiende rechten kan uitoefenen, maar dat hij deze slechts kan en-
dosseren bij wege van lastgeving. Het oude recht bevatte deze bepaling niet. Ingevolge
lid 2 kan de wisselschuldenaar in voormeld geval aan de houder slechts tegenwerpen
die verweermiddelen die ook aan de endossanten kunnen worden tegengeworpen. Dat
hieronder ook de verweermiddelen worden begrepen die gelden  gens de trekker, be-
sliste de rechtbank te Zwolle in haar vonnis van 28 maart 1990.

Artikel 118 WvK (art. 19 EW) bevat eenzelfde bepaling met betrekking tot het
pand-endossement. Lid 2 van dit artikel voegt eraan toe, dat de schuldenaar de uit de
relatie met de endossant-pandgever voortvloeiende verweermiddelen niet aan de houder
kan tegenwerpen, tenzij deze laatste bewust handelde in het nadeel van de schulde-
naar.

Krachtens artikel  119 WvK (art.  20 EW), overeenkomend  met het oude artikel
139 WvK, heeft een na de vervaldag gesteld endossement dezelfde werking als een v66r
de vervaldag gesteld endossement. Het endossement dat is gesteld na het protest van
non-betaling of na het verstrijken van de voor protest bepaalde termijn (het zgn. na-
endossement), heeft slechts de gevolgen van een cessie. Ingevolge lid 2 van dit artikel

542 Von Caemmerer, a.w. II, 95.

543 Von Caemmerer, a.w. II, 118. In het vonnis van de rechtbank te 's-Hertogenbosch van 14 juni 1968 was
eenzelfde kwestie aan de orde De rechtbank overwoog, 'dat het bepaalde bij art. 116 K op deze gevallen niet
toepasselijk is, daar het verweermiddel, dat de uit hoofde van de wisselbrief aangesprokene aldus tegenwerpt,
niet is ge61·ond op ziin persoonlijke verhouding tot de trekker of tot een vroegere houder, maar op het feit, dat
hij t o.v. ae trekker, de vroegere houders en de eisende houder, in geen enkel juridisch relevante persoonlijke
verhouding staat of gestaan heeft: een overeenkomst, waarbij hij partij  is, is niet tot stand gekomen'.  NJ  1969,
358.

544 RvdW 1995/168c.

545 NJ 1992, 18.
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wordt het endossement zonder dagtekening - behoudens tegenbewijs - geacht te zijn
gesteld v66r het verstrijken van de voor protest bepaalde termijn. De Hoge Raad beslis-
te op 9 februari 1939, dat de vordering van de eiser die betaling vorderde van een wis-
selbrief op grond van artikel  115 WvK, op onjuiste gronden was ingesteld, nu deze eiser
de wisselbrief had verkregen nadat hiertegen van non-betaling was geprotesteerd. Niet
artikel  115  WvK,  maar de bepalingen  van het Burgerlijk Wetboek terzake van de cessie
waren op deze vordering van toepassing, aldus de Hoge Raad.w In zijn arrest van 24
oktober 1975 oordeelde dit hoogste rechtscollege, dat onjuist was de opvatting van de
eiser tot cassatie, dat uit hoofde van artikel 119 WvK een endossement van een wissel
na protest van non-betaling zou moeten worden beschouwd als een cessie van alleen de
vordering op de betrokkene. De Hoge Raad legde de zinsnede in genoemd wetsartikel
'de gevolgen ener gewone cessie' aldus uit, dat alle vorderingen die de endossant aan de
wissel ontleent, door het endossement van de wissel worden overgedragen met dezelfde
rechtsgevolgen als wanneer zij door een cessie overeenkomstig art. 668 BW waren over-
gedragen.'*' In Frankrijk is door verschillende rechtsprekende instanties beslist, dat in
het geval van een na-endossement artikel 17 EW niet van toepassing is en de acceptant
alle uit de onderliggende rechtsverhouding voortvloeiende verweermiddelen dus aan de
houder kan tegenwerpen.  Deze conclusie vloeit mijns inziens vanzelfsprekend voort
uit het feit dat de geandosseerde ten aanzien van de wisselverbintenis de rechtspositie
van een cessionaris heeft.

Derde afdeeling: Van de acceptatie

Ingevolge artikel  120 (art.  21  EW) kan de wisselbrief tot de vervaldag aan de betrokke-
ne ter acceptatie worden aangeboden.

Artikel 121 (art. 22 EW) geeft in het eerste lid de trekker het recht in de wissel-
brief te bepalen (al dan niet met vaststelling van een termijn),  dat deze ter acceptatie
moet worden aangeboden. Ingevolge lid 2 kan de trekker de aanbieding ter acceptatie
ook verbieden, behoudens in wisselbrieven betaalbaar bij een derde, betaalbaar in een
andere plaats dan die waar de betrokkene domicilie gekozen heeft of betaalbaar een
zekere tijd na zicht.

Het oude recht kende voor de acceptatie van wisselbrieven, betaalbaar een zeke-
re tijd na zicht, een termijn van zes respectievelijk drie maanden (art. 116 WvK). In het
nieuwe artikel 122 WvK (art. 23 EW) wordt deze termijn op een jaar gesteld, waarbij
moet worden opgemerkt dat zowel de trekker (lid 2) als de endossanten (lid 3) deze
termijn kunnen verkorten ofverlengen.

Artikel 123 WvK (art. 24 EW) geeft de betrokkene het recht te verzoeken, dat
hem een tweede aanbieding wordt gedaan op de dag, volgend op die van de eerste aan-
bieding. Ingevolge lid 2 is de houder gerechtigd afgifte van de ter acceptatie aangeboden
wisselbriefte weigeren.

In het geval van artikel 124 WvK (art. 25 EW) is door Nederland wederom ge-
bruik gemaakt van een voorbehoud. Het artikel bepaalt, dat de acceptatie op de wissel-
brief moet zijn gesteld (lid  1)°" en dat in het geval van een wissel, betaalbaar een zekere

546 NJ 1939,865.

  NJ 1976,568. In de noot onder het arrest wijst Wachter er op, dat artikel 119 WvK een uitzondering
vormt op het wisselrechtelijke beginsel, dat in endossement en overgave van de wissel overdracht van de in de
wissel belichaamde vorderingen opgesloten ligt. In afwijking van hetgeen normaliter voor de wisselverbintenis
geldt, krijgt de na-geendosseerde dus geen uitsluitend in de wissel belichaamde vordering, doch een mede van
zlJn voorman afgeleid recht met alle mogelijke beperkingen vandien.

548 Vgl. Cour d'appel de Paris 23 april 1964, 22 juni 1966, Cour de Cassation 13 oktober 1970. Von
Caemmerer, Internationale Rechtsprechung III, 105-106.

549

Op 11 december 1951 bepaalde het Tribunal de commerce de Seine, dat de betrokkene die de acceptatieslechts bij afzonderlijke schriftelijke verklaring afgegeven had, weliswaar uit de wissel niet kon worden
aangesproken, doch mogelijk wel schadeplichtig was op grond van algemene burgerlijkrechtelijke
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tijd na zicht (of waarbij uitdrukkelijk is bedongen dat zij ter acceptatie moet worden
aangeboden binnen een zekere termijn) de acceptatie de datum moet bevatten waarop
zij is geschied, tenzij de houder hier vermelding van de dag van de aanbieding eist (lid
2). Bij gebreke van deze dagtekening moet door de houder geprotesteerd worden. Inge-
volge artikel 15 van bijlage II van het Geneefse verdrag staat het de verdragsluitende
staten vrij te bepalen, dat in geval van verval of verjaring een rechtsvordering blij ft
bestaan tegen de trekker  die geen fonds heeft bezorgd (of tegen de trekker of endossant
die zich op onrechtmatige wijze heeft verrijkt). Van deze bevoegdheid nu is in artikel
124 WvK (evenals overigens bij artikel 152a WvK voor het gewone protest) gebruik ge-
maakt:' (...) op straffe van verlies van zijn recht op regres op den endossanten en op de
trekker die fonds heeft bezorgd'.

In artikel 125 WvK (art. 26 EW) wordt in het eerste lid bepaald, dat de accep-
tatie onvoorwaardelijk is, maar dat deze door de betrokkene wel tot een gedeelte van de
som kan worden beperkt. Ingevolge lid 2 geldt iedere door de acceptant aangebrachte
wijziging met betrekking tot het in de wisselbrief vermelde als weigering van accepta-
tie. De acceptant is evenwel gehouden overeenkomstig de inhoud van zijn acceptatie.
Deze laatste zinsnede roept mijns inziens vragen op. Accepteert de betrokkene on-
voorwaardelijk en zonder enige wijziging met betrekking tot het in de wisselbrief ver-
melde, dan is hij hieraan gebonden. Brengt hij evenwel enige wijziging aan met be-
trekking tot het in de wisselbriefvermelde, dan heeft hij - ongeacht of deze wijziging
een voorwaarde betreft of niet - niet geaccepteerd en is hij  ook niet gebonden. Hij kan
in dat geval dus niet overeenkomstig de inhoud van de acceptatie gehouden zijn. Aldus
besliste ook de civiele kamer van het Franse Hof van cassatie op 2 juni 1950 in een zaak
waarin  door de gedaagde een wisselbrief was geaccepteerd 'nonobstant et sans pr6judice
de la proc6dure en cours'. Weliswaar bepaalt artikel 126 IV van de Code de commerce
(art. 26 EW), dat de acceptant overeenkomstig de inhoud van zijn acceptatie gehouden
is, maar eveneens volgt uit dit artikel dat aangebrachte wijzigingen als weigering van
acceptatie gel en, aldus het Hof. De betreffende gedaagde werd derhalve niet aanspra-
kelijk geacht.

In het geval de trekker de wisselbrief betaalbaar heeft gesteld op een andere
plaats dan die van het domicilie van de betrokkene, zonder een derde aan te wijzen bij
wie de betaling moet geschieden, heeft de betrokkene ingevolge artikel 126 WvK (art. 27
EW) het recht deze derde aan te wijzen.

Artikel 127 WvK (art. 28 EW) vervolgens bepaalt in lid 1, dat de betrokkene zich
door acceptatie verbindt de wisselbrief op de vervaldag te betalen (119 oud). In lid 2
wordt vastgelegd dat de houder van de wisselbrief een rechtstreekse vordering heeft
tegen de acceptant'al ware hij de trekker'. Het hier geformuleerde recht van de houder
is geheel in overeenstemming met het oude recht (art. 144 WvK). Het recht van de
trekker is evenwel nieuw: naar oud recht had de trekker, aangesproken uit de wissel-
brief, jegens de acceptant slechts een vordering tot verantwoording van het fonds en tot
schadevergoeding (art. 148 WvK). In Frankrijk zijn met name in de periode tot 1950
diverse rechterlijke uitspraken gedaan ten aanzien van de vraag of een acceptant zich
jegens de trekker op gebreken in de tussen hen bestaande (aan de wisselbrief ten
grondslag liggende) rechtsverhouding kon beroepen, wanneer deze trekker hem als
houder aansprak. De Cour de Cassation heeft zich steeds op het standpunt gesteld dat
een dergelijk beroep, ondanks artikel 28 EW, mogelijk was. Diverse 'lagere rechters'

551waren evenwel een andere mening toegedaan.

voorschriften. De Cour de Cassation oordeelde op 22 februari 1954, dat een dergelijke acceptatie slechts als
eenvoudige schuldbekentenis zonder wisselrechtelijke betekenis geldt. Von Caemmerer, a.w. I, 172, II, 138.

550 VOn Caemmerer, a.w. I, 174-175.

551

Vgl. Cour de Cassation 13 mei 1942, 26 mei 1942, 26 juli 1948, 8 december 1954, 26 mei 1964, 16
december 1964 en Cour d'appel d' Alger 10 juli 1937. Anderszins Cour d'appel de Paris 27 oktober 1941, Cour
d'appel de Toulouse 14 november 1946, Tribunal de commerce de Marseille 21 december 1937, Tribunal de
commerce de Rouen 17 juni 1949. Von Caemmerer, a.w. I, 179-183, II, 96-97, III, 75.
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De artikelen  127a tim c WvK zijn overgenomen uit het oude recht (artt.  113,  114
en 142 WvK). De artikelen 127c en d WvK kwamen reeds bij bespreking van artikel 102
WvK aan de orde. De artikelen betreffen de wissel die voor rekening van een derde is
getrokken.

In artikel 128 WvK (art. 29 EW) lid 1 wordt bepaald, dat de betrokkene de op de
wisselbrief gestelde acceptatie kan doorhalen, voordat hij de wisselbrief heeft terugge-
geven  aan de houder (of aan een ander wiens handtekening op de brief voorkomt).  Lid 2
van artikel 119 WvK (oud) verbood doorhaling van de acceptatie onvoorwaardelijk.
Heeft de betrokkene echter van zijn acceptatie schriftelijk aan de houder of endossant
doen blijken, dan is hij ingevolge lid 2 van artikel 128 WvK aan de inhoud van deze
acceptatie gebonden. Het Tribunal de commerce de Troyes oordeelde op 22 maart 1954,
dat de in het tweede lid bedoelde acceptatie slechts geldt in het in het eerste lid ge-
noemde pval, dat de betrokkene zijn acceptatie v66r teruggave van de wissel had door-
gehaald. S: Bij de bespreking van artikel 124 lid 1 WvK bleek reeds, dat naar Frans
recht de afzonderlijke acceptatie normaliter slechts als eenvoudige schuldbekentenis
geldt.

Vierde afdeeling: Van het aval

Artikel  129 WvK (art. 30 EW) bepaalt dat de betaling van een wisselbrief voor het ge-
heel of voor een gedeelte kan worden verzekerd door een borgtocht (aval).  Deze borg-
tocht kan door een derde of door iemand wiens handtekening reeds  op de brief voor-
komt, worden gegeven. De bepaling komt in grote lijnen overeen met het oude artikel
121 WvK

Artikel 31 EW bepaalt, dat het aval op de wisselbrief of een verlengstuk wordt
gesteld (lid 1), dat het wordt uit edrukt door de woorden'goed voor aval' of door een
soortgelijke uitdrukking (lid 2)" , dat de enkele handtekening van de avalgever gesteld
op de voorzijde van de wisselbrief als aval geldt, behalve wanneer het de handtekening
van de betrokkene of de trekker is (lid 3) en dat in het aval moet worden vermeld voor
wie het is gegeven, bij gebreke waarvan het voor de trekker wordt geacht te zijn gege-
ven (lid 4). In artikel 130 WvK (waarin de tekst van dit artikel is opgenomen) wordt het
vierde lid genummerd als lid 5 en wordt in lid 4 de bepaling toegevoegd dat het aval ook
kan geschieden bij een afzonderlijk geschrift, of bij een brief vermeldende de plaats
waar het aval is gegeven. Deze aanvulling is gebaseerd op artikel 4 van bijlage II van
het wisselverdrag, waarin aan de deelnemende staten de bevoegdheid wordt verleend
een dergelijke uitzondering op te nemen voor het aval dat gegeven wordt op hun grond-
gebied. Ook Frankrijk heeft van deze bevoegdheid gebruik gemaakt; in navolging van
het'oude' artikel 142 van de Code de commerce staat de huidige Franse wetgeving een
afzonderlijke borgstelling toe (art. 130 Code de commerce). Op 7 maart 1944 formuleer-
de de Cour de Cassation de vereisten waaraan een bij afzonderlijk geschrift afgegeven
borgstelling moet voldoen, wil het als wisselaval gelden: het moet uitdrukkelijk aange-
ven voor welke wisselbrief het is gegeven, alsmede het bedrag en de periode waarvoor
de borgstelling geldt. In zijn beslissing van 21 januari 1969 voegde het Hof als vereiste
hieraan toe de plaats waar het aval is gegeven.8 Ten aanzien van het vierde lid van
artikel 31 EW heeft met name in de Franse rechtspraak (artikel 130 lid 6 van de Code
de commerce) lange tijd verschil van mening bestaan omtrent de vraag of tegen het in
deze bepaling geformuleerde vermoeden dat het aval voor de trekker wordt geacht te

552

Von Caemmerer, a.w. II, 154.

553 De Cour de Cassation besliste op 14 december 1971 in het geval waarin de avalgever naast zijn
handtekening de woorden 'Bon pour aval suivant ma lettre du ...' had toegevoegd, dat voor de vaststelling van
de aansprakelijkheid van deze avalgever ten opzichte van de begunstigde de inhoud van deze brief mede-
bepalend was. Von Caemmerer, aw  III, 137

55  Von Caemmerer, a.w. I, 191-192, III, 135.
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zijn gegeven, tegenbewijs mogelijk is. De uitspraak van de gezamenlijke cassatiekamers
(Chambres rdunies) van 8 maart 1960 maakte hieraan een einde met de beslissing dat
het in dit lid weergegeven vermoeden de gevolgen regelt van het niet-voldoen aan een
wettelijk vereiste (de vermelding voor wie het aval is gegeven), zodat hiertegen geen
bewijs mogelijk is. De Cour de Cassation had dit standpunt reeds eerder (bijvoorbeeld
in haar beslissing van 23 januari  1956, 18 november 1957 en 2 juni 1959) uitgedragen,
doch hieraan werd door de lagere rechtspraak voortdurend voorbij gegaan.  In Duits-
land besliste het Bundesgerichtshof op 15 november 1956, dat tegen het in lid 4 van
artikel 31 EW geformuleerde vermoeden tegenbewijs mogelijk is, doch het overwoog
hierbij  dat het leveren van tegenbewijs met middelen die niet uit de wisselbrief blijken,
jegens derdeverkrijgers niet mogelijk is. Deze gelden alleen in de rechtsbetrekking
tussen de avalgever, de trekker en de acceptant.556 In zijn arrest van 21 december 1984
besliste de Hoge Raad (overeenkomstig het Hof Amsterdam bij arrest van 6 mei 1983)
ten aanzien van deze rechtsvraag dat artikel 130 lid 5 WvK (art. 31 lid 4 EW) een wet-
telijke vermoeden bevat waartegen tegenbewijs mag worden geleverd met alle middelen
en niet alleen met hetgeen blijkt uit de vermeldingen op de wisselbrief zelf. Advocaat-
generaal Ten Kate concludeerde, na een opsomming van het op dit punt in Duitsland
(en Zwitserland), Frankrijk en Belgia geldende recht, dat hier sprake is van een wette-
lijk bewijsvermoeden, 'dat jegens derden in beginsel onweerlegbaar is, doch tussen de
onmiddellijk tegenover elkaar verbonden pp. vatbaar is voor gewoon tegenbewijs. Het
vermoeden werkt slechts niet tegen of ten gunste van de derde-verkrijger, indien bewe-
zen wordt dat hij bij zijn verkrijging van de werkelijke situatie op de hoogte was, of

1 557daaromtrent tussen pp. geen geschil bestaat. Hiermee wordt mijns inziens naar Ne-
derlands recht in wezen hetzelfde resultaat bereikt als naar Duits recht. Weliswaar is
op grond van het vorenstaande naar Nederlands recht jegens een derde-verkrijger in
beginsel geen tegenbewijs mogelijk, terwijl naar Duits recht tegenbewijs met behulp
van hetgeen  uit de brief zelf blijkt wel mogelijk is, maar in dat geval (dat het tegenbe-
wijs uit de brief zelf kan worden afgeleid) wordt de houder geacht bij de verkrijging van
de werkelijke situatie op de hoogte te zijn geweest en is naar Nederlands recht weer-
legging van het vermoeden ook jegens hem mogelijk.

Artikel 131 (art. 32 EW) regelt in twee leden de positie van de avalgever. Naar
oud recht bestond in de literatuur (en jurisprudentie) onenigheid over het rechtskarak-
ter van het aval. Algemeen werd aangenomen dat de avalgever diende te worden be-
schouwd als borg in de zin van artikel 1869 lid 2 BW (oud), zodat de avalgever tegen-
over de schuldeiser dezelfde verweermiddelen kon bezigen als degene voor wie het aval
was gegeven. Lid 1 van het nieuwe artikel nu bepaalt, dat de avalgever op dezelfde
wijze gebonden is als degene, voor wie het aval is gegeven, maar ingevolge lid 2 is deze
avalgever een zelfstandig wisseldebiteur in zoverre dat hij verbonden is, ook wanneer
de verbintenis die hij gewaarborgd heeft, nietig is om andere redenen dan wegens een
vormgebrek. In geval van nietigheid als gevolg van een vormgebrek is ook zijn verbin-
tenis nietig.  Niettemin oordeelde de rechtbank te Zwolle in haar vonnis van 6 augus-
tus 1986, dat het karakter van het voor aval accepteren van een wissel niet in sterke
mate anders is dan dat van het zich stellen als borg.»S' Lid 3 van artikel 131, over de
rechten die de avalgever na de betaling heeft, is nieuw. Het onderwerp werd in het oude

85
Vgl. Tribunal de commerce de Seine 6 januari 1949, 17 juni 1949 en 1 april 1952, Cour d'appel de Paris 10

februari  1953, 3 november 1952, 29 oktober  1953, 30 juni  1956, 9 november 1956, 24 januari  1957, 6 december
1957, Cour (1'appel de Lyon 22 maart 1954, 26 februari 1955, 3 december 1956. Von Caemmerer, a.w. I, 196-
199, II, 170-189.

IS. Von Caemmerer, a.w. II, 168.

557 NJ 1985, 289. In de aan de Hoge Raad voorgelegde casus was het beroep van een houder op een bij hem
door de inhoud van de wissels in verband met artikel 130 lid 5 WvK gewekt vertrouwen niet aan ae orde.

w MvT. bijl. 1931/32, 357.5,80.

559 NJ 1988, 33.
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recht niet geregeld. De invoering van voormeld tweede lid betekent overigens natuurlijk
niet, dat de aansprakelijkheid van de avalgever verder strekt dan datgene waarvoor hij
zich borg heeft gesteld. Hierover zijn door de Franse rechter verschillende uitspraken
gedaan. Als voorbeeld kan dienen een uitspraak van de Cour d'appel de Paris van 25
november 1936, waarin zich het geval voordeed dat aan de acceptant een verlenging van
de vervalperiode werd gegund (zonder medeweten van de avalgever), zodat eerst lange
tijd na de oorspronkelijke vervaldatum geprotesteerd werd.  Het Hof oordeelde dat wel-
iswaar in principe de avalgever op dezelfde wijze als de acceptant gehouden was, doch
dat deze aansprakelijkheid zich beperkte tot de verplichting die de avalgever had op het
moment dat hij zijn verbintenis aanging.w

Vijfde afdeeling: Van den vervaldag

Artikel 132 WvK (art. 33 EW) komt overeen met de oude artikelen 149-153 WvK en
bepaalt dat een wisselbrief kan worden getrokken op zicht, op een zekere tijd na zicht,
op een zekere tijd na dagtekening en op een bepaalde dag. Wisselbrieven met anders
bepaalde vervaldagen of in termijnen betaalbaar zijn nietig (lid 2).

Artikel 133 WvK (art. 34 EW) vervolgens bevat voor de aanbieding ter betaling
een zelfde regeling als artikel 122 WvK betreffende de aanbieding ter acceptatie. Het
stelt een termijn van een jaar voor de aanbieding ter betaling van wisselbrieven, ge-
trokken op zicht. Naar oud recht was deze termijn zes respectievelijk drie maanden
(art. 116 WvK).

Artikel 134 (art. 35 EW) bevat een regeling voor het bepalen van de vervaldag
c.q. de niet-gedagtekende acceptatie van een op zekere tijd na zicht getrokken wissel.

De artikelen 135 en 136 WvK (artt. 36 en 37 EW) stellen regels terzake van de
vaststelling van de verschillende vervaldagen.

Zesde afdeeling: Van de betaling

Ingevolge artikel 137 lid 1 WvK (art. 38 EW) moet een wisselbrief, betaalbaar op een
bepaalde dag of een zekere tijd na dagtekening of na zicht, ter betaling worden aange-
boden op de vervaldag of uiterlijk op de tweede daarop volgende dag.  Naar oud recht
(art.  149 WvK) diende deze aanbieding op de vervaldag zelf te geschieden. Ondanks het
verschil met het oude recht, heeft Nederland in deze geen gebruik gemaakt van het
voorbehoud, gegeven in artikel 5 van bijlage II van het Geneefse verdrag.Ml Ten aanzien
van lid 2 is wel van bijlage II gebruik gemaakt. Lid 2 bepaalt, dat de aanbieding van
een wisselbrief aan een verrekeningskamer geldt als aanbieding ter betaling. Artikel 6
van de bijlage geeft de deelnemers de gelegenheid te bepalen welke instellingen volgens
de nationale wet moeten worden beschouwd als verrekeningskamers. Nederland heeft
zulks bij Koninklijk Besluit van 2 maart 1936, Stb. 242 gedaan.  Zowel de Franse als
de Duitse jurisprudentie wijst uit, dat overschrijding van de in dit artikel in het eerste

m Von Caemmerer, Internationale Rechtsprechung I, 214-215. Opgemerkt dient te worden, dat ingevolge
artikel 2037 van de Code civil de borg bevrijd is wanneer door toedoen van de schuldeiser het recht van de borg
op verhaal op de schuldenaar wordt gefrustreerd. In de onderhavige casus speelde dit ongetwijfeld een rol,
aangezien enig verhaal van de borg op de wisselschuldenaar inmiddels wegens het faillissement van deze
laatste illusoir geworden was. Later (30 juni 1942) heeft de Cour de Cassation voornoemd burgerlijkrechtelijkebepaling uitdrukkelijk op het wisselrecht van toepassing verklaard. Von Caemmerer, a.w. I, 223.

56} In de Memorie van Toehchting op dit artikel wordt uitgelegd waarom geen gebruik van dit voorbehoud is
gemaakt. Volgens artikel 44 EW (art. 143 WvK) kan het protest van non-betaling op zijn vroegst pas gedaan
worden un dag na de vervaldag. Dit komt overeen met het oude recht, artikel 179 WvK Naar oud recht kon
de houder derhalve niet door middel van het protest bewijzen, dat hij op de vervaldag betaling had gevraagd.Naar nieuw recht kan dat wel: de houder kan thans betaling vragen en protest;eren op dezelfde dag. Bijl.
1931/32, 357.5,81.

362 Als zodanig worden beschouwd de verrekeningskamers bij de Nederlandsche Bank te Amsterdam, bij de
bijbank van de Nederlandsche Bank te Rotterdam en bij het Agentschap van deze bank te's-Gravenhage.
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lid genoemd termijn geen consequenties heeft voor de vordering jegens de acceptant.
Zolang de driejarige verjarin termijn van artikel 70 EW niet ingetreden is, blijft deze
voor de wissel aansprakelijk.

Behoudens het geval van artikel 167 b WvK (een vermiste wisselbrieD kan inge-
volge artikel 138 (art. 39 EW) lid 1 WvK de betrokkene na betaling uitlevering van de
wisselbriefvorderen. Lid 2 verbiedt de houder een gedeeltelijke betaling te weigeren. In
geval van gedeeltelijke betaling kan de betrokkene vorderen dat van deze betaling op de
wisselbrief melding wordt gemaakt en dat hem daarvoor kwijting wordt gegeven (lid 3).
Dit artikel komt overeen met de artikelen 119-121 WvK oud.

Artikel 139 WvK bepaalt in het eerste lid, dat de houder niet genoodzaakt kan
worden v66r de vervaldag betaling te ontvangen. De betrokkene die v66r de vervaldag
betaalt, doet dit voor eigen risico (lid 2). Het derde lid geeft de rechtspositie van de
betrokkene weer. Deze is, zo hij op de vervaldag betaalt, deugdelijk gekweten, mits
zijnerzijds geen bedrog of grove schuld plaatsgevonden heeft. Tot zover geeft artikel  139
WvK de tekst van artikel 40 EW weer. De Nederlandse wetgever heeft hieraan evenwel
een vierde lid toegevoegd, luidende dat de betrokkene die (niet bevrijdend betaald heb-
bende) verplicht wordt voor de tweede maal te betalen, verhaal heeft op hen die te kwa-
der trouw hebben verkregen of aan wie bij de verkrijging grove schuld te verwijten is.

Artikel 140 WvK (art. 41 EW) geeft een regeling met betrekking tot de bereke-
ning van de wisselsom, voor het geval deze is uitgedrukt in vreemd geld. Artikel 156
WvK (oud) bevatte eenzelfde regeling. In de leden 3 en 4 van artikel 140 WvK wordt
hieraan evenwel nog toegevoegd, dat de trekker kan bepalen dat de betaling in vreemd
geld geschiedt en dat, wanneer de wisselsom is uitgedrukt in een geldsoort die verschil-
lende waarden heeft in het land van uitgifte en dat van betaling, bepalend wordt geacht
het geld van de plaats van betaling.

Bij gebreke van tijdige aanbieding ter betaling (overeenkomstig de termijnen van
art. 137 WvK), heeft iedere schuldenaar de bevoegdheid het bedrag te bevoegder plaatse
en op kosten en onder verantwoordelijkheid van de houder te deponeren, aldus artikel
141 WvK (art. 42 EW).

Zevende afdeeling: Van het recht van regres in geval van non-acceptatie of
non-betaling

Ingevolge artikel  142 WvK (art. 43 EW) kan de houder zijn regresrecht jegens de trek-
ker en endossanten uitoefenen (lid 1) op de vervaldag (lid 2) en v66r de vervaldag wan-
neer acceptatie geheel of gedeeltelijk is geweigerd (sub 1), wanneer de betrokkene in
staat van faillissement is verklaard of op zijn verzoek tot sursdance van betaling be-
windvoerders zijn benoemd (sub 2) ofwanneer de trekker (van een niet voor acceptatie
vatbare wisselbrief) in staat van faillissement is gesteld (sub 3).564 Het oude recht kende
een recht van regres v66r de vervaldag niet. Artikel 177 WvK (oud) bepaalde, dat de
trekker en endossanten op het tonen van het protest van non-acceptatie konden kiezen,
of zij zekerheid wilden stellen voor de betaling op de vervaldag of wel het wisselbedrag
terstond wilden betalen. Uit het vervroegd regresrecht volgt thans vrijwel vanzelfspre-
kend, dat in geval van (protest van) non-acceptatie de aanbieding ter betaling en het
protest van non-betaling overbodig zijn. Dit wordt geregeld in artikel 143 lid 4 WvK
(art. 44 EW). Naar oud recht (art. 179 WvK) was het protest van non-betaling te allen
tijde vereist.

563 Vgl Oberlandesgericht Frankfurt 11 juni 1974, Cour d'appel de Paris 13 januari 1982. Von Caemmerer,
Internationale Rechtsprechung IV, 120-121. De rechtbank te Amsterdam deed op 28 februari 1979 eenzelfde
uitspraak voor wat betreft de termijn voor protest van non-betaling van artikel 143 lid 2 WvK NJ 1979, 641

w Ingevolge artikel 10 van bijlage II van het wisselverdrag is het aan de deelnemende landen om de in
artikel 43 EW (en art. 44 lid 5 EW) genoemde rechtsbegrippen op nauwkeurige wijze nader te omschrijven.
Het gaat hierbij om begrippen als 'cessation de ses paiements' (in Nederland de surs6ance van betaling),
'cessation de paiements non constat6e par un jugement' en 'saisie de biens demeur6e infructueuse', welke laat-
ste twee rechtsinstituten het Nederlandse recht niet kent.
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Lid 1 van artikel 143 WvK (art. 44 EW) schrijft voor, dat de weigering van accep-
tatie of betaling bij authentieke akte dient te worden vastgesteld.  Lid 2 geeft een fatale
termijn voor het protest van non-acceptatie. Een dergelijke termijn bestond in het oude
recht niet. Lid 3 vervolgens geeft termijnen voor het protest van non-betaling voor wis-
sels, betaalbaar op een bepaalde dag of zekere tijd na dagtekening of na zicht (hetgeen
overeenkomt met 179 oud), alsmede voor wissels, betaalbaar op zicht (waarvoor naar
oud recht geen afzonderlijke termijn was bepaald).5&5 Het Bundesgerichtshof besliste op
13 juni 1977 dat het protest van weigering van betaling op eraffe van ongeldigheid door
een formeel gelegitimeerde houder dient te worden gedaan. Behoudens de bepaling
dat de weigering van acceptatie of betaling bij authentieke akte moest worden vastge-
steld, bevatte de Eenvormige wet geen nadere bepalingen met betrekking tot de wijze
waarop het protest moet worden gedaan. De bestaande Nederlandse voorschriften ter-
zake konden derhalve worden gehandhaafd, hetgeen in de artikelen 143a, b, c en d WvK
geschiedde.

Artikel 144 (art. 45 EW) bepaalt de wijze waarop de op de wissel genoemde par-
tijen van de non-acceptatie en non-betaling in kennis dienen te worden gesteld ( 159 en
160 oud).

Ingevolge artikel 145 (art. 46 EW) lid 1 kan zowel de trekker als de endos-
sant(en) of een avalgever door de clausule 'zonder kosten' of'zonder protest' de houder
van het opmaken van protest van non-acceptatie of non-betaling ontslaan. Ingevolge lid
2 is de houder evenwel niet ontslagen van de aanbieding, noch van het doen van de
kennisgevingen. Is de clausule door de trekker gesteld, dan gelden haar gevolgen inge-volge lid 3 voor alle namannen. Is de clausule door een endossant of avalgever gesteld,
dan gelden haar gevolgen alleen voor deze endossant of avalgever.

De leden 1, 2 en 3 van artikel 146 WvK (art. 47 EW) kennen evenals het oude
recht aan iedere ondertekenaar van de wisselbrief de bevoegdheid toe een ieder van de
wisselschuldenaren, ongeacht de volgorde, zowel afzonderlijk als gezamenlijk aan te
spreken (het zogenaamde springregres). In tegenstelling tot het oude recht werkt dit
evenwel niet bevrijdend voor de opvolgende endossanten. Lid 4 bepaalt immers, dat de
vordering tegen 66n van de schuldenaren niet belet de anderen aan te spreken, ook al
verbonden deze zich later dan de aangesprokene.

Artikel 146a WvK bevat eenzelfde bepaling als het oude artikel 110 WvK Uit
artikel 16 lid 1 van bijlage II van het wisselverdrag volgt immers, dat het de deelne-
mers vrij staat regels te stellen omtrent de vraag of de trekker verplicht is fonds te
bezorgen op de vervaldag en of de houder bijzondere rechten op dit fonds heeft.

Overeenkomstig het oude recht schrijft artikel 147 (art. 48 EW) voor dat de
houder van degene tegen wie hij zijn regresrecht uitoefent, kan vorderen 1. de som van
de niet-geaccepteerde of niet-betaalde wisselbrief, vermeerderd met de eventueel be-
dongen rente, 2. de wettelijke interessen, alsmede 3. de kosten van protest, kennisge-
vingen en andere kosten. Mede in verband met de in artikel 44 lid 4 EW geformuleerde
bepaling, dat het protest van non-acceptatie de aanbieding ter betaling en het protest
van non-betaling overbodig maakt, besliste het Tribunal de Mulhouse op 8 oktober
1954, dat het zinloos is om bij een niet geaccepteerde wisselbrief van non-betaling te
protesteren. De kosten van dit protest behoefden dan ook niet door de wisselschulde-
naar te worden betaald.567

Degene die ter voldoening van zijn regresplicht de wisselbrief heeft betaald, kan
ingevolge artikel 148 (art. 49 EW) op zijn beurt vorderen 1. het gehele bedrag dat hij
betaald heeft, 2. de wettelijke interessen en 3. de door hem gemaakte kosten. Ingevolge

w Het feit dat het oude recht Keen onderscheid maakte tussen zichtwissels en andere wissels, gaf in de
literatuur aanleiding tot de vraag of het protest van non-betaling onmiddellijk na de weigering tot betaling
diende te worden opgemaakt, dan wel of hiermee uiterlijk twee dagen kon worden gewacht. Molengraaff,
Leidraad (6e dr. Haarlem 1930) 364 en Scheltema, Wissel- en chtquerecht (2e dr. Groningen 1932) 227

566 Von Caemmerer, Internationale Rechtsprechung IV, 133.

567 Von Caemmerer, Internationale Rechtsprechung II, 234.



183

een  beslissing ( 16 juni  1969) van het Bundesgerichtshofwordt de houder die van zijn
regresrecht jegens zijn voorganger gebruik heeft gemaakt en de wisselbrief met het
protest alsmede een kwitantie heeft afgegeven, geacht Sjn verhaalsrecht uit de wissel-
brief te hebben overgedragen op zijn rechtsvoorganger.

Evenals de betrokkene (art. 138 WvK) kan ook iedere andere schuldenaar tegen
betaling ter voldoening van zijn regresplicht de afgifte van de wisselbrief vorderen (art.
149 lid 1 WvK = art. 50 EW lid 1). Ingevolge het tweede lid kan iedere endossant na
betaling zijn endossement en dat van zijn namannen doorhalen. Het Bundesgerichtshof
van (het toenmalige) West-Duitsland oordeelde op 5 juni 1961, dat degene die ter vol-
doening van zijn regresplicht een gedeelte van de wisselsom heeft betaald, niet de afgif-
te van de wissel doch slechts een kwitantie kan verlangen.

569

Artikel 150 WvK (art. 51 EW) bepaalt, dat bij gedeeltelijke acceptatie degene die
ter voldoening aan zijn regresplicht het niet-geaccepteerde gedeelte van de wissel heeft
betaald, kan vorderen dat zijn betaling op de wissel wordt vermeld en dat hem daarvan
kwijting wordt verleend. Daarenboven kan hij afgifte van een voor eensluidend gete-
kend afschrift van de wisselbrief, alsmede het protest van de houder vorderen.

Artikel 151 WvK (art. 52 EW) geeft regels omtrent de herwissel, getrokken ter
vergoeding van kosten door een ieder die een regresrecht heeft. Naar oud recht was de
herwissel geregeld in de artikelen 187-198 WvK.

Het verval van rechten van de houder jegens endossanten, de trekker en andere
wisselschuldenaren (behoudens de acceptant) wordt geregeld in artikel 152 (art. 53
EW). De Kantonrechter te Amsterdam besliste op 16 oktober 1934 dat tot de'andere

570wisselschuldenaren' ook de avalgever voor de acceptant behoort.
Ook bij artikel 152a WvK is door Nederland van de voorbehouden gebruik ge-

maakt. Artikel 15 van bijlage II van het Geneefse verdrag geeft de deelnemende landen
het recht te beslissen, dat in geval van veijaring of verval de vordering jegens de trek-
ker blijft bestaan. Artikel 152a WvK bepaalt, in navolging van de artikelen 108 en 109
WvK (oud), dat de trekker ook in geval van niet tijdig protest van non-acceptantie of
non-betaling tot vrijwaring gehouden is, tenzij hij bewijst dat de betrokkene op de ver-
valdag het nodige fonds in handen had.

Artikel 153 WvK (art. 54 EW) is nieuw en geeft regels voor het geval de aan-
bieding van de wisselbrief of het opmaken van het protest wordt verhinderd door over-
macht.

Achtste afdeeling: Van de tusschenkomst

De artikelen 154 tot en met 162 WvK (artt. 55-63 EW) betreffen de tussenkomst, een
onderwerp dat het oude 'acceptatie en betaling aan eere' (alsmede het zog. noodadres
van 181 oud) vervangt. Artikel 155 lid 3 WvK (art. 561id 3 EW) wijkt af van het'oude'
recht en bepaalt dat de houder acceptatie bij tussenkomst mag weigeren.51' Als hij de
acceptatie evenwel accepteert, verliest hij het recht van regres v66r de vervaldag tegen
degene, voor wie de acceptatie is gedaan (en diens namannen).

568 Von Caemmerer, a.w. III, 182

/9 Von Caemmerer, a.w II, 239

m Weekblad van het recht 1935, 12959.

571 Naar oud recht mocht de houder de acceptatie ter eere ingevolge artikel 122 WvK niet weigeren, maar
behield hij wel zijn rechten jegens degene te wiens eere was geaccepteerd
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Negende afdeeling: Van wisselexemplaren, wisselafschriften en vermiste wis-
selbrieven

Artikel  163 WvK (art. 64 EW) bepaalt,  dat de houder van een wisselbrief waarin niet is
vermeld dat deze slechts in 66n exemplaar is getrokken, de levering van meer exempla-ren kan vorderen. Het'oude' artikel 104 WvIC gewijzigd bij voormelde wet van 1928, op
grond waarvan het aantal afgegeven wisselexemplaren op elk exemplaar diende te
worden vermeld, kwam hiermee te vervallen.

Ingevolge artikel 160 WvK (oud) bevrijdde betaling op 66n exemplaar slechts dan
wanneer op de overige exemplaren was vermeld, dat deze betaling de overige exempla-
ren teniet deed. Dit laatste is naar artikel 164 lid 1 (art. 65 EW) niet meer nodig. Van-
zelfsprekend blijft de betrokkene wel gehouden tot betaling van alle door hem geaccep-teerde exemplaren (162 oud). Ook de endossanten zijn verbonden wegens alle exempla-
ren die hun handtekening dragen en niet uitgeleverd zijn (lid 2).

Hij die 66n van de exemplaren ter acceptatie heeft aangeboden, moet op de ande-
re exemplaren de naam van de persoon vermelden in wiens handen dat exemplaar zichbevindt. Deze laatste is verplicht dit exemplaar aan de rechtmatige houder van een
ander exemplaar uit te leveren. Aldus artikel 165 WvK (art. 66 EW) in lid 1. Weigert hij
dit, dan kan de houder ingevolge lid 2 slechts zijn regresrecht uitoefenen nadat hij door
protest heeft doen vaststellen 1. dat het ter acceptatie verzonden exemplaar hem niet is
uitgeleverd en 2.  dat hij de acceptatie of betaling op een ander exemplaar niet heeft
kunnen verkrijgen.

De artikelen 166 en 167 WvK (art. 67 en 68 EW) geven regels omtrent het wis-
selafschrift.

Ten aanzien van vermiste wisselbrieven geeft de Eenvormige Wet geen regeling.Om die reden zijn de artikelen 163 en 203 WvK (oud) gehandhaafd en opgenomen als
artikel 167a en b WvK Ingevolge artikel 167a WvK kan de houder van een vermiste
wisselbrief met inachtneming van artikel 6:49 lid 3 BW betaling van de betrokkene
vorderen (hij kan volstaan met de afgifte van een kwijting, mits hij desgevraagd aan-
toont  dat het papier vernietigd of waardeloos geworden  is, of zekerheid stelt voor
maximaal twintigjaren). Hetzelfde geldt ingevolge artikel 167b WvKjegens de accep-tant en de trekker voor de houder van een vermiste wisselbrief die is vervallen en
- zonodig - geprotesteerd. Een soortgelijke regeling kent het Franse recht in artikel 143
van de Code de commerce. Degene die zijn eigendomsrecht ten aanzien van de wissel-
brief aan de hand van zijn boeken kan bewijzen, kan met rechterlijke toestemming en
tegen zekerheidstelling betaling van de wisselbrief verlangen.

Tiende afdeeling: Van veranderingen

Artikel 168 WvK (art. 69 EW) schrijft voor, dat zij die hun handtekening op de wissel-
brief hebben geplaatst nadat veranderingen in de tekst van de wisselbrief zijn aange-
bracht, aan deze veranderde tekst zijn gebonden. Zij die v66r de wijzigingen hun hand-tekening hebben gezet, zijn volgens de oorspronkelijke tekst gebonden. De Cour d'appel
de Paris oordeelde op 12 april 1951, dat onder'veranderingen in de tekst van de wissel-
brief verstaan moet worden veranderingen in de noodzakelijke gegevens als bedoeld in
artikel  1 EW. De beslissing betrof een casus waarin de gedaagde verweer voerde tegen
de vordering tot betaling van de wisselbrief op de grond dat in deze wissel, na accepta-
tie, de woonplaats van de trekker gewijzigd was. Dit beroep op artikel 69 EW faalde,

572aangezien de woonplaats van de trekker niet tot voornoemde voorwaarden behoort.

572 Von Caemmerer, Internationale Rechtsprechung I, 305-306.
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Elfde afdeeling: Van verjaring

Overeenkomstig artikel 204 WvK (oud) gaat de wisselschuld ingevolge artikel 168a
WvK te niet door alle middelen van schuldbevrijding bij het Burgerlijk Wetboek aange-
wezen.

De eerste drie leden van artikel 169 WvK (art. 70 EW) behandelen de veijarings-
termijnen van de uit de wisselbrief voortvloeiende rechtsvorderingen tegen de acceptant
(lid 1), van de houder tegen de endossanten en de trekker (lid 2) en van de endossanten
tegen elkaar en tegen de trekker (lid 3). Ingevolge artikel 15 van bijlage II van het
wisselverdrag behield Nederland het recht te bepalen  dat in geval van verval  of van
verjaring een rechtsvordering zal blijven bestaan tegen de trekker die geen fonds heeft
bezorgd, tegen een trekker of endossant die zich op onrechtmatige wijze heeft verrijkt
en,  in geval van verjaring, tegen de acceptant die funds heeft ontvangen of zich op on-
rechtmatige wijze heeR verrijkt. Aanvankelijk voorzag artikel 169 lid 4 WvK hierin. Dit
lid luidde:

'Niettemin zullen, in het geval van het eerste lid van dit artikel, de acceptant,
indien ofvoorzover hij niet bewijst geen fonds te hebben ontvangen, en in de ge-
vallen van het tweede en derde lid van dit artikel, de trekker, indien of voor zo-
ver hij niet bewijst fonds te hebben bezorgd, gehouden zijn, deze verjaring inroe-
pende, desgevorderd onder eede te verklaren, dat zij terzake van den wisselbrief
niets meer verschuldigd zijn, en derzelver erfgenamen of rechtverkrijgenden, dat
zij te goeder trouw vermeenen, dat er uit dien hoofde niets meer verschuldigd is;
alles onverminderd het bepaalde in art. 2004 BW':73

Met deze bepaling werd in afwijking van het voorbehoud van artikel 15 van bijlage II de
bewijslast omgekeerd. Bij wet van 17 november 1933, Stb. 613, artikel III is dit lid 4
vervangen door het tegenwoordige lid 4, luidend:

'De in het eerste lid bedoelde verjaring kan niet worden ingeroepen door den
acceptant, indien ofvoor zoover hij fonds heeft ontvangen of zich ongerechtvaar-
digd zou hebben verrijkt; evenmin kan de in het tweede en derde lid bedoelde
verjaring worden ingeroepen door den trekker, indien of voor zoover hij geen
fonds heeft bezorgd noch door den trekker of de endossanten,  die  zich onge-
rechtvaardigd zouden hebben verrijkt; alles onverminderd het bepaalde in arti-
kel 306 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek'.

Deze bepaling sluit zeker beter aan bij het in artikel 15 van bijlage II geformuleerde
voorbehoud. Het Hof te 's-Gravenhage leidde op 31 maart 1966 uit de totstandkoming
van het vierde lid af, dat de in de eerste drie leden van artikel 169 WvK neergelegde
verjaring een 'echte' ve jaring is als in artikel 2004 BW (oud); zij berust volgens het Hof
niet op een vermoeden van betaling.™ Het Hof vernietigde hiermee het vonnis van de
rechtbank te 's-Gravenhage van 16 februari 1965, dat had geoordeeld dat artikel 169
WvK een zgn. 'korte verjaring' bevat, berustend op een betalingsvermoeden. Ook Frank-
rijk heeft van voormeld voorbehoud gebruik gemaakt. Artikel 189 van de Code de com-
merce, zoals die v66r de invoering van de Geneefse Verdragen gold, bevatte een verja-
ringstermijn van 5 jaar, doch deze termijn werd geen absolute werking toegekend. De
termijn werd beschouwd als een 'vermoeden' van schuldbevrijding in die zin dat zij niet
gold in geval van (uitdrukkelijke of stilzwijgende) schulderkenning door de schuldenaar.

573 In de Memorie van Toelichting werd in dit verband opgemerkt, dat waar de reserve het meerdere
veroorlooft, het mindere ook toegestaan is, namelijk om de trekker, die geen fonds bezorgd heeft en de
acceptant, die fonds ontvangen heeft en die overeenkomstig de bepaling een beroep op verjaring doen, de eed
op te leggen dat zij niets verschuldigd zijn. MvT. bijl. 1931/32, 357.5,85.

374

NJ 1967, 263.
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Op deze wijze wordt naar huidig Frans recht (artikel 179 van de Code de commerce) ook
artikel 70 van de Eenvormige Wet ingevuld.575

Artikel 170 lid 1 WvK (art. 71 EW) verklaart de stuiting van de verjaring slechts
van kracht tegen degene ten aanzien van wie de stuitingshandeling heeft plaats gehad.
Ingevolge artikel 17 van bijlage II van het wisselverdrag staat het de deelnemende
staten vrij de gronden van stuiting en schorsing van de verjaring van de uit de wissel-
brief voortvloeiende rechtsvorderingen te bepalen. In Nederland werd gekozen voor arti-
kel 170 lid 2 WvK jo. de artikelen 2024 en 2025 BW (oud).

Twaalfde afdeeling: Algemeene bepalingen

De betaling van een wisselbrief waarvan de vervaldag een wettelijke feestdag is, kan
eerst worden gevorderd op de eerstvolgende werkdag. Hetzelfde geldt voor alle andere
handelingen met betrekking tot de wisselbrief. Wanneer een handeling moet worden
verricht binnen een zekere termijn waarvan de laatste dag een wettelijke feestdag is,wordt deze termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag. De tussenliggende feestda-
gen zijn begrepen in de berekening van de termijn. Aldus artikel 171 WvK (art. 72 EW).

Artikel 17la WvK regelt de wettelijke feestdagen en komt overeen met artikel
154 WvK (oud).

Volgens artikel  172 WvK (art.  73 EW) is in de wettelijke of bij overeenkomst
vastgestelde termijnen niet begrepen de dag waarop deze termijnen aanvangen.

Artikel 173 (art. 74 EW) bepaalt tot slot, dat geen enkele respijtdag, noch wet-
telijk noch rechtelijk is toegestaan. Ingevolge artikel 1244 van de Franse Code civil is
het de rechter toegestaan de schuldenaar een betalingstermijn te gunnen. In diverse
rechterlijke uitspraken wordt deze bepaling uitdrukkelijk niet op het wisselrecht van
toepassing verklaard.576

De praktijk na 1930

In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk werd reeds geconstateerd, dat het gebruik van
de wisselbrief in Nederland vooral in de tweede helft van deze eeuw aanmerkelijk afge-
nomen is. Dit in tegenstelling tot landen als Duitsland, Frankrijk, Spanje en Portugalwaar de wisselbrief nog steeds in belangrijke  mate deel uitmaakt van het economisch
verkeer. Een voorbeeld van een moderne wisselbrief:

's-Hertogenbosch, 7 januari 1996
Op 7 juni 1996 gelieve tegen deze wisselbrief te betalen aan Z of diens order de
som van f. 50.000,-, i.1. vijftigduizend gulden,

aan Y te Amsterdam.
(getekend) X

In dit voorbeeld geeft de trekker (X) de betrokkene (Y) opdracht aan de nemer (Z) of
diens order te betalen. De briefwordt aan de nemer overhandigd of toegezonden.

De wisselbriefvervult in het hedendaagse handelsverkeer een tweetal functies,
namelijk als instrument om tot betaling te geraken (de zichtwissel) en als betalingsin-

575 Tribunal de commerce de Seine 2 juli 1943, Tribunal de commerce de Rouen 20 juli  1943, 19 oktober 1943,
28 december 1943, Cour d'appel d'Alger 11 februari 1957, Cour d'appel de Paris 15 maart 1958, 26 oktober
1967, Cour d'appel de Lyon 14 oktober 1965, Cour de Cassation 7 oktober 1959, 5 januari 1960, 14 november
1961, 23 juni 1970, 24 november 1970,  19 juni  1973. Von Caemmerer, Internatio/tale Rechtsprechung I, 307-
308, II, 267-268, III, 207-210.

576

Cour d'appel de Lyon 27 februari 1936, 7 mei 1936, 25 november 1936, 27 februari 1937, Cour d'appel deParijs 14 april 1937, 12 oktober 1937. Von Caemmerer, a.w. I, 315.
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strument en tevens als instrument om tot kredietverlening te geraken. In dit laatste
geval vervalt de wisselbrief na verloop van een bepaalde termijn na zicht, na verloop
van een bepaalde termijn na de datum van uitgifte,  of op een bepaalde op de wisselbrief
vermelde datum."' De beoogde kredietverlening vindt in dat geval plaats doordat de
wisselbrief (bij uitgifte of bij een latere overdracht, doch v66r de vervaldag) wordt ver-
disconteerd, waarbij op het nominale bedrag van de wisselbrief een met de rente corres-
ponderend bedrag in mindering wordt gebracht (disconto). Aldus kan bijvoorbeeld een
verkoper aan zijn afnemers leverancierskrediet verstrekken door de door hem op de
koper getrokken wissel te verdisconteren aan de bank. De bank betaalt nu aan de ver-
koper de 'contante waarde' van de wissel (het nominale bedrag minus het disconto) voor
de periode tussen het moment van discontering en het tijdstip waarop de bank het
nominale bedrag van de wisselbrief op de vervaldag zal ontvangen.

Als kredietinstrument speelt de wisselbrief in het hedendaagse handelsverkeer
met name een rol in het documentair incasso en documentair (bank)krediet of accredi-
tief ('letter of credit').  In het geval van documentair incasso verplicht de verkoper zich
jegens de koper tot het op transport stellen van de goederen, waarbij hij tevens de be-
nodigde documenten, waaronder mogelijk een wisselbrief, met een incasso-opdracht
afgeeft aan zijn bank. Deze remitterende bank zal de documenten doorsturen naar de
bank van de koper (de aanbiedende bank), die de dokumenten tegen betaling of accep-
tatie van de wisselbrief door de koper aan deze laatste uitlevert.  De in deze situatie
gebruikelijke wisselbrief betreft een door de verkoper aan eigen order (of ook wel aan de
order van zijn bank) op de koper getrokken wissel. Het doel van het documentair incas-
so ligt erin dat de koper aldus de goederen op tijd ontvangt, waarbij hij op een betrekke-
lijk laat moment tot betaling behoeft over te gaan. Aan de verkoper wordt op deze wijze
de zekerheid geboden dat zijn dokumenten alleen tegen betaling zullen worden vrijge-
geven. In het geval van documentair krediet verplicht de koper zich jegens de verkoper
een bank opdracht te geven tot betaling aan de verkoper van een bepaald bedrag, of
wissels te accepteren/negotiren tegen overlegging van de voorgeschreven documenten en
overeenkomend met de gestelde voorwaarden. Het doel van het documentair krediet ligt
erin dat de verkoper verzekerd is van betaling, onafhankelijk van het contract met de
koper en van diens financiale positie op het moment van aanbieding van de documen-
ten. Aldus wordt de kredietwaardigheid van de koper vervangen door die van de bank,
hetgeen de internationale handel ten goede komt. Voor wat betreft het gebruik van de
wisselbrief in het documentair accreditief bestaan verschillende variaties. Genoemd
worden het accept-accreditief en het negotiatie-accreditief. Deze eerste vorm doet zich
voor wanneer de verkoper een op de bank getrokken termijnwissel met de benodigde
documenten afgeeft aan de bank. Deze confirmerende bank accepteert de wisselbrief en
stuurt haar terug naar de verkoper. De documenten stuurt zij op naar de bank van de
koper (de kredietopenende bank), onder vermelding dat zij de wisselbrief heeft geaccep-
teerd. De kredietopenende bank zal de dokumenten na accoordbevinding tegen betaling
aan de koper afgeven. In het geval van negotiatie-accreditief stuurt de verkoper de
documenten met een op de koper getrokken wisselbrief naar de confirmerende bank.
Deze zal de wissel negotiren (d.i. betalen aan de verkoper in afwachting van betaling
door de kredietopenende bank) en doorsturen naar de kredietopenende bank. Het do-
cumentair bankkrediet kent geen afzonderlijke wettelijke regeling, doch deze rechtsfi-
guur wordt in de praktijk sinds 1933 wel beheerst door de 'Uniform Customs and Prac-

tice for Documentary Credits' (UCP), vastgesteld door de International Chamber of
Commerce (laatstelijk in 1993)."s Deze regeling vindt toepassing als standaardbeding in
contracten of als bestendig gebruikelijk beding. Banken van vele landen hebben deze
regeling aanvaard en van toepassing verklaard op 'hun' documentaire kredieten. Het-

577 Van Oven, Handelsrecht 227.

578 ICC Publication nr. 500 (Parijs/New York 1993).
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zelfde geldt ook voor de 'Uniform Rules for Collections' (laatstelijk vastgesteld in 1995),
die sinds 1956 van toepassing zijn op het documentair incasso.579

De laatste decennia heeft de internationale samenleving in vergaande mate
onder invloed gestaan van de toepassingsmogelijkheden van de computer. Door de zoge-
naamde telematica, ook wel 'Transborder Data Flows' (TDF) genoemd, is het grensover-
schrijdend gegevensverkeer bevorderd. Als voorbeeld van deze vorm van communicatie
kan genoemd worden het SWIFT-systeem (Society for Worldwide Interbank Financial
Telecommunication), welk systeem door banken wordt gebruikt voor de uitwisseling
van gegevens. Ook in het handelsverkeer heeft de automatisering ingang gevonden. Op
het gebied van handelsdokumenten begon deze ontwikkeling met het internationale
SITPRO-netwerk, een systeem waarin uniformering en normering van (handels)doku-
menten plaatsvond. Inmiddels is de ontwikkeling zo vergevorderd, dat handelsdoku-
menten met behulp van de computer kunnen worden verhandeld ('paperless-trading', de
zogenaamde'screen-deals'). Zo initiearde de Europese Commissie het BOLERO-project,betreffende de electronische uitwisseling van het cognossement. In Frankrijk bestaatin
dit verband een voor de binnenlandse handel ingericht systeem, het'Lettre de change
relev6'-systeem, waarbinnen op vereenvoudigde wijze de handel in wissels plaatsvindt.
Het spreekt voor zich dat deze wijze van overdracht van wissels de nodige juridische
consequenties heeft.580 Met name kunnen problemen rijzen ten aanzien van de authen-
ticiteit van het papier en de overdrachtsvereisten als de feitelijke overgave en het en-
dossement. Het voert te ver om hierop - hoe interessant ook - binnen het kader van
deze rechtshistorische studie nader in te gaan. Het vergt bovendien meer (computer)-
technische kennis dan waarover schrijfster dezes beschikt.

Conclusie

Als gevolg van het internationale karakter van de wisselbrief was gedurende de tweede
helft van de negentiende eeuw de behoefte aan uniformiteit groot. Terzake van wetge-
ving bestonden tussen de verschillende landen van oudsher grote verschillen. Het Ne-
derlandse wisselrecht, zoals dat sinds 1838 gold, was geworteld in het Franse wissel-
recht, waarin de wisselbrief werd beschouwd als het bewijs van de tussen de trekker en
de nemer gesloten overeenkomst. Het onderging echter ook invloeden van het Duitse
wisselrecht, zoals dat in 1850 in de 'Allgemeine Deutsche Wechsel-Ordnung' was opge-
tekend.  In dit rechtsstelsel werd de wisselbrief beschouwd als een volledig van de on-
derliggende rechtsverhouding (tussen de trekker en de nemer) geabstraheerde beta-
lingsbelofte. Dat van gewijzigde inzichten sprake was, blijkt bijvoorbeeld uit de wetswij-
ziging van 1925 waarbij onder meer het vereiste van de waardeclausule werd geschrapt.
Dit vereiste, dat de relatie tussen de trekker en de nemer tot uiting bracht, was volgens
de memorie van toelichting verworden tot louter formaliteit en kon om die reden beter
gemist worden.5.1 Inderdaad kan niet ontkend worden dat nog slechts sprake was van
een formaliteit omdat de verplichting van de trekker reeds voortvloeide uit de aard van
de wisselbrief zelf. Maar deze wetswijziging bracht meer tot uitdrukking. Waar men in
1838 uitdrukkelijk was uitgegaan van het uitgangspunt dat het wisselcontract, tot
uiting gebracht in de valutaclausule, de grondslag vormde voor de verbintenissen uit de
wisselbrief, bleek deze gedachte ontoereikend te zijn. De in het vorige hoofdstuk opge-
worpen vragen naar met name de grondslag van de rechten van de houder waren im-
mers tot op dat moment onbeantwoord gebleven. Ook de invoering in 1925 van artikel
1488 WvK, dat bepaalde dat een wisseldebiteur (de trekker) het verweer dat hij tegen
de rechtsvoorgangers van de houder (zoals de nemer) zou kunnen inroepen, alleen dan

m ICC Publication nr. 522 (Parijs/New York 1995).

580 M. Rowe, 'What legal issues will arise when paper documents are replaced by computer data?', Insight 2,
nr. 1 (1996) 21-22.

38' Mgr. bijl 1923/24, nr. 298.



189

kon inroepen wanneer de houder met de grondslag van dit verweer op de hoogte was of
had moeten zijn, was strict genomen strijdig met het van oudsher hier te lande gelden-
de uitgangspunt, dat de houder van de wissel aan de uitgifte van het stuk geen rechten
kon ontlenen wanneer aan de tussen de trekker en de nemer gesloten overeenkomst,
het 'contrat de change', gebreken kleefden.

Uit het voorgaande is duidelijk geworden dat met de wetswijzigingen van 1925
een stap werd gezet op een weg die in de praktijk, maar ook in de nog nader te bespre-
ken theorie reeds geruime tijd was ingeslagen. Deze ontwikkeling resulteerde uitein-
delijk in de Wisselverdragen van 1930. Hoewel de Eenvormige Wet geen expliciete
beschouwingen bevat ten aanzien van de gekozen uitgangspunten, valt uit de tekst af te
leiden dat niet gekozen is voor de materiele abstractie. Artikel 17 EW veronderstelt
immers impliciet dat de schuldenaar zijn persoonlijke verweermiddelen aan degene met
wie hij handelde kan tegenwerpen. Zeker in de eerste jaren na de invoering van de
Verdragen bestond hierover geen eenduidigheid. Zo besliste de Parijse Cour d'appel op 2
maart 1936, dat de aanspraak uit een wisselbrief een geheel vormt met de aanspraak
uit de onderliggende rechtsbetrekking. De civile kamer van de Cour de Cassation daar-
entegen besliste op 21 maart  1939, dat de wisselbrief een aanspraak belichaamt die
geheel los staat van de aanspraak uit de onderliggende rechtsverhouding. Op 28 febru-
ari 1966 besliste dit Hof evenwel dat de acceptant zich tegen de vordering tot betaling
van de wisselbrief door de trekker met succes kan beroepen op het feit dat de aan de
wisselbrief ten grondslag liggende vordering reeds is voldaan. In Duitsland werd door
het Oberlandesgericht te Oldenburg op 14 november 1969 nog beslist, dat de acceptant
zich tegen een vordering uit de wisselbrief niet kan verweren met een beroep op de aan
de wisselbrief ten grondslag liggende overeenkomst. Deze uitspraak is op 24 november
1970 vernietigd door het Bundesgerichtshof van (het toenmalige) West-Duitsland met
de overweging, dat het een wisselschuldenaar in beginsel jegens de trekker niet verbo-
den is, zich op gebreken in de onderliggende rechtsverhouding te beroepen.582 Op 21
september 1978 besliste dit Hof bovendien, dat nietigheid van de kredietovereenkomst
leidde tot nietigheid van de daaruit voortvloeiende wisselverbintenis.

De 'oude' nationale wetgeving werd met de Eenvormige Wet vervangen door een
(internationaal) geheel van bijzondere, op de wisselbrief betrekking hebbende regels.
Nog steeds wordt de houder beschouwd als rechtsopvolger van de nemer, zijn uit de
wisselbrief voortvloeiende rechten worden hem immers door endossement overgedragen
(artikel 113 lid 1 WvK), doch anderzijds geniet hij uitdrukkelijke bescherming tegen
(relatieve) excepties waarvan hij geen kennis droeg (artikel 116 WvK) en tegen verkrij-
ging van een beschikkingsonbevoegde (artikel 115 lid 2 WvK). De bescherming van de
houder gaat dus verder dan die waarin door artikel 148a WvK (oud) werd voorzien. Dit
sinds 1934 geldende wisselrecht is aldus volledig in overeenstemming met de behoeften
van het handelsverkeer. Voor een goed begrip van de gewijzigde inzichten is een over-
zicht van de ontwikkeling van het theoretisch denken hierover noodzakelijk. Ik verwijs
hiervoor naar de volgende paragraaf.

5.3       De theorievorming vanaf 1850

De tweede helft van de negentiende eeuw werd in tegenstelling tot de eerste helft, ge-
kenmerkt door een stroom van wetenschappelijke beschouwingen over het wisselrecht.
Met name de vraag naar de dogmatische grondslag van de met (toonder- en) orderpa-

582 Von Caemmerer, Internationale Rechtsprechung I, 20-21, II, 9, III, 72-74 en 76. Deze wat terughoudende
visie vloeit ongetwijfeld voort uit het feit dat naar Duits burgerlijk recht wordt aangenomen, dat door het
afgeven van een schuldbekentenis een abstracte verbintenis in het leven geroepen wordt. De schuldenaar is
steeds verplicht deze verbintenis na te komen, doch heeft, zo hij tot betaling aangesproken wordt, de moge-
lijkheid om, naast een beroep op ongerechtvaardigde verrijking, als exceptief verweer te voeren dat de
onderliggende rechtsgrond aan de betalingsbelofte ontbreekt. Meijer, Wisset- en chkquerecht 73. Het
Bundesgerichtshof nam overigens op 27 mei 1974 onomwonden aan, dat ook de acceptant Lch kan beroepen op
het feit dat in het geval van woeker de onderliggende rechtsverhouding en doorgaans ook de wisselverbintenis
nietig is, zodat de nemer geen crediteur geworden is. Von Caemmerer, a.w. IV, 79.
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pieren samenhangende verbintenissen vormde het kernpunt waarop de wetenschappe-
lijke beoefening van het recht zich concentreerde. E6n van de vragen die zich voordeden,
was die naar de grondslag van de rechten van de opvolgende schuldeiser. Verschillende
schrijvers huldigden het standpunt, dat de opvolgend verkrijger niet beschouwd diende
te worden als rechtsopvolger van de nemer (derivatieve rechtsverkrijging), maar dat
deze een oorspronkelijk, aan (de uitgever van) het papier ontleend recht uitoefende
(originaire rechtsverkrijging). Een andere vraag was die naar de relatie tussen de uit
order- en toonderpapier voortvloeiende verbintenissen en de onderliggende verbintenis.
De leer van de materiele abstractie, reeds genoemd bij de bespreking van de creatie-
theorie van Kist in paragraaf 3 van het vorige hoofdstuk, stond in deze problematiek
centraal. In deze leer wordt uitgegaan van de gedachte dat order- en toonderpapier een
zelfstandige bron van verbintenissen is, verbintenissen die volledig zijn geabstraheerd
van het rechtsfeit waaruit zij voortsproten (abstracte verbintenissen). De consequentie
van deze gedachte is dat de schuldenaar zich niet kan beroepen op de omstandigheid
dat volgens de onderliggende verhouding zijn schuld niet,  niet meer, of niet in de oor-
spronkelijke omvang bestaat.Su Hoewel de leer vrijwel algemeen aanvaard werd, liepen
de hieraan ten grondslag liggende theoriean uiteen. Ik zal in deze paragraaf kort de
belangrijkste theorieen bespreken die in voormeld kader ontwikkeld zijn, waarbij ge-
bruik is gemaakt van het door W.L.P.A. Molengraaff in 'Leidraad bij de beoefening van
het handelsrecht' gegeven overzicht.58*

Rond de eeuwwisseling was de storm van wetenschappelijke beschouwingen
vrijwel uitgewoed. Deze ontwikkeling was een gevolg van het feit dat het handelsrecht
niet meer beschouwd werd als een autonoom verschijnsel, maar als een onderdeel van
het burgerlijk recht. Aldus konden de leemten in het handelsrecht met algemeen bur-
gerlijke rechtsregels worden aangevuld. Vanzelfsprekend had deze ontwikkeling ook
consequenties voor het wisselrecht, in het bijzonder voor de vraag naar de grondslag
van de uit order- en toonderpapier voortvloeiende verbintenissen. E6n van de aanhan-
gers van de leer die het handelsrecht niet als een autonoom onderdeel van het recht,
maar als een speciale regeling van het burgerlijk recht beschouwden, was F.G. Schel-
tema. Aan de hand van de beschouwingen in 'Wisselrecht' laat ik zien hoe deze toonaan-
gevende jurist in 1927 vanuit het 'gewone' burgerlijk recht tot verwerping van de leer
van de materiele abstractie gekomen is en hoe de verbintenis tussen de uitgever en de
wisselcrediteur en die tussen de uitgever en de opvolgend verkrijger door hem wordt
geconstrueerd. In dit kader zullen verschillende onderwerpen aan de orde komen (de
processuele abstractie, legitimatie, verweermiddelen en gebondenheid zonder overeen-
komst). Daar waar deze onderwerpen als gevolg van de invoering van het nieuwe wis-
selrecht in 1934 wijzigingen ondergingen, wordt dit aangeven aan de hand van de door
Scheltema bewerkte derde druk (1938).

Mijn keuze voor het handboek van Scheltema is niet alleen ingegeven door de
onnavolgbare wijze waarop de schrijver zijn gedachten formuleert, maar tevens door het
feit dat het werk tot op de dag van vandaag is geactualiseerd. Aldus is de lezer op com-
fortabele wijze in de gelegenheid de ontwikkelingen op de voet te volgen. Het is dan ook
de zesde druk van Scheltema's 'Wissel- en ch6querecht', bewerkt door W.R. Meijer,
waarvan ik gebruik heb gemaakt bij de bespreking van de gevolgen die invoering van
het nieuwe vermogensrecht per 1 januari 1992, alsmede de te verwachten invoering van
de titels 19 en 20 van boek 7 BW, waarin het wissel- en chuquerecht zal worden onder-
gebracht, voor de materie van het wisselrecht hebben. Aan het slot van ieder onderdeel
zal ik de wijzigingen waar nodig kort aangeven.

'83 Van Oven, Geschiedenis 100, Molengraaff, Leidraad bu de beoefening uan het handelsrecht (2e herz. dr.
Haarlem 1912) 216 en Scheltema, Wisselrecht (lste afl. Groningen 1927) 22-23.

584 Molengraaff, a.w. 219-223.
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De voornaamste wisseltheorie6nw

De creatie-theorie

In deze gedurende de tweede helft van de negentiende eeuw vooral in Duitsland heer-
sende theorie werd de creatie van het order- of toonderpapier beschouwd als het verbin-

··   586tenisscheppend feit, als objectivering van de wil om verbonden te zijn. De trekker
creaert hierbij derhalve 66nzijdig de in het papier vervatte verbintenis. In deze theorie
trachtte men het abstracte karakter van de uit de waardepapieren voortvloeiende ver-
bintenissen te verklaren door deze als 'formele' verbintenissen aan te merken. In de
hier te lande door Kist verdedigde variant van de creatie-theorie, gold als oorzaak voor
de verbintenis de vorm, waarin de 66nzijdige verklaring van de uitgever werd uitgege-
ven. Deze creatie-theorie vormde ook het uitgangspunt voor J.A. Levy, advocaat te
Amsterdam. In zijn prae-advies ter vergadering van de Nederlandsche Juristen Veree-
niging in 1878, waarin de vraag aan de orde was van welk beginsel een wettelijke rege-
ling van het toonderpapier zou moeten uitgaan, stelde Levy dat de zelfstandige belofte
de verplichting van de schuldenaar schept.w Zijns inziens waren er bij de uit de waar-
depapieren voortvloeiende verbintenissen niet meerdere partijen, doch slechts 66n partij
die zich verbindt, de schuldenaar.

De uitgifte- (of Emissions-)theorie

Tot de theoriean, welke een 66nzijdige handeling van de uitgever als verbintenisschep-
pend feit beschouwden, behoorde ook de uitgifte-theorie. Hierin vloeit de verbintenis
van de uitgever voort uit de uitgifte van het papier dat de wil om verbonden te zijn
belichaamt. Door zijn wil aldus uit te dragen, is de uitgever onherroepelijk verbonden."»
N.F.K. Land, advocaat te Leiden en later hoogleraar te Groningen, verdedigde in 1881
een aan deze theorie verwante variant. Hoewel de door hem ontwikkelde theorie door
Molengraaff wordt ondergebracht bij de hieronder te bespreken vertoningstheorie, was
Land ook de mening toegedaan, dat door de uitgifte van de wissel'het recht (van de
houder) objectief ontstaat, dat het eerst later subjectief bestaan erlangt'. 9 Hij merkte
hierbij  op dat de term objectief onjuist is omdat een recht aan iemand moet toebehoren
(een enkel objectief bestaan is ondenkbaar) maar dat deze fictie zijns inziens noodza-
kelijk is.590

583 In tegenstelling tot Molengraaff die zich, zo het zich laat aanzien, bij de volgor(le van de besproken
theorieen heeft laten leiden door de mate van acceptatie in de wetenschap, zal ik een meer materiale volgorde
hanteren.

* J.E. Kuntze, Die I hre von der Innhaberpapieren oder Obligationen au Porteur rechtsgeschichtlich,
dogmatisch und mit Benicksichtigung der deutschen Particularrechte (I ipzig 1857) 357, 442 en Handbuch des
deutschen Handels-, See-, und Wechselrechts uitgegeven door W. Endemann (4 dln. Leipzig 1881-1885) 5e boek,
Einleitung, 54-56.

587 Handelingen der Nederlandsche Juristen Vereeniging 9 (1878) 33-144.

588 0. Stobbe, Handbuch des deutschen Priuatrechts (3e dr., 4 bdn. Berlijn 1893-1900) bd. 3, 483-497.

589 N.F.K Land, Beginselen van het hedendaagsche wisselrecht. Verklaring uan art. 100-229 W.u.K (Lkiden
1881) XXIX-XXX.

* Land, a.w. XXIX-XXX, nt. 26
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De vertonings- (of Pendenz-)theorie

De voorstanders van deze theorie waren de mening toegedaan dat de verbintenis eerst
ontstaat bij de aanbieding van het papier ter betaling. Hieruit volgt, dat alleen de ver-
toner van het stuk schuldeiser is; de houder heeft slechts de mogelijkheid door het
vertonen schuldeiser te worden.m Deze theorie vond in Nederland bijval bij de reeds
genoemde Land. Hij betoogde, dat telkens alleen de laatste houder crediteur is. Vroege-
re houders hebben het wel in hun macht gehad om crediteur te worden door houder te
blijven tot de vervaldag, maar zij zijn geen crediteur geweest.  Een andere voorstander
vond deze theorie in de persoon van G. Wttewaall, rechter te Arnhem. In 1891 publi-
ceerde hij in Themis een artikel onder de titel'Het ontstaan der formele verbintenis-
sen', waarin hij verdedigde dat v66r de aanbieding van het papier nog geen verbintenis
bestaat, doch slechts een 66nzijdige onherroepelijke schriftelijke belofte aanwezig is. Hij
herhaalde zijn standpunten in 1893 in 'Het toonderpapier'.m

De overeenkomst-theorie

In deze theorie werd als verbintenisscheppend feit beschouwd de overeenkomst, be-
staande uit het geven en nemen van het papier."* De Leidse hoogleraar Van Boneval
Faure was deze mening toegedaan, hetgeen blijkt uit zijn recensie van Kist's 'Begin-
selen van Handelsreft volgens het Nederlandsche Wetboek van Koophandel' in de
'Nieuwe Bijdragen',    als ook de Amsterdamse rechter P.R. Feith. In een voor de reeds
genoemde vergadering van de Nederlandsche Juristen Vereeniging geschreven prae-
advies voerde deze laatste aan, dat de overeenkomst door de samenstemmende wil van
partijen tot stand is gekomen zodra er een houder is die de bedoeling heeft om eenmaal
als houder op te treden. De aanvankelijk 66nzijdige belofte van de schuldenaar wordt
door overeenkomst verbindend op het moment dat de eerste houder van het papier in
die hoedanigheid optreedt."« In 1903 nog vond deze theorie verdediging bij Thiel die
eraan toevoegde dat de overeenkomst waardoor de verbintenis wordt gevestigd, een
overeenkomst met de nemer is, mede ten behoeve van de (gequalificeerde) derden. 597

De stelligrechtelijke theorie

Met name in Duitsland ontstonden diverse varianten op de theorie waarbij voor het
ontstaan van de verbintenis uit het papier bepalend is, dat een derde daarvan de eigen-
dom verkrijgt. Tot deze groep behoorde ook de stelligrechtelijke-theorie, die in Neder-
land verschillende voorstanders kende. Deze theorie was gebaseerd op de gedachte dat

591

J. Riesser, Zur Lehre von dem rechtlichen Natur der Inhaberpapiere', Zeitschri# Air das Gesammte Han-
delsrecht 28 (1882) 56.

592 Land, Beginselen XXXI.

m Themis 49 (1891) 346 en Het toonderpapier ('s-Gravenhage 1893) 49.

- H. Brunner, 'Die Werthpapiere', Handbuch des deutschen Handels-, See-, und Wechselrechts uitgegeven
door W Endemann, 2e boek, 140-235, 160-167 en H. Thol, Das Handelsrecht (38 herz. dr. 4 dln. Gottingen
1854) I, 221-240e.

595 ,Het Handelspapier. Beginselen van Wisselregt en van het regt omtrent acceptatian, assignatian, papieraan toonder en cognossementen volgens de Nederlandsche wet, door Mr. J.G. Kist', Nieuwe Bijdragen 13
(1863) 326-355.

596

Handelingen der Nederlandsche Juristen Vereeniging 9 (1878) 145-203, 160 en 173.

m' J.H. Thiel, De goeder trouw van derden en hare bescherming tegenouer de handelingen uan part:jen
(Amsterdam 1903) 270.
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de verbintenis van de schuldenaar niet een verbintenis uit overeenkomst of 66nzijdige
wilshandeling is, maar uit de wet. Aan een bepaalde constellatie, het houden van een
aan de wettelijke vereisten beantwoordende wisselbrief, verbindt de wet het ontstaan
van een verbintenis. W.M. d'Ablaing verdedigde deze theorie in zijn in 1877 verschenen
proefschrift.  Het is deze stelligrechtelijke theorie, ontwikkeld ter onderbouwing van
de volledige abstractie, die feitelijk tot verwerping van de leer van de abstracte ver-
bintenis heeft geleid. Van Oven verklaart deze ontwikkeling aldus, dat wanneer de wil
van de wisselschuldenaar als bepalende factor wordt gealimineerd, hetgeen in de stel-
ligrechtelijke theorie gebeurt, aan abstrahering van de wisselverbintenis geen behoefte
meer bestaat. Het in het verkeer geraken van de wissel, te zamen met het dientenge-
volge bij de derde opgewekte vertrouwen, treedt nu voor de wil van de debiteur als
verbintenisscheppend feit in de plaats."' We vinden deze gedachte bij M.S. Koster, toen
deze in 1890 de leer van de materiele abstractie fel bestreed.= Ook D.J. Jitta, hoogle-raar te Amsterdam, meende dat de bron van een wettelijke uit de wissel op te maken
verbintenis tussen de uitgever en de verkrijger is gelegen in de combinatie van 'de daad
van hem die door eene op den wissel geplaatste handteekening verkeersvertrouwen
heeft opgewekt, en de regelmatige verkrijging van den wissel in ernstig verkeersver-
trouwen door een aDder'. Aangezien verbintenissen uit de wet hun oorzaak vinden in de
feiten, waaraan de wet het gevolg verbindt, bestaat aan abstracte of formele verbinte-
nissen zijns inziens geen behoefte meer.-1 Elders merkte Jitta in dit verband overigens
op, dat'de rechtsverklaring van het papier in het bijzonder moet passen in een alge-
meen privaatrechtelijk stelsel van verbintenissen'.602 Hiermee was de uitzonderingspo-
sitie van het leerstuk van de waardepapieren voorbij. Molengraaff verwierp reeds in
1890 de materiale abstractie uitdrukkelijk.w'

De relatie tussen het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Koophandel
In de eerste paragraafvan hoofdstuk 4 bleek reeds, dat in artikel 100 van de Grondwet
voor de Vereenigde Nederlanden van 1814 de scheiding tussen burgerlijk en handels-
recht naar Frans voorbeeld werd gehandhaafd. Deze situatie had tot gevolg, dat de in
het Wetboek van Koophandel opgenomen onderwerpen zoals het wisselrecht als min of
meer zelfstandige en afgebakende onderwerpen werden beschouwd, los van het burger-
rechtelijke kader. Ondanks het sinds 1838 geldende artikel 1 van het Wetboek van
Koophandel, waarin de algemene regels van het verbintenissenrecht op de in het Wet-
boek van Koophandel geregelde materie van toepassing werden verklaard, heeft het tot
het einde van de negentiende eeuw geduurd voordat vrijwel algemeen was aanvaard,
dat de in het Wetboek van Koophandel geregelde onderwerpen als bijzondere overeen-
komsten in de zin van het derde boek van het destijds geldende Burgerlijk Wetboek
dienden te worden beschouwd. Op dat moment bestond er voor de verklaring van de uit
de wissel voortvloeiende verbintenissen geen behoefte meer aan de leer van de origi-
naire rechtsverkrijging of die van de materiale abstractie.

s" W.M. d'Ablaing, De zoogenoemde schuldvernieuwing door wissels (Lxiden 1877) 105.

5. Van Oven, Geschiedenis 114.

= M.S. Koster, Een paar rechtsurogen betre#ende order- en toonderpapier (Utrecht 1890) 54.
601 D.J Jitta, De wet als grondslag der wisselverbintenis', 77wmis 56 (1898) 553-572, 565-572.

602 D.J. Jitta, 'Het toonderpapier. Een burgerrechtelijke studie, door Mr G Wttewaal', Rechtsgeleerd
Magazijn 14 (1895) 113-119, 118.

603 W.L.PA Molengraaff, Leidraad bu de beoefening van het handelsrecht (Haarlem 1890) 128.
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Verwerping van de materi6le abstractie

In navolging van Molengraaffformuleerde Scheltema in 1927 de alsdan heersende leer,
dat in normale gevallen de grondslag van de verbintenis van de trekker is gelegen in de
met de nemer aangegane overeenkomst, terwijl de opvolgende houder van het stuk
rechtsopvolger van de nemer is. Op deze wijze werd volgens de auteur aan 'het wis-
selgebeuren' een verklaring gegeven die met de toenmalige burgerlijkrechtelijke inzich-
ten overeenstemde. Op deze voorstelling van zaken zijn evenwel twee aanvullingen
noodzakelijk, aldus Scheltema. In de eerste plaats is de trekker soms jegens opvolgende
schuldeisers in sterkere mate gebonden dan jegens de nemer en in de tweede plaats is
de trekker soms ook jegens derden gebonden, wanneer een overeenkomst tussen hem en
de nemer niet tot stand is gekomen. Beide gevallen zullen hieronder nader besproken
worden. Het feit dat beide aspecten niet uit het algemene burgerlijk recht kunnen wor-
den verklaard, was volgens de schrijver voorheen aanleiding voor het aanvaarden van
de leer van de materiale abstractie. Uitgaande van de 'nemo-plus-iuris'-regel, waren er
immers slechts twee mogelijkheden: ofwel de excepties die de uitgever tegen de nemer
kon inroepen, golden ook jegens de opvolgend schuldeisers, ofwel deze excepties golden
ook niet jegens de nemer. En aangezien de eerste mogelijkheid voor de praktijk on-
bruikbaar was, koos men voor de tweede. Scheltema meende dat, hoewel niet ver-
klaarbaar uit het algemene burgerlijk recht, voormelde beide aspecten voortvloeien uit
het objectieve recht en wel uit het bestaan van bijzondere, op order- en toonderpapier
betrekking hebbende regels. Ik kom hierop later terug. Aldus was volgens Scheltema de
verklaring voor 'het wisselgebeuren' gegeven: de verbintenis van de uitgever vloeit in de
regel voort uit overeenkomst; in enkele gevallen echter direct uit de wet.604

Bij de bespreking van de grondslag van de verbintenis tussen de uitgever en de
nemer stelde Scheltema zich eerst de vraag wat de betekenis is van de afgegeven (en
aanvaarde) schuldbekentenis, waarbij hij constateerde dat er twee opvattingen be-
staan.'05 In de eerste opvatting wordt ervan uitgegaan, dat door afgifte en aanvaarding
van de schuldbekentenis of betalingsbelofte tussen partijen een verbintensscheppende
overeenkomst tot stand is gekomen en wel een (66nzijdige) overeenkomst, waaruit voor
slechts 66n partij een verplichting tot prestatie voortvloeit. Aan deze overeenkomst zijn
partijen gebonden; het is deze overeenkomst op grond waarvan de toegezegde prestatie
kan worden gevorderd. De bron van de verbintenis van de uitgever was dus naar deze
opvatting de 66nzijdige overeenkomst, waarin de 66n aan de ander de betalingsbelofte
doet en de laatste deze aanvaardt. In de tweede opvatting wordt in het ter hand stellen
en aanvaarden van de betalingsbelofte niet het aangaan van een nieuwe, verbintenis-
scheppende overeenkomst gezien, doch slechts het door de schuldenaar aan de schuldei-
ser verschaffen van een bewijsmiddel omtrent een reeds bestaande schuld. Het is deze
tweede opvatting die volgens Scheltema in 1927 de heersende was, waarbij hij opmerkte
dat haar voorstanders in hoofdzaak hierbij het oog hadden op de gewone burgerlijk-
rechtelijke schuldbekentenis en niet zozeer op de wisselbrief.606 607

Scheltema adstrueerde aan de hand van een voorbeeld de juistheid van de eerste
opvatting voor wat betreft de wisselovereenkomst. De koper, die terzake van de door

604
Scheltema, Wisselrecht 106-110.

606 Scheltema, a.w. 16-17

606 Scheltema, a.w. 17-18. Meijer merkt in de zesde druk van het werk op, dat deze tweede opvatting ook
thans nog de algemeen heersende is voor wat betreft de niet aan order of toonder gestelde betalingsbelofte.
Meijer, Wissel- en c/ querecht 58.

607 Scheltema noemt als voorstander van deze tweede opvatting onder meer Molengraaff. Scheltema meende,
dat bij Molengraaff een tegenstrijdigheid te bespeuren valt, aangezien deze schrijver enerzijds het
verbintenisscheppend karakter van de overeenkomst, die zich in het geven en nemen van een betalingsbelofte
uit, ontkent, maar anderzijds de verbintenis van de uitgever van order- (en toonder)papier uit deze overeen-
komst afleidt. Scheltema voegde hieraan zelf reeds toe, dat deze tegenstelling waarschijnlijk meer de
terminologie dan de aard van de zaak betreft. In de vierde, door J. Wiarda bewerkte druk, wordt het verschil in
terminologie tussen de beide auteurs uitgelegd, 52-53.
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hem verschuldigde koopprijs aan de verkoper een wisselbrief ter hand stelt, is aldus
schuldenaar geworden volgens het wisselrecht. Waar voorheen zijn prestatie mogelijk
niet aan een termijn gebonden was, is hij thans betaling verschuldigd op de vervaldag.
Bovendien is hij thans niet meer slechts gebonden jegens de verkoper, maar jegens een
vervangbare schuldeiser. Scheltema concludeerde dan ook, dat de handeling, bestaande
in het geven en nemen van een betalingsbelofte in de vorm van een wisselbrief
(orderbiljet e.d.), vrijwel steeds verbintenisscheppend zal zijn. De nemer vordert op
grond van een nadere overeenkomst, die te zijnen behoeve een nieuwe verbintenis in
het leven riep.

608

Met behulp van de constructie van de uit de nadere overeenkomst ontstane
verbintenis als een onzelfstandige hulpovereenkomst, betoogde Scheltema vervolgens
dat partijen die een wissel afgeven en aanvaarden, dit doen met het oog op de andere
fundamentele onderliggende rechtsverhouding. Zij gaan een nieuwe overeenkomst aan,
maar naar hun bedoeling bestaat er tussen de nieuwe overeenkomst en de onderliggen-
de rechtsverhouding een onverbrekelijk verband. De vraag in welke mate de nieuwe
overeenkomst van de onderliggende verhouding afhankelijk is, is een feitelijke vraag en
dient te worden beantwoord aan de hand van de bedoeling van partijen.= Aldus ver-
wierp Scheltema het beginsel van de volledige abstractie met behulp van het beginsel
van de soevereiniteit van de partijwil. Scheltema wijst er bovendien op, dat men ook
met behulp van het leerstuk van de oorzaak van de overeenkomst komt tot verwerping
van de materiale abstractie. Ingevolge artikel 1371 BW (oud) was de overeenkomst,
zonder oorzaak of uit een valse of ongeoorloofde oorzaak aangegaan, krachteloos. Ervan
uitgaande dat de oorzaak van de onzelfstandige overeenkomst wordt gevormd door de
bedoeling van partijen om de onderliggende rechtsverhouding tot uitvoering te brengen
(een causale handeling), is in het geval de fundamentele rechtsverhouding anders blijkt
te zijn dan partijen dachten, de onzelfstandige overeenkomst zonder oorzaak en dus
nietig..10 Scheltema merkte hierbij overigens - mijns inziens terecht - op dat beide con-
structies niet zover uiteen liggen. Wanneer men als oorzaak van de overeenkomst be-
schouwt de bedoeling van partijen bij de totstandkoming van de overeenkomst, staat de
wil van partijen in beide constructies centraal.

In het huidige vermogensrecht komt het oorzaakvereiste voor een obligatoire
overeenkomst niet meer voor."' Dit betekent dat een obligatoire overeenkomst naar
huidig recht een abstracte rechtshandeling kan zijn, afhankelijk van wat partijen bij
het sluiten van de voortbouwende overeenkomst voor ogen heeft gestaan. Doorgaans zal
het in het geval van de afgifte van een order- of toonderpapier de bedoeling van partijen
zijn om voort te bouwen op de onderliggende rechtsverhouding, bijvoorbeeld de betaling
van een uit de onderliggende rechtsverhouding voortvloeiende schuld. In dat geval is de
onzelfstandige overeenkomst tot het geven en nemen van een schuldbekentenis of beta-
lingsbelofte ingevolge artikel 6:229 BW vernietigbaar wanneer de onderliggende recht-
sverhouding ontbreekt, echter niet wanneer in verband met de aard van de overeen-
komst de in het verkeer geldende opvattingen of de omstandigheden van het geval dit
ontbreken voor rekening dient te blijven van degene die zich hierop beroept. Zoals ge-
zegd leidde op het einde van de vorige eeuw de discussie over de grondslag van de uit

608 Scheltema, a.w. 26-27. Scheltema was overigens de mening toe%edaan dat ook voor wat betreft de gewone
burgerrechtelijke schuldbekentenis het geven en aanvaarden van ae schuldbekentenis verbintenisscheppendkan zijn. 'Slechts dan, wanneer zoodanige nieuwe rechten en verplichtingen in het geheel niet ontstaan, en
partijen bij het geven en nemen van de betalingsbelofte of schuldbekentenis inderdaad niet anders beoogden,
dan bestaande rechten en verplichtingen te boekstaven, kan men volhouden dat de handeling van partijen niet
anders dan het scheppen van een bewijsmiddel ten gevolge had.' Scheltema, a.w. 20.

  Scheltema, a.w. 27.
610 Scheltema, a.w. 29-30. Scheltema maakt overigens zelf bij deze constructies de nodige kritische

kanttekeningen.
5,1 AS. Hartkamp, Mr. C Asser's handleiding tot de beoefening van het Nederlands Bu,gertuk recht.

Verbintenissenrecht. Ded II Algemene leer der overeenkomsten volgens het nieuwe Burgerluk Wetboek (8e dr.
Zwolle 1989) rlrs 194-195 en 240-241.
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order- en toonderpapier voortvloeiende verbintenissen tot de conclusie, dat deze bes-
chouwd dienden te worden binnen het kader van het burgerlijk recht. Vanuit deze ge-
dachte ontwikkelde zich de leer dat het geven en nemen van een schuldbekentenis of
een betalingsbelofte (zoals de wissel) moest worden beschouwd als een afhankelijke
overeenkomst welke in materieel opzicht met de onderliggende rechtsverhouding in
relatie stond. Hoewel het partijen in beginsel vrij stond de mate van afhankelijkheid
van de onzelfstandige overeenkomst van de onderliggende rechtsverhouding zelf te
bepalen, werd deze vrijheid begrensd door het oorzaakvereiste van artikel 1371 BW
(oud), op grond waarvan het ontbreken van de onderliggende rechtsverhouding leidde
tot nietigheid van de onzelfstandige overeenkomst. Aldus werd de verklaring van order-
en toonderpapier ingebed in het algemeen burgerlijk recht. Wanneer dan dit burgerlijk
recht een ingrijpende wijziging ondergaat - zoals thans als gevolg van het verlaten van
het oorzaakvereiste is gebeurd - terwijl de bijzondere regels omtrent order- en toonder-
papieren vrijwel ongewijzigd blijven, dreigt deze inbedding verloren te gaan. Nu immers
in het vermogensrecht het oorzaakvereiste is geschrapt, verdwijnt de 'ondergrens' van
artikel 1371 BW (oud) en is de onzelfstandige overeenkomst als abstracte rechtshan-
deling denkbaar geworden. Waar voorheen voor alle betrokken partijen duidelijkheid
bestond (het ontbreken van de onderliggende rechtsverhouding leidde er immers toe dat
de voortbouwende overeenkomst van meet af aan het beoogde rechtsgevolg miste), is de
geldigheid van de voortbouwende overeenkomst thans afhankelijk van de wil van
(meestal) de debiteur. Hij moet zich beroepen op de nietigheid, ofwel door een vormloze
buitengerechtelijke verklaring, ofwel door een rechterlijke uitspraak (art. 3:49 BW),
doch bereikt hiermee nog niet dat er duidelijkheid aangaande het rechtsgevolg van de
voortbouwende overeenkomst ontstaat. Het beroep kan immers stranden op het ver-
weer dat in verband met de aard van de overeenkomst, de in het verkeer geldende op-
vattingen of de omstandigheden van het geval het ontbreken van de onderliggende
rechtsverhouding voor zijn (debiteurs) rekening dient te komen. Of dit alles voor wat
betreft de waardepapieren uitdrukkelijk de bedoeling van de wetgever is geweest, blijkt
uit de parlementaire geschiedenis niet. Het komt mij voor, dat dit niet het geval is en
het verdient daarom mijns inziens aanbeveling ofwel artikel 6:299 BW ofwel de in boek
7 in te voeren bijzondere regels aldus aan te passen, dat voor het order- en toon-
derpapier het ontbreken van de onderliggende rechtsverhouding tot nietigheid van de
voortbouwende overeenkomst leidt. Voor zover hiertegen aangevoerd zou kunnen wor-
den, dat de wijziging praktisch gezien nauwelijks consequenties heeft, moet erkend
worden dat het niet eenvoudig is omstandigheden te bedenken die naar nieuw recht tot
een van het oude recht afwijkende 'oplossing' zouden leiden. Doorgaans zal het er in de
praktijk op neer komen, dat het ontbreken van de onderliggende rechtsbetrekking aan
zowel de debiteur als de crediteur te wijten is, zodat geen reden bestaat uitdrukkelijk
tegen de debiteur stelling te nemen. Slaagt een beroep van de debiteur op artikel 6:229
BW bovendien niet, dan staat hem meestal nog open de weg van de ongerechtvaardigde
verrijking. Een en ander neemt evenwel niet weg, dat ingevolge het nieuwe recht de
mogelijkheid  in het leven wordt geroepen,  dat de uitgever van een order-  of toon-
derpapier ondanks het ontbreken van de onderliggende rechtsverhouding toch aan de
voortbouwende overeenkomst gebonden is. Voor wat betreft de wisselbrief (alsmede het
orderbriefie en de chdque) is het bovenstaande overigens van betrekkelijk geringe bete-
kenis, aangezien hier het ontbreken van de onderliggende rechtsverhouding impliciet is
geregeld in de op de Eenvormige Wet gebaseerde bijzondere rechtsregels van de titels 6
en 7 van boek 1 WvK. In artikel 116 WvK bijvoorbeeld wordt er impliciet van uitgegaan,
dat de wisselschuldenaar de op de persoonlijke verhouding tot crediteur gegronde ver-
weermiddelen - zoals het ontbreken van de onderliggende rechtsverhouding - aan deze
kan tegenwerpen. Een nemer die niet materieel gerechtigd is, kan van de trekker geen
betaling verlangen.

612

612

Door de Hoge Raad werd dit onlangs nog uitgemaakt in het arrest van 8 september 1995, RvdW
1995/168c. Hoewel daterend van na de wetswijziging van 1 januari 1992, Wordt door het rechtscollege aan deze
problematiek geen aandacht besteed.
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De leer van de processuele abstractie

Scheltema stelde vervolgens de vraag aan de orde of het geven en nemen van de
(gewone burgerrechtelijke) schuldbekentenis tot processuele abstractie leidt. In deze
leer wordt de uit de nadere overeenkomst voortvloeiende verbintenis in zoverre als
abstract beschouwd, dat de schuldeiser op grond van deze nadere overeenkomst zijn
vordering geldend kan maken, zonder dat hij de onderliggende rechtsverhouding moet
stellen en bewijzen, maar niet in de zin dat het de schuldenaar nu niet vrijstaat om een
beroep op de onderliggende verhouding te doen. De materiele verhouding van partijen

613blijft naar deze opvatting mede door de onderliggende rechtsverhouding bepaald.
Scheltema kwam voor wat betreft de gewone burgerrechtelijke schuldbekentenis tot de
conclusie dat, uitgaande van de gedachte dat in het geven en nemen van de schuldbe-
kentenis een verbintenisscheppende overeenkomst mag worden gezien, ook van proces-
suele abstractie geen sprake is. Hieraan stond zijns inziens artikel 1372 BW (oud) in de
weg:

'Indien er geene oorzaak is uitgedrukt, en er echter eene geoorloofde aanwezig is,
of ook indien er eene andere geoorloofde oorzaak dan de uitgedrukte bestaat, is
niettemin de overeenkomst van kracht'.

Dit artikel ontzegde aan een schuldbekentenis waarin de onderliggende rechtsverhou-
ding niet is uitgedrukt (de cautio indiscreta) de volledige rechtskracht; de schuldeiser
zal dus anderszins de onderliggende overeenkomst moeten bewijzen. Van processuele

614    '-abstractie is geen sprake. Bij wissels (alsmede orderbiljetten e.d.) is dit evenwel an-
ders. De nemer van dit stuk geniet in onbeperkte mate het voorrecht van de processuele
abstractie. De bijzondere bepalingen van het Wetboek van Koophandel geven een uit-
puttende regeling en zetten aldus de algemene bepaling (onder meer van 1372 BW oud)

615

Opzij.
Sinds 1 januari 1992 is artikel 1372 BW (oud) - en hiermee het onderscheid

tussen de gecauseerde en de ongecauseerde schuldbekentenis - verdwenen. Bovendien
wijst Meijer er in de zesde druk op, dat tegenwoordig de heersende leer is dat de schuld-
eiser kan volstaan met het stellen van de schuld. Met het bestaan van de schuldbeken-
tenis wordt de schuld bewezen geacht. Zowel voor het geval men uitgaat van de opvat-
ting dat het geven en nemen van een schuldbekentenis slechts het verschaffen van een
bewijsmiddel betreft, als voor het geval men het geven en nemen van de schuldbeken-
tenis als een nadere overeenkomst beschouwt, geldt in de nieuwe regeling de aanwe-
zigheid van processuele abstractie.616

De opvolgende schuldeiser

Scheltema constateerde in 1927 dat de (toonder- of) orderclausule het vervangbaar
stellen van de schuldeiser beoogt. Dat dit eerst sinds het einde van de zestiende eeuw
het geval is, zagen we reeds in de derde paragraafvan hoofdstuk 2. Scheltema stelde

613
Scheltema, Wisselrecht 24-25. Scheltema wees er op, dat de leer haar naam te danken heeft aan het feit

dat het gevolg van deze abstractie voornamelijk is gelegen in de omkering van de bewijslast, welke zij te weeg
brengt.

614

Scheltema, a.w. 68-69. Ook wanneer men in het geven en nemen van een schuldbekentenis niet een
nieuwe overeenkomst, doch slechts het verschaffen van een bewijsmiddel omtrent de reeds bestaande schuld
wil zien, is van processuele abstractie volgens Scheltema geen sprake, althans niet voor wat betreft de
ongecauseerde betalingsbelofte. Ook hier geldt immers, dat de schuldeiser krachtens artikel 1372 BW (oud)
het bestaan van de onderliggende rechtsverhouding moet bewijzen.

615

Scheltema, a.w. 36-38.
./

Meijer, Wissel- en ch, querecht 77-80.
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vervolgens de vraag aan de orde, op welke wijze de vervanging van de schuldeiser
plaats heeft. Voor de vorderingen op naam regelde artikel 668 lid 1 BW (oud) de leve-
ring: vereist is een authentieke of onderhandse akte waarin de schuldeiser verklaart de
vordering over te dragen. Artikel 639 BW (oud) bepaalde daarenboven, dat geleverd
moet worden krachtens geldige titel en door een beschikkingsbevoegde. Voor de vorde-
rinF,en aan toonder gold ingevolge artikel 668 lid 3 BW (oud) en 639 BW (oud) hetzelf-
de.

Hoewel voor de vorderingen aan order een wettelijke bepaling als artikel 668 BW
(oud) ontbrak (deze werd eerst in 1934 ingevoerd), kon volgens Scheltema uit verschil-
lende bijzondere voorschriften - hij verwees hierbij bijvoorbeeld naar artikel 133 WvK
(oud) voor het wisselrecht - worden afgeleid dat ook hier de levering dient te geschieden
door overgave van het stuk, te zamen met het endossement.'18 Ook voor vorderingen aan
order gold zijns inziens bovendien, dat geleverd moest worden krachtens geldige titel en
door een beschikkingsbevoegde, terwijl daarenboven van een aaneengesloten reeks van
(echte) endossementen sprake moest zijn:" Dat ook hier nodig is dat de schuldeiser
eigenaar van het papier wordt, leidde Scheltema in  1927  af uit enige bijzondere bepa-
lingen, waaronder de artikelen 111, 133 en 135 WvK (oud), waarin van 'de eigendom
van de wisselbrief gesproken werd. Scheltema merkte hier nog op, dat zijns inziens ook
artikel 2014 BW (oud) op (toonder- en) orderpapieren van toepassing was en dat leve-
ring onder bepaalde omstandigheden ook dan tot verkrijging van het vorderingsrecht
kon leiden, wanneer beschikkingsbevoegdheid bij degene die leverde ontbrak, namelijk
wanneer de verkrijger te goeder trouw meende van een beschikkingsbevoegde te ver-krijgen.= Een uitzondering hierop werd gevormd door artikel 2014 lid 2 BW (oud) voor
onvrijwillig bezitsverlies.

In de derde druk constateerde Scheltema naar aanleiding van de invoering van
de nieuwe regeling in het Wetboek van Koophandel, dat artikel 110 lid 1 WvK voor de
wissel het endossement als voorwaarde voor de overdracht stelt en dat in dit artikel is
verzuimd melding te maken van overgave van het stuk als voorwaarde voor de over-
dracht. Ten aanzien van de onbevoegdheid merkte Scheltema op, dat voor de wissel
(alsmede het orderbriefle en de ch&que) een afwijkende regeling gold. Ingevolge artikel
115 lid 2 WvK (respectievelijk artikel 176 en 198 WvK) wordt de van een beschik-
kingsonbevoegde verkrijgende derde thans beschermd, tenzij hij te kwader trouw ver-

kreeg ofhem grove schuld te verwijten was.621

617

Scheltema, Wissetrecht 53-55. Scheltema merkte hierbij op dat in de oudere literatuur het houderschap
voldoende was voor het schuldeiserschap. Men vindt deze gedachte bij bijvoorbeeld Kist, Land en d'Ablaing.

6/
Bij wet van 2 juli 1934, Stb. 347, werd artikel 668 BW (oud) gewijzigd in die zin dat lid 3 van het artikel

ook op schuldvorderingen aan order van toepassing werd.
619 Scheltema stelde in 1927 dat het geen twijfel leed, dat naar Nederlands recht voor de verkrijging van het

opvolgend schuldeiserschap uit een orderpapier de echtheid van alle daarop gestelde endossementen een
noodzakelijke voorwaarde was. Naar aanleiding van de invoering van de Eenvormige Wet merkt Scheltema in
de derde druk (1938) op, dat hier voor wissels een afwijkende regeling gold. Uit artikel 115 lid 2 WvK moet
worden afgeleid, dat de verkrijger van een wissel waarop een vals endossement voorkomt, toch schuldeiser
wordt, tenzij hij te kwader trouw of door grove schuld verkreeg. Scheltema, Wissetrecht 91-92. Wiarda merkt in
dit verband in de vierde druk op dat, na invoering van de 'nieuwe' wetgeving, niet in te zien valt waarom dit
beginsel (van bescherming van de verkrijger te goeder trouw) niet ook voor de andere orderpapieren zou gel-
den, 127-133.

620

Scheltema, a.w. 57-58.

621

Scheltema, a.w. 84-88. Scheltema stelde zich bij de vraag naar het verband tussen artikel 115 WvK en
2014 BW (oud) op het standpunt, dat eerstgenoemd artikel zowel lid 1 als lid 2 van artikel 2014 BW (oud)
terzijde stelt. Voor de uitvoerige onderbouwing van dit standpunt verwijs ik naar de pagina's 86-87. Ean van
de argumenten die Scheltema hiervoor gebruikte, is de stelling dat 'te kwader trouw of grove schuld' minder
omvatten dan het tegendeel van 'te goeder trouw'. Wiarda is dit in de vierde druk met hem oneens. Zijns
inziens diende het begrip 'goede trouw' niet alleen in subjectieve zin, maar tevens in objectieve zin te worden
opgevat. 'Kwade trouw' wordt aldus opgevat als het tegendeel van 'goede trouw' in subjectieve zin en 'grove
schuld' als het tegendeel van 'goe(le trouw' in objectieve zin, 104-106.
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Ten aanzien van de overdracht van vorderingen aan order, geldt naar nieuw
recht artikel 3:84 BW, waarin een geldige titel en beschikkingsbevoegdheid wordt ver-
eist. Ingevolge artikel 3:86 BW evenwel is de overdracht door een beschikkingsonbe-
voegde die de feitelijke macht over het papier heeft geldig, mits de verkrijger te goeder
trouw is ten aanzien van dit gebrek."" Naast deze vereisten geldt ingevolge artikel 3:93
BW, dat levering van een vordering aan order dient te geschieden door overgave van het
stuk waarin de vordering is neergelegd, te zamen met het endossement. Dat ook voor de
wissel de beschikkingsbevoegdheid in principe als voorwaarde voor een geldige over-
dracht wordt gesteld, volgt uit artikel  115  lid  2  WvK.  Of voor een geldige overdracht
van de vordering uit de wissel ook het titelvereiste geldt, valt uit enige bepaling niet af
te leiden. Daar waar Scheltema zich op dit punt niet expliciet uitliet, is Meijer van
mening dat het gewone recht op de wissel van toepassing is.  Ook de vraag of de feitelij-
ke overgave van het stuk een voorwaarde is, is onduidelijk. Meijer beantwoordt deze
vraag (anders dan Scheltema) ontkennend. Voor de uitoefening van de rechten uit het
papier is nodig, dat de crediteur de feitelijke macht over het papier uitoefent, doch voor
verkrijging van het recht op het papier dan wel verkrijging van het recht uit het papier
is dit niet noodzakelijk.

623

Het beginsel van de legitimatie

De hoofdregel van artikel 1421 lid 1 BW (oud), betaling dient te geschieden aan de
schuldeiser (...), kende een uitzondering in artikel 1422 BW (oud), dat bepaalde dat de
betaling te goeder trouw gedaan aan iemand die in het bezit is van de inschuld, van
waarde is (...). Voor het order- (en toonder)papier (als ook vorderingen op naam) bete-
kende dit volgens Scheltema, dat de schuldenaar, te goeder trouw betalend aan degene
die de schijn wekt schuldeiser te zijn (de formeel-gelegitimeerde), bevrijdend heeft
betaald.  Dit gold volgens de schrijver ook wanneer op de orderbrief een vals endos-
sement voorkomt (mits de endossementen uiterlijk een aaneensluitende reeks vormen
en de schuldenaar te goeder trouw is).624

Ten aanzien van dit laatste constateerde Scheltema in 1938, dat dit voor de
wisselbrief uit artikel 115 lid 2 WvK moet worden afgeleid. Voor wat betreft de andere
orderpapieren (niet bedoeld wordt het orderbiljet en de chaque, aangezien hiervoor
eveneens bijzondere bepalingen gelden) volgt dit zijns inziens nog immer uit artikel
1422 BW (oud).625

Scheltema wees overigens in 1927 nog op de processuele functie van de legiti-
matie.'*s Doordat de houder door het papier wordt gelegitimeerd, behoeft hij de titel

622 Meijer wijst er op dat het verschil dat naar oud recht tussen de verkrijger te goeder trouw van een
'gewoon' orderpapier en die van een wissel bestond (in het bijzonder ten aanzlen van verloren of gestolen
papieren), thans is opgeheven. Het is duidelijk dat men bij artikel 3:86 BW heeft willen aansluiten bij de
regeling van het wisselrecht. Teneinde ook de begrippen 'te goeder trouw' en het tegendeel van 'kwade trouw of
grove schuld' gelijk te schakelen, zal het met artikel 115 hd 2 WvK corresponderende artikel 7.19.2.6. lid 2 BW
ook spreken van 'te goeder trouw'.

623 Meijer, Wissel- en chtquerecht 91-93.

IN Scheltema, Wisselrecht 66-68. Hierboven werd reeds opgemerkt, dat volgens Scheltema voor verkrijging
van de wisselbrief de echtheid van alle op de brief voorkomende endossementen een absolute voorwaa (le  is.
Hij constateert dan ook een wettelijke onevenwichtigheid, aangezien de goede trouw van de verkrijger in deze
niet beschermd wordt en die van de schuldenaar wel.

625 Scheltema, a.w. 97-99. Dat de in de vorige noot geconstateerde onevenwichtigheid door de invoering van
de nieuwe regeling in het Wetboek van Koophandel voor wat betreft de wissel (alsmede het orderbiljet en de
chaque) is achterhaald, spreekt vanzelf. Ingevolge artikel 115 WvK (respectievelijk artikel  115 jo.  176 lid  1 en
198 WvK) immers, wordt thans ook de verkrijger, wie geen kwader trouw of Erove schuld te venvijten is,
beschermd. Voor wat betreft de andere orderpapieren blijft de onevenwichtigheid volgens Scheltema bestaan
Dat Wiarda een andere mening is toegedaan, volgt vanzelfsprekend uit het feit dat hij de bescherming van de
verkrijger voor alle orderpapieren van toepassing acht. Vgl. nt. 619.

626 Scheltema, Wisselrecht 68-69.
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krachtens welke hij verkreeg, niet te stellen en te bewijzen. Het is aan de schuldenaar
om aan te tonen dat de bezitter niet de eigenaar is. Voor wat betreft orderpapieren in
het algemeen gold dit volgens de schrijver evenwel niet voor de echtheid van de endos-
sementen. Aangezien zijns inziens voor de verkrijging de echtheid van alle endossemen-
ten noodzakelijk was, lag de bewijsplicht hier, bij ontkenning van de schuldenaar, aan
de zijde van de schuldeiser.

In 1938 constateerde Scheltema, dat invoering van het nieuwe wisselrecht ook
hier haar consequenties had. Uit artikel 115 lid 1 WvK immers volgt, dat de houder als
schuldeiser is gelegitimeerd, wanneer hij kan wijzen op een uiterlijke reeks van endos-
sementen. Hierdoor verschuift de bewijslast naar de debiteur.627

Artikel 1422 BW (oud) is integraal overgenomen in artikel 6:34 BW. Hetgeen
hierboven met betrekking tot het beginsel van de legitimatie bij het orderpapier is
vermeld, blijft derhalve ongewijzigd van toepassing. Met Wiarda is Meijer van mening
dat de processuele functie bij orderpapieren in het algemeen ook geldt met betrekking
tot de echtheid van endossementen. De bewijslast ligt hier dus ook aan de zijde van de
schuldenaar.61 Deze processuele functie, voorheen afgeleid uit artikel 2014 BW (oud), is
thans overigens overgebracht naar de vijfde titel van boek 3 BW.

Verweermiddelen

Scheltema stelde vervolgens de vraag  aan  de  orde  of en in hoeverre de schuldenaar  de
excepties die hij jegens de nemer kan inroepen, ook aan de opvolgend verkrijger kan
voorhouden. Hij besprak in dit verband voor vorderingen op naam de 'nemo plus iuris in
alium transferre potest, guam ipse haberet'-regel, op grond waarvan door de cedent niet
meer rechten overgedragen kunnen worden dan hij zelf heeft. Voor wat betreft order-
(en toonder)papier wordt op deze regel (ten behoeve van de verhandelbaarheid) in zo-
verre inbreuk gemaakt, dat de schuldenaar niet die excepties aan de opvolgend ver-
krijger kan tegenwerpen die deze uit het papier of van elders niet kende of diende te
kennen. De juridisch-technische onderbouwing van dit beginsel zocht Scheltema in het
positieve recht - het maatschappelijk verkeer, de literatuur, de wetenschap en het
geschreven recht - waarin voor wat betreft order- en toonderpapier de goede trouw van
de opvolgend schuldeiser zijns inziens aldus wordt beschermd, dat de aan de verhou-
ding tussen schuldenaar en voorgaande schuldeisers ontleende verweermiddelen aan

629hem niet kunnen worden tegengeworpen, indien hij  deze niet kende of moest kennen.
Voor wat betreft wissels (alsmede orderbiljetten) was dit beginsel sinds 1925 neergelegd
in artikel 148a WvK. Hoewel geredigeerd in omgekeerde zin, stond in dit artikel de
'nemo-plus-iuris'-regel voorop en werd hierop slechts ten behoeve van de verkrijger te
goeder trouw een uitzondering gemaakt.

Scheltema vervolgde zijn betoog met een bespreking van de absolute verweer-
middelen (die welke uit het stuk zelf, ofuit het stuk in verband met objectieve gegevens
kunnen worden afgeleid; de zgn. 'exceptions inh6rentes au titre') en de relatieve ver-
weermiddelen (die welke uit het stuk zelf niet kunnen worden afgeleid; de zgn. 'excep-
tiones ex persona prioris endossantis'). Hij stelde in dit verband dat artikel 148a WvK
dit onderscheid niet maakte; het artikel had volgens Scheltema betrekking op alle ver-

627

Scheltema, a.w. 103-104. Uit het reeds verschillende malen weergegeven standpunt van Scheltema met
betrekking tot orderpapieren in het algemeen, volgt vanzelfsprekend dat hij ook in 1938 van mening was dat
voor wat betreft overige orderpapieren de bewijslast aan de zijde van de schuldeiser lag. Dat Wiarda ook hier
een andere mening was toegeaaan, volgt eveneens reeds uit het voorgaande.

628 Meijer, Wissel- en ch2querecht 26-27.

629

Scheltema, Wisselrecht 87-90. Een algemeen rechtsbeginsel (d.i. niet slechts voor order- en toonderpapier)
als door Molengraaff geconstateerd, dat derden mogen afgaan op hetgeen zij kunnen waarnemen en dat hun
niet kan worden tegengeworpen wat voor hen niet kenbaar was, aanvaardt Scheltema niet. Een dergelijk
beginsel gaat zijns inziens te ver. Wiarda kiest in deze de zijde van Molengraaff, 157-158.



201

weermiddelen. Dit laatste nu valt mijns inziens te betwijfelen. De tekst van artikel
148a WvK luidde aldus:

'Degene die uit den wisselbrief wordt aangesproken,  kan een verweer, gegrond
op zijne verhouding tot den trekker, den nemer of een der vorige houders, niet
tegenwerpen aan den houder, tenzij deze bij de verkrijging van den wisselbrief
met het bestaan van den grond van het verweer bekend was of moest zijn'.

Hieruit volgt mijns inziens dat de bepaling van toepassing was op de excepties die
voortkomen uit de betrekking tussen de trekker en de nemer of eerdere houders, der-

halve de relatieve verweermiddelen. Ook uit de Memorie van Toelichting op dit artikel
valt zulks af te leiden:

'Eene keuze moet daarbij worden gedaan uit twee stelsels. (...) Volgens het ande-
re, hetwelk welhaast internationale gelding bezit (het is immers door de recht-
spraak in Frankrijk, Duitschland, Engeland en de Vereenigde Staten aanvaard),
wordt alleen de houder te goeder trouw beschermd, zoodat de regel wordt aan-
vaard, dat verweermiddelen niet gegrond op den inhoud van den wisselbrief doch
op de persoonlijke verhouding van den schuldenaar tot derden, die aan de uitgif-
te  of den omloop van den wissel deel hebben gehad, slechts kunnen worden te-
gengeworpen, aan den houder, die den wissel heeft verkregen, indien hij met die
verhouding bekend was of moest zijn, toen hi den wissel verkreeg. Het ontwerp
nu kiest billijkerwijze het tweede stelsel (...).

In 1938 constateerde Scheltema, dat artikel 148a WvK was vervangen door artikel 116
WvK, met het - aanzienlijke - verschil dat thans niet meer voldoende was, dat de
schuldeiser met het bestaan van de exceptie bekend was of moest zijn. Artikel 116 WvK
immers schrijft voor, dat de schuldeiser desbewust ten nadele van de schuldenaar moet
hebben gehandeld, wil hem een (relatieve) exceptie tegengeworpen kunnen worden.
Deze strengere voorwaarde was volgens Scheltema geen verbetering, aangezien aldus
meer van de 'nemo-plus-iuris'-regel wordt prijsgegeven dan voor het handelsverkeer
nodig is.

631

De 'nemo-plus-iuris'-regel volgt naar nieuw recht uit artikel 6:145 BW. Waar
Scheltema voorheen de bescherming van de goede trouw van de opvolgend verkrijger
tegen hem onbekende excepties voor wat betreft (toonder- en) orderpapieren afteidde uit
het positieve recht, wordt deze bescherming thans geregeld in artikel 6:146 BW. Meijer
noemt drie mogelijke verschillen tussen enerzijds artikel 6:146 BW (voor wat betreft
orderpapieren in het algemeen) en anderzijds artikel 116 WvK (voor wat betreft de
wissel). Allereerst is de vraag of de grens tussen de absolute en de relatieve verweer-
middelen bij de wissel parallel loopt met de excepties, genoemd in respectievelijk lid 2
en lid 1 van artikel 6:146 BW. Meijer beantwoordt deze vraag bevestigend en meent dat
zowel lid 1 als lid 2 van artikel 6:146 BW op zowel orderpapieren (mits overgedragen
door levering als bedoeld in artikel 3:93 BW) als wissels (mits overgedragen door leve-
ring van het papier en eventueel endossement) van toepassing zijn. De tweede vraag
betreft het verschil tussen 'de relatieve verweermiddelen niet kennen' van artikel 6:146
BW en'niet desbewust ten nadele van de schuldenaar handelen' van artikel 116 WvK.
Met het oog op de afzwakking van de strengheid van de tekst van de Eenvormige Wet
(neergelegd in artikel  116 WvK) in buitenlandse jurisprudentie, meent Meijer dat ook
hier een materieel verschil niet bestaat. In beide gevallen wordt doorslaggevend geacht
de vraag of de opvolgend verkrijger het gebrek kende. Het derde verschil ten slotte
betreft een beroep op verrekening. Een bespreking van dit specifieke onderwerp voert

w MvT bijl.1923/24, nr. 298.3.

63'
Scheltema, Wisselrecht 125-127. De auteur merkt op dat artikel 116 WvK slechts ziet op de relatieve

excepties, hetgeen blijkt uit de zinsnede 'gegrond op hun persoonlijke betrekking tot de trekker of tot vroegere
houders'. Dat deze zinsnede inhoudelijk niet afwijkt van artikel 148a WvK (oud) werd door mij reeds betoogd.
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mijns inziens te ver. Hiervoor wordt verwezen naar de betreffende passage in 'Wissel-
en ch6querecht'.632

Gebondenheid zonder overeenkomst

Onder het kopje 'papier, in omloop gebracht, zonder dat daaraan een overeenkomst ten
grondslag ligt', besprak Scheltema enige gevallen waarin een order- (of toonder)papierin omloop wordt gebracht zonder dat tussen de trekker en de nemer een overeenkomst
tot stand is gekomen. Het betreft (Ia) die gevallen waarin een door de uitgever gereed
gemaakt en getekend stuk tegen zijn wil in circulatie wordt gebracht op andere wijze
dan door vervreemding of verlies (bijvoorbeeld doordat het in handen van een vertrou-
wensman is gesteld, (Ib) die gevallen waarin de uitgever het door hem gereed gemaaktestuk ten gevolge van vervreemding of verlies  uit zijn macht heeft verloren en (II) die
gevallen waarin een stuk in omloop is gebracht met een valse handtekening van een als
uitgever aangeduide persoon.«= In 1927 concludeerde Scheltema, dat de oplossing voorwat betreft het geval onder Ia gevonden moet worden in een analogische toepassing vanartikel 148a WvK en in toepassing van artikel 2014 lid 1 BW (oud).e'* Als gevolg van hetfeit dat enerzijds de goede trouw van de derde verkrijger bescherming behoeft, terwijl
anderzijds een daad van de ondertekenaar tot vertrouwen bij de schuldeiser heeft ge-
leid, moet worden geconcludeerd tot gebondenheid van de ondertekenaar. Scheltema
merkte hierbij op, dat in het algemeen gold dat voor analogische toepassing van artikel
148a WvK alleen dan plaats was, 'wanneer er zijdens de ondertekenaar een (toereken-
bare) daad heeft plaats gehad, waardoor deze de mogelijkheid in het leven riep dat
derden te goeder trouw het bestaan van een overeenkomst tussen uitgever en nemer
mochten aannemen'. Het is om laatstgenoemde reden dat in het geval, genoemd onder
II, de ondertekenaar niet tot nakoming gehouden is. Hij heeft immers op geen enkele
wijze vertrouwen bij de derde opgewekt. Voor het geval onder Ib leidde artikel 2014 lid
2 BW (oud) voor Scheltema tot de oplossing: de ondertekenaar is niet aansprakelijk, ookniet ten aanzien van de derde verkrijger te goeder trouw.635

Scheltema merkte ten aanzien van dit laatste geval in 1938 op, dat als gevolg
van de invoering van artikel 115 lid 2 WvIC artikel 2014 lid 2 BW (oud) niet geldt voor
de wisselbrief, zodat voor dit stuk (evenals voor orderbiljetten en ch&ques) het verschil
tussen verduistering, verlies en vervreemding niet meer bestaat en de derde verkrijger
te goeder trouw steeds beschermd wordt.636

532 Meijer, Wissel- en chiquerecht 127-144.

633

Scheltema, Wisselrecht 100-104.

634

Scheltema, a.w. 101. Dat artikel 148a WvK niet rechtstreeks van toepassing was, volgde volgens
Scheltema uit het feit, dat dit artikel het bestaan van een overeenkomst tussen uitgever en nemer Julstveronderstelde. Anders H.C.F Schoordijk, Een greep uit de ontwikkeling van het waardepapier. De positievan de koper van een bij de ondertekenaar gestolen order- of toonderstule, in: 150 jaar Wetboek uan
Koophandel. Het verleden en de toekomst. Verstag Symposium uanwege de Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Katholieke Uniuersiteit NO'megen op 11 november 1988 (Nijmegen 1989) 67-76, 69-70. De schrijver wijst er pp,dat niet valt in te zien waarom artikel 116 WvK (als 'opvolger' van art. 148a) wel rechtstreeks van toepassing
zou zjjn op gevallen waarin een rechtsgeldige onzelfstandige overeenkomst geheel ontbreekt, zoals het gevalwaarin een wissel wordt getrokken terzake van een onzedelijke rechtsbetrekking, van een rechtsbetrekking in
strijd met de wet of van een niet bestaande schuld - zoals Scheltema onder de bespreking van deverweermiddelen doet - en niet op gevallen waarin de wissel buiten de wil van de uitgever in omloop komt.

65
Op dit punt heeft in de literatuur steeds verdeeldheid bestaan. Enerzijds werd door Molengraaff,

Zevenbergen, Scheltema en Wiarda verdedigd, dat de schijn van schuldplichtigheid nu niet aan de
ondertekenaar was toe te rekenen. Anderzijds werd door Bregstein (voor toonderpapier) en wordt door Schoor-
dijk en Meijer verdedigd, dat door de ondertekening zelf het risico van in het verkeer komen van het stuk tegende wil van de ondertekenaar op hem dient te drukken. Schoordijk, a.w. 71, Meijer, Wissel- en chiquerecht 145-
146.

636

Scheltema, Wisselrecht 140.
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Naar nieuw recht regelt artikel 6: 147 BW de hierboven onder Ia en b genoemde
gevallen. Meijer formuleert het aldus: indien een reeds getekend order- (of toon-
der)papier door de ondertekenaar vrijwillig uit handen wordt gegeven, door on-
achtzaamheid verdwijnt, door hem wordt verloren of bij hem wordt gestolen en door de
vertrouwensman, dief of enige andere derde wordt vervreemd als order- of toonderpa-

pier, is de ondertekenaar tegen de opvolgende houder te goeder trouw aansprakelijk
voor de in het papier uitgedrukte schuld.63' Nu de wet geen speciale regeling bevat voor
het geval wissels, orderbiljetten en chaques tegen de wil van de ondertekenaar in het
verkeer worden gebracht, geldt artikel 6:147 BW ook voor deze papieren. Een analogi-
sche  toepassing van artikel  116  WvK is  niet meer nodig.  Voor wat betreft het geval
onder II (waarin het orderpapier een valse handtekening bevat) volgt uit voormeld arti-
kel 6:147 BW, dat de pseudo-ondertekenaar jegens de verkrijger te goeder trouw en
diens rechtsopvolgers gehouden is, indien de valsheid aan hem toe te rekenen is. Artikel
6:147 BW regelt nog een derde situatie, namelijk die waarin de ondertekenaar het stuk
in het verkeer heeft gebracht, maar waarbij het later door een opvolgende houder is
vervalst. Ook in dat geval wordt de opvolgend verkrijger beschermd. Artikel 168 WvK
leidt voor de wisselbrief tot dezelfde conclusie. Ook voor het nieuwe recht geldt voorts
de  gedachte, dat overige gevallen waarin een order- (of toonder)papier zonder (of met
een andersluidende) onderliggende overeenkomst in omloop wordt gebracht, behandeld
moeten worden aan de hand van de vraag of aan de ondertekenaar is toe te rekenen,
dat de mogelijkheid in het leven geroepen werd dat derden te goeder trouw het bestaan

638van een (andere) overeenkomst mochten aannemen.

Conclusie

De rond de helft van de negentiende eeuw door Kist in de ring geworpen handschoen is
door menig wetenschapper opgepakt; de tweede helft van de negentiende eeuw ken-
merkt zich door een overvloed aan wetenschappelijke beschouwingen. De onder meer
door Kist in Nederland geintroduceerde leer van de materiele abstractie, waarin de
wisselbrief als zelfstandige bron van verbintenissen werd beschouwd, was vrijwel alge-
heel geaccepteerd, doch werd op verschillende wijzen onderbouwd. Op het einde van de
negentiende eeuw echter was ook dit beginsel verlaten en werd de grondslag van de uit
de wisselbriefvoortvloeiende verbintenissen gezocht in het objectieve recht en wel in
het bestaan van bijzondere, op order- en toonderpapier betrekking hebbende regels.

Scheltema werkte het bovenstaande verder uit. Hoewel de overeenkomst tussen
de trekker en de nemer de grondslag vormde voor de uit de wissel voortvloeiende ver-
bintenissen (waarmee het wisselrecht deel uitmaakte van het algemeen burgerlijk
recht), noopte het handelsverkeer tot oplossingen die niet steeds uit het algemeen bur-
gerlijk recht konden worden verklaard. Scheltema noemt hierbij de situatie waarin de
trekker jegens opvolgende schuldeisers in sterkere mate gebonden is dan jegens de
nemer en de situatie waarin de trekker soms ook jegens derden gebonden is wanneer
een overeenkomst tussen hem en de nemer niet tot stand is gekomen. Eerstgenoemde
situatie ziet op de vraag in hoeverre de schuldenaar de jegens de nemer geldende excep-
ties ook tegen de houder of opvolgende verkrijger kan tegenwerpen. Uitgaande van het
burgerlijk recht (de 'nemo plus iuris'-regeling) zouden door de nemer aan de opvolgende
verkrijger niet meer rechten overgedragen kunnen worden dan die welke de nemer zelf
had en zouden de jegens de nemer geldende weren dus ook tegen de houder ingeroepen
kunnen worden. Voor order- en toonderpapieren was hierop een uitzondering gemaakt
voor excepties die de houder niet kende of behoorde te kennen. Deze uitzondering vond

6,7 Meijer, Wisset- en ch2querecht 148. Het artikel spreekt van de schuldenaar 'aan wie is toe te rekenen (...)'.
Meijer gaat er van uit, dat de ondertekenaar door de ondertekening zelf aansprakelijk is voor het tegen zijn wil
in het verkeer geraken van het stuk. Zie ook Schoordijk, 'Een greep uit de ontwikkel;ing van het waardepapier',
73-75.

638 Meijer, a.w. 144-153
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haar grondslag in de wet, voor de wisselbrief in artikel 148a WvK (thans, in gewijzigde
vorm, artikel 116 WvK). De tweede situatie betreft de gevallen waarin de wisselbrief in
het verkeer is gekomen zonder dat van een overeenkomst tussen de trekker en de ne-
mer sprake is. Hier zou uit de 'nemo plus iuris'-regel volgen dat de houder geen rechten
jegens de trekker zou kunnen doen gelden, aangezien de nemer deze ook niet had (er
was immers geen overeenkomst gesloten). Voor wat betreft het order- en toonpapier
geldt echter dat de houder onder omstandigheden beschermd is en de trekker tot na-
koming jegens hem is gehouden (voor de wisselbrief in 1932 neergelegd in artikel  115
WvK).

Sinds Scheltema zijn er niet veel woorden meer besteed aan de vraag naar de
grondslag van de uit order- en toonderpapier voortvloeiende verbintenissen. De door
Scheltema ontwikkelde gedachten zijn gemeengoed geworden en vinden in ieder geval
vanaf 1932 ook bevestiging in de wet. Uitgangspunt hierin is de verklaring van het
recht terzake van order- en toonderpapier binnen het kader van het burgerlijk recht.
Het per 1 januari 1992 ingevoerde nieuwe verbintenissenrecht heeft voor dit uitgangs-
punt consequenties, aangezien hierin is gekozen voor de sanctie van de vernietigbaar-
heid in het geval de onderliggende rechtsbetrekking aan de voortbouwende overeen-
komst ontbreekt.S" Het verdient mijns inziens aanbeveling dat de wetgever deze conse-
quenties voor wat betreft order- en toonderpapier (her)overweegt.

639

H.C.F. Schoordijk, Het algemeen gedeette van het uerbintenissenrecht naar Nieuw Burgerlijk Wetboek
(Deventer 1979) 502-503.
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Hoofdstuk 6
De jongste ontwikkelingen als gevolg van de ontmoeting van
twee rechtsstelsels: de'Convention on International Bills of
Exchange and International Promissory Notes'

Inleiding

Reeds vanaf het begin waren de deelnemers aan de Geneefse conferentie zich bewust van
het feit, dat deelname van de Anglo-Amerikaanse staten bij de verdragen een illusie was.
Hiervoor waren - en zijn - de beide rechtsstelsels te verschillend. Aangezien evenwel het
streven naar een meer volledige unificatie bleef, is de United Nations Commission on
International Trade Law (Uncitral) reeds sinds de jaren zestig doende een uniforme rege-
ling voor internationale wissels tot stand te brengen.640 De door de commissie opgerichte
Working Group on International Negotiable Instruments introduceerde in 1981 twee
ontwerp-verdragen: het Ontwerp-Verdrag inzake Internationale Chuques (in 1984 voor-
lopig terzijde gesteld) en het Ontwerp-Verdrag inzake Internationale Wissel- en Order-
brieven.641 Nadat laatstgenoemd ontwerp in 1984 en 1986 was herzien, nam de Algemene
Vergadering van de VN op 9 december 1988 de huidige tekst van de'Convention on Inter-
national Bills of Exchange and International Promissory Notes' aan.*42 Hoewel discussie
heeft bestaan ten aanzien van de vraag of deze regelgeving in de vorm van een verdrag of
een modelwet moest worden gegoten, is gekozen voor de verdragsvorm.643 Zo het verdrag
Ooit in werking treedt, zal het (afnankelijk van de constitutionele inrichting van de ver-
dragsstaat) worden geYntroduceerd in het nationale recht. Voor Nederland geldt ingevolge
artikel 93 van de Grondwet, dat de bepalingen van het verdrag verbindende kracht zullen
hebben voor zover zij naar hun inhoud een ieder verbindend zijn en nadat zij zijn goedge-
keurd en bekendgemaakt.

De bedoeling van het onderhavige verdrag is overigens niet het vervangen van de
thans geldende nationale wetgeving, maar het creeren van internationale wetgeving
waarvoor partijen kunnen kiezen:

'The Commission at its third session (6-30 April 1970) was unanimous in conside-
ring that 'the only viable' approach (...) was for it to focus its work on a convention
setting forth rules that would be applicable to an instrument bearing a heading
indicating that it would be subject tot the rules of the convention. The use of the
instrument would be optional.

1644

Artikel 1 van de Convention luidt dan ook (lid 1):

'This Convention applies to an international bill of exchange when it contains the
heading 'International  bill of exchange (UNCITRAL Convention)'  and also contains  in  its
text the words 'International bill of exchange (UNCITRAL Convention).'

640 Voor de organisatie, werkwijze en taken van de UNCITRAL B.M.W. Trompenaars, Pluriforme uniticatie
en uni/brme interpretatie. In het bijzonder de bijdrage uan UNCITRAL aan de internationate uni catie van het
priuaatrecht (Deventer 1989) 31-53.

64' Yearbook UNCITRAL XIII ( 1982), II, chap. II, sect. A3.

"'
Report UNCITRAL 1988,nrs. 14-17.

643 Trompenaars, Plurifbrme uniticatie 71-72.

644 H.C.F. Schoordijk, Verweermiddelen en derdenbescherming ortder de United Nations Convention on
International Bills ofExchange Studiekring'Prof mr. J. Offerhaus, reeks Handelsrecht no. 21 (Deventer 1989)
2.
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In artikel 2 lid  1 van de Convention wordt als 'international bill of exchange' aangemerkt:

'... a bill ofexchange which specifies at least two ofthe following places and indica-
tes that any two so specified are situated in different States:

a.    The place where the bill is drawn;
b.    The place indicated next to the signature of the drawer;
c.     The place indicated next to the name of the drawee;
d.    The place indicated next to the name ofthe payee;
e.      The place of payment,

provided that either the place where the bill is drawn or the place of payment is
specified on the bill and that such place is situated in a Contracting State.'

De keuze voor de toepasselijkheid van dit nieuwe verdrag ligt derhalve bij de internatio-
naal opererende zakenman.

Schoordijk merkt in 'Verweermiddelen en derdenbescherming' op, dat het Ameri-
kaanse recht ten dele voor de Convention model heeft gestaan. In de meeste Amerikaanse
staten gold voor de wisselbrief sinds  1897 de Negotiable Instruments Law ('An act in
relation to Negotiable Instruments'). In 1964 werd in de staat New York de Uniform
Commercial Code (UCC) ingevoerd; deze codificatie is later in vrijwel alle andere Ameri-
kaanse staten overgenomen. De regeling betreffende 'commercial paper' is opgenomen in
artikel 3 van de UCC, bestaande uit 8 onderdelen.645 In dit afsluitende hoofdstuk zal ik
daarom kort de voornaamste verschillen tussen de Continentaal-Europese wetgeving en
de UCC voor wat betreft het wisselrecht bespreken. Omdat, zo zal blijken, het verschil
tussen de beide rechtsstelsels met name in de regeling van de derdenbescherming en
verweermiddelen gelegen is, zal bij de bespreking van de inhoud van de Convention en de
belangrijkste te verwachten materiale verschillen voor het hier thans geldende wissel-
recht deze materie centraal staan.

De voornaamste verschillen tussen de Continentaal-Europese wetgeving en de
UCC wat betreft het wisselrecht

Reeds uit de inhoudsopgave is op te maken, dat beide rechtsstelsels verschillend zijn. De
UCC bestaat zoals gezegd uit acht onderdelen:

Part 1: Short Title, Form and Interpretation
Part 2: Transfer and Negotiation
Part 3: Rights of a Holder
Part 4: Liability of Parties
Part 5: Presentment, Notice of Dishonor and Protest
Part 6: Discharge
Part 7: Advice of International Sight Draft
Part 8: Miscellaneous

Reeds in de vormvereisten treft men diverse verschillen aan. Sinds de invoering
van de Eenvormige Wet is in de deelnemende Continentaal-Europese landen vereist, dat
de benaming 'wisselbrief is opgenomen in de tekst van het stuk zelf en uitgedrukt in de
taal waarin de titel is gesteld. De UCC kent dit vereiste niet. §3-104 UCC, dat de vorm-
vereisten bevat, luidt:

645 T.M. Quinn, Uni/brm Commercial Code. Commentary and law digest (Boston/New York 1978) 3-1 - 3-318.
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'( 1) Any writing to be a negotiable instrument within this Article must
(a) be signed by the maker or drawer; and
(b) contain an unconditional promise or order to pay a sum certain in mo-
ney and no other promise, order, obligation or power given by the maker or
drawer except as authorized by this Article; and
(c) be payable on demand or at a definite time; and
(d) be payable to order or to bearer.

(2) A writing which complies with the requirements  of this section  is
(a)  a  'draft'  ('bill of exchange')  if it  is an order;
(b) a 'check' if it is a draft drawn on a bank and payable on demand;
(c) a 'certificate of deposit' if it is an acknowledgment by a bank of receipt of
money with an engagement to repay it;
(d) a 'note' if it is a promise other than a certificate of deposit.'

Uit §3-104 (1) jo. (2a) volgt voorts,  dat een wisselbrief betaalbaar aan order moet zijn
gesteld. Dit is anders dan naar het alhier geldende recht, aangezien uit artikel 101 lid 2
WvK en  110 lid  1 Wvk volgt dat een wisselbrief niet uitdrukkelijk aan order behoeft te
luiden. Naar beide rechtsstelsels evenwel is een wisselbrief aan toonder niet mogelijk.»46
Voor wat betreft het Amerikaanse wisselrecht volgt dit uit §3-104 (2a) en naar Continen-
taal-Europees recht uit artikel 2 EW.647

Uit §3-104 volgt bovendien dat de UCC een aantal in het Continentaal-Europees
recht geldende vormvereisten niet kent. Te denken valt hierbij aan de vermelding op de
wisselbrief van de plaats van betaling en de dagtekening, alsmede de plaats van trekking.
Ten aanzien van het vereiste van de dagtekening bepaalt §3-113:

'(1) The negotiability of an instrument is not affected by the fact that it is undated,
antedated or postdated.

(2) Where an instrument is antedated or postdated the time when it is payable is
determined by the stated date if the instrument is payable on demand or  at a fixed
period after date.

(3) Where the instrument or any signature thereon is dated, the date is presumed
to be correct.'

Ten aanzien van de vereisten van de plaats van trekking en van betaling bepaalt §3-112:

'( 1)  The  negotiability of an instrument is not affected by
(a) the omision of a statement of any consideration or of the place where the
instrument is drawn or payable; or ...'

Het Amerikaanse rechtsstelsel bevat niet de verplichting van de trekker tot het
bezorgen van fonds bij de betrokkene. Dat dit beginsel ook aan de Eenvormige Wet niet
meer ten grondslag lag, blijkt uit het eerste lid van artikel 16 van bijlage II van het Ge-
neefse verdrag, dat uitdrukkelijk bepaalde dat het de deelnemers vrij stond regels te
stellen omtrent de vraag of de trekker verplicht is fonds te bezorgen op de vervaldag en of
de houder bijzondere rechten op dit fonds heeft. Dat in Nederland van dit voorbehoud ge-
bruik is gemaakt, zagen we reeds in de tweede paragraaf van het vorige hoofdstuk (art.
109b WvK).

646 In het Engelse wisselrecht bestaat deze mogelijkheid wel. Ingevolge artikel 3 lid 8 van de Bills of
Exchange Act moet de wissel betaalbaar zijn aan een bepaalde persoon, aan de order van een bepaalde persoon
of aan toonder.

w Meijer, Wissel- en chaquerecht (6e dr.) 83-86.
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Voorts bestaan tussen beide rechtstelsels verschillen ten aanzien van het endos-
sement in blanco (artikel 13 en 14 EW en §3-204 UCC) en het beperkte endossement (§3-
205 en 3-206 UCC; naar Continentaal recht is deze figuur gedeeltelijk geregeld in artikel
12 EW, dat de mogelijkheid van een voorwaardelijk of gedeeltelijk endossement uitsluit
en in artikel 18 EW, dat de rechten van de houder in geval van een incasso-endossement
beperkt in die zin dat hij deze slechts door middel van lastgeving kan overdragen).

Ten aanzien van de 'Rights of a Holder', hanteert de UCC een geheel ander uit-
gangspunt dan de Eenvormige Wet. §3-301 luidt:

'The holder of an instrument whether or not he is the owner may transfer or nego-
tiate it and, except as otherwise provided in Section 3-603 on payment or satisfac-
tion, discharge it or enforce payment in his own name.'

Het spreekt voor zich, dat ook de in deel 4 ('Liability of Parties') opgenomen bepalingen
als gevolg van voormeld verschillend uitgangspunt afwijken van het ten onzent geldende
recht. Aangezien dit onderwerp het meest wezenlijke verschil tussen beide rechtsstelsels
vormt, kom ik hierop hieronder terug.

Een ander belangrijk verschil tussen beide rechtsstelsels betreft het protest van
non-acceptatie of non-betaling. Artikel  44 van de Eenvormige Wet schrijft voor dat de
weigering van acceptatie of betaling moet worden vastgelegd bij authentieke akte, het
protest. De UCC kent een dergelijke bepaling niet. §3-501 bepaalt:

'( 1) Unless excused, presentment is necessary to charge secondary parties  as  fol-
lows:

(a)  presentment is necessary to charge the drawer and indorsers  of a draft
where the draft so provides, or is payable elsewhere than at the residence
of place of business  of the drawee,  or its  date ofpayment depends  upon
such presentment. The holder may at his option present for acceptance any
other draft payable at a stated date;
(b) presentment for payment is necessary to charge any indorser;
(c) in the case of any drawer, the acceptor of a draft payable at a bank or
the maker of a note payable at a bank, presentment for payment is neces-
sary, but failure to make presentment discharges such drawer, acceptor or
maker only as stated in Section 3-502 (1)(b).

(2) Unless excused
(a) notice of any dishonor is necessary to charge any indorser;
(b) in the case of any drawer, the acceptor of a draft payable at a bank.

(3) Unless excused protest of any dishonor is necessary to charge the drawer and
indorsers of any draft which on its face appears to be drawn or payable outside of
the states, territories, dependencies and possessions ofthe United States, the Dis-
trict of Columbia and the Commonwealth of Puerto Rico. The holder may at his
option make protest of any dishonor or any other instrument and in the case of a
foreign draft may on insolvency of the acceptor before maturity make protest for
better security.

(4) Notwithstanding any provision of this section, neither presentment nor notice
of dishonor nor protest is necessary to charge an indorser who has indorsed  an in-
strument after maturity.'

Wat betreft de overige bepalingen kan nog worden opgemerkt, dat de termijnen voor
aanbieding ter betaling of acceptatie op ondergeschikte punten afwijken van het Conti-
nentale wisselrecht.



209

De'holder in due course'

Hierboven kwam reeds aan de orde, dat het houderschap naar Amerikaans recht een
geheel andere invulling heeft. Wanneer Schoordijk dit onderwerp aan de orde stelt, begint
hij zijn betoog met de stelling dat de 'continentale' jurist in drie vlakken denkt m

-   de verhouding trekker - nemer (het 'verbintenisrechtelijke vlak');
-   de verhouding nemer - latere houders (het 'zakenrechtelijk vlak');
-   de verhouding wisselschuldenaar - volgende houders.

Hierbij moet natuurlijk aangetekend worden, dat ook in het tweede vlak de verbintenis-
rechtelijke aspekten bestaan.

De 'Engels-Amerikaanse' jurist echter heeft hele andere uitgangspunten. De zoge-
naamde 'holder in due course' is volgens §3-302 UCC:

'(1)... a holder who takes the instrument
(a) for value; and
(b) in good faith; and
(c) without notice that it is overdue or has been dishonored or of any defen-
se against or claim to it on the part of any person.'

Deze houder heeft de wisselbrief dus te goeder trouw verkregen en draagt geen kennis
van het feit dat de vervaldag reeds verstreken is, dat van deze wissel reeds v66r dat tijd-
stip non-acceptatie heeft plaatsgevonden of dat van enig ander gebrek sprake is.649  Inge-
volge §3-305 UCC krijgt deze houder

'... the instrument free from
(1) all claims to it on the part of any person; and
(2) all defences of any person to the instrument with whom the holder has
not dealt except....'

Tot op zekere hoogte kan de Europese jurist het verhaal nog goed volgen. Het komt im-
mers overeen met onze eigen derdenbescherming in het derde vlak. Maar de'holder in
due course' speelt niet alleen in de verhouding schuldenaar - opvolgende houders een rol,
maar ook in de verhouding trekker - nemer (het eerste vlak) en in de verhouding nemer -
opvolgende verkrijger (het tweede vlak). Ook de nemer immers kan ingevolge §3-302 ver-
krijger 'in due course' zijn:

'(2) A payee may be a holder in due course.'

De nemer is beschermd tegen aan zijn overeenkomst met de trekker klevende gebreken,
indien hij van deze gebreken op het moment van verkrijging niet op de hoogte was. Het-
zelfde geldt voor de endossant ten opzichte van zijn rechtsvoorganger.

w Schoordijk, Verweermiddelen en derdenbescherming 3.

- De betekenis van 'for value' wordt uitgelegd in § 3-303 UCC:A holder takes the instrument for value
(a) to the extent that the agreed consideration has been performed or that he acquires a
security interest in or a lien on the instrument otherwise than by legal process; or
(b) when he takes the instrument in payment of or as security for an antecedent claim
against any person whether or not the claim is due; or
(c) when he gives a negotiable instrument for it or makes an irrevocable commitment to a
thirdperson.

De term is enigszins vergelijkbaar met de in hoofdstuk 5 reeds besproken 'waardeclausule'
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De systematiek van de'Convention on International Bills of Exchange and In-
ternational Promissory Notes'

Hoewel de inhoud van de nieuwe verdragstekst ook overeenkomsten vertoont met de
Geneefse verdragen, komen de systematiek en de behandeling van de verschillende on-
derwerpen in hoge mate met de UCC overeen. De verdragstekst bestaat uit 90 artikelen,
verdeeld over 9 hoofdstukken.

Hoofdstuk 1, 'Sphere of application and form of the instrument', bepaalt het toe-
passingsgebied van het verdrag (art.  1  en 2) en de vormvereisten van de wisselbrief (art.
3).

In hoofdstuk 2, 'Interpretation', bevat artikel 4 de zogenaamde interpretatieclausu-
le:50 In artikel 5 worden de gebruikte termen gedefinieerd. Verder worden in dit hoofd-
stuk nog algemene formaliteiten geregeld (artt. 6-12). Zo wordt in artikel 6 bijvoorbeeld
vastgesteld, dat een persoon geacht wordt wetenschap te hebben van een bepaald feit,
wanneer hij dit feit kende of wanneer hij niet onbekend kon zijn met het bestaan ervan.
Artikel 8 schrijft voor wat te doen bij onduidelijkheden of afwijkende gegevens in de tekst
van de wissel.

Hoofdstuk 3, 'Transfer',(artt. 13-26) betreft de overdracht van de wissel, met name
door endossement. Dit hoofdstuk komt in sterke mate overeen met hoofdstuk 2 van de
Geneefse Eenvormige wet.

Hoofdstuk 4, 'Rights and liabilities', is onderverdeeld in drie sekties. De eerste
sektie heeft 6 artikelen en beschrijft de rechten van een houder en van een beschermde
houder (=protected holder). Deze regelingen kenden de Geneefse verdragen niet. Zij zullen
in de volgende paragraaf uitdrukkelijk aan de orde worden gesteld. De tweede sektie
draagt de naam 'Liability of the parties', Zij is onderverdeeld in (artt.  33-48):

A General provisions
B. The drawer
C. The maker
D. The drawer and the acceptor
E. The endorser
F. The transferor by endorsement or by mere delivery
G. The guarantor

Hoofdstuk 5 is onderverdeeld in vier sekties en draagt de titel 'Presentment, dis-
honour by non-acceptance or non-payment, and recourse'. De eerste sektie (Presentment
for acceptance and dishonour by non-acceptance') bevat 6 artikelen (artt. 49-54) en regelt
de presentatie ter acceptatie en de weigering van de acceptatie. De tweede sektie regelt de
aanbieding ter betaling en de weigering daarvan (artt. 55-58). De derde regelt de regres-
mogelijkheid in geval van non-acceptatie of non-betaling en behandelt achtereenvolgens
het protest (artt. 60-63) en de kennisgeving hiervan (artt. 64-68). De vierde sektie tenslot-
te draagt het opschrift'amount payable' en regelt de hoogte van het te vorderen bedrag
(artt. 69-71).

Hoofdstuk 6, 'Discharge', is ook onderverdeeld in twee sekties. Sektie 1 regelt de
kwijting door betaling (art. 72-76) en sektie 2 de kwijting van andere partijen (art. 77).

Hoofdstuk 7 draagt als titel 'Lost instruments' en behandelt het verlies van de
wissel door vernietiging, diefstal of anderszins (artt. 78-83).

Hoofdstuk 8 geeft in artikel 84 de verjaringstermijnen en hoofdstuk 9 ten slotte
behandelt in artikelen 85-90 een aantal 'final provisions'.

65  Trompenaars, Pluriforme uniticatie 135-162 De schrijfster ziet artikel 4 van dit verdrag als een gangbaar
geworden type interpretatieclausule. De clausule bevat voorschriften voor de nationale rechter voor
mterpretatie - soms ook voor leemtevulling - van het in de regeling vervatte uniforme recht. De overige drie
typen interpretatieclausules zijn gant:roduceerd in artikel 17 van het Ontwerp-Uniform Law on the Inter-
national  Sale of Goods  ( 1964), artikel  7  van het Verdrag betreffende  verjaring bij Internationale  Koop  van
roerende zaken (1974) en artikel 7 van het Verdrag betreffende Internationale Koop van roerende zaken
(1980).
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De'protected holder' in de nieuwe verdragstekst

In hoofdstuk 4 van het verdrag komt de'protected holder' aan de orde. Hoewel de opstel-
lers zich van een andere terminologie hebben bediend, komt deze figuur nauw met de
'holder in due course' overeen. Artikel 30 van het verdrag geeft een definitie van deze
'beschermde houder':

'Protected holder means the holder of an instrument which was complete when he
took it or was incomplete within the meaning of paragraph (1) of article 13 and
was completed in accordance with authority given, provided that when he became
a holder:

(a) He was without knowledge of a defence against liability on the instru-
ment referred to in subparagraphs (a), (b), (c) and (e) of paragraph (1) of
article 29;'

In deze bepaling wordt verwezen naar artikel 29, lid 1 sub a t/m c en e. Aangezien dit
artikel 29 hieronder aan de orde komt, zal ook artikel 30 aldaar meer duidelijkheid krij-
gen. Hierop voortuitlopend stel ik nu samenvattend vast, dat een houder beschermd
wordt wanneer hij geen wetenschap heeft van een gebrek in de onderliggende verhouding.

'(b) He was without knowledge of a valid claim to the instrument of any
person;'

Deze bepaling ziet met name (mede gezien de onder e opgenomen uitsluitingen) op het
geval dat de houder niet van de beschikkingsonbevoegdheid van zijn rechtsvoorganger op
de hoogte was:6' Hij kan, wanneer hij aan de andere vereisten van artikel 30 voldoet,
'protected holder' zijn. Dat de wisselschuldenaar, die niet degene is die de wissel aan de
houder overdroeg en de wissel niet door zijn toedoen onvrijwillig aan de houder heeft doen
toekomen, hier niets tegen kan beginnen, zal blijken bij de behandeling van artikel 31.

'(c) He was without knowledge  of the fact that it had been dishonoured by
non-acceptance or by non-payment;'

Deze bepaling spreekt voor zich. Zij komt overeen met artikel 119 lid 1 WvK dat bepaalt,
dat het endossement, gesteld na het protest van non-betaling of na het verstrijken van de
termijn, voor het opmaken van het protest bepaald, slechts de gevolgen van een gewone
cessie heeft.

'(d) The time-limit provided by article  56 for presentment of that instru-
ment for payment had not expired;
(e) He did not obtain the instrument by fraud or theft or participate in a
fraud or theft concerning it.'

Dat fraude en diefstal van de zijde van de houder niet worden beschermd, spreekt ook
voor zich.

De excepties tegen een'protected holder'

Uit artikel 31 van de tekst blijkt, dat er een aantal verweer-middelen zijn die aan de
beschermde houder tegengeworpen kunnen worden:

651

Schoordijk, Verweermiddelen en derdenbescherming 24-25.



212

'(1) A party may not set up against a protected holder any defence except:
(a) Defences under articles 34 (1), 35,  36 (1), 37 (3),  54,  58,  64 and 85 of this
convention;'

Deze bepaling betreft een aantal limitatief opgesomde (absolute) verweermiddelen. Uit de
artikelen 34 lid 1 en 35 volgt, dat de wissel ondertekend moet zijn. Uit artikel 36 blijkt
dat de schuldenaar alleen gebonden is aan hetgeen hij ondertekent. Wanneer'gedurende
de rit' veranderingen in de wissel worden aangebracht, is de schuldenaar hieraan alleen
gebonden wanneer hij met deze veranderingen heeft ingestemd. Artikel 37 lid 3 geeft aan,
dat bevoegdheidsoverschrijding door een gevolmachtigde aan de houder door de vermeen-
de volmachtgever kan worden tegengeworpen. De gevolmachtigde kan nu meteen door de
houder worden aangesproken. Ook kan aan de houder worden tegengeworpen dat hij de
wissel niet op tijd ter acceptatie heeft aangeboden. Hiermee belast hij immers de trekker
en opvolgende houders (art. 54). Hetzelfde geldt volgens artikel 58 wanneer de wissel niet
op tijd voor betaling is aangeboden, of wanneer niet geprotesteerd is tegen non-acceptatie
of non-betaling (art. 64). Artikel 85 tenslotte geeft de verjaringstermijnen.

Artikel 31 lid 1 sub b geeft een partij een verweermiddel tegen de beschermde
houder die is gebaseerd op....

'(b)... the underlying transaction between himself and such holder or ari-
sing from any fraudulent act on the part of such holder in obtaining the
signature on the instrument of that party;'

Vooral het eerste gedeelte van deze bepaling is van belang. Aan de houder kunnen de aan
de onderliggende verhouding met deze houder ontleende weren worden tegengeworpen. In
de verhouding tussen de trekker en de nemer echter speelt deze bepaling niet, aangezien
hier een exceptie op grond van artikel 31, lid 1 sub b altijd mogelijk is. Sub c van dit arti-
kel 31 geeft een partij een verweermiddel tegen de protected holder...

'... based on his incapacity to incur liability on the instrument or on the fact
that he signed without knowledge that his signature made him a party to
the instrument, provided that his lack of knowledge was not due to his
negligence and provided that he was fraudulently induced to sign;'

Schoordijk geeft hier het voorbeeld van de ondertekenaar B die de wissel tekende, terwijl
hem verzekerd werd, dat hij een ander stuk tekende. B kan dit nu aan de houder tegen-
werpen. Dit zou slechts anders zijn, wanneer B inderdaad een schuld aan de nemer zou

··   652hebben of wanneer zijn onwetendheid aan onzorgvuldigheid te wijten zou ziJn.
Artikel 31 onder 2 luidt:

'The rights to an instrument of a protected holder are not subject to any claim to
the instrument on the part of any person, except a valid claim arising from the un-
derlying transaction between himself and the person by whom the claim is raised.'

In deze bepaling wordt van de holder uitgegaan: zijn rechten kunnen slechts worden
aangetast door zijn wederpartij op grond van de onderliggende verhouding. Deze bepaling
vormt het spiegelbeeld van lid 1 sub b van dit artikel 31.

De excepties tegen een'non-protected holder'

Artikel 29 bespreekt de verweermiddelen die in te roepen zijn tegen de houder die niet
beschermd is. Ook hier geldt, dat de absolute verweermiddelen limitatief zijn opgesomd,
anders dan in het ingevolge het Wetboek van Koophandel geldende wisselrecht.

'" Schoordijk, a.w. 32.
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'(1) A party may set up against a holder who is not a protected holder:
(a) Any defence that may be set up against a protected holder in accordance
with paragraph (1) of article 31;'

Deze bepaling verwijst naar de excepties van artikel 31 lid 1, aldaar behandeld.

Sub b geeft een partij de mogelijkheid de exceptie in te roepen die is...

'(b)...  based on the underlying transaction between himself and the drawer
or between himself and his transferee, but only if the holder took the in-
strument with knowledge of such defence or if he obtained the instrument
by fraud or theft or participated at any time in a fraud or theft concerning
it;'

Hieruit volgt dat de trekker de houder een gebrek in zijn (trekkers) onderliggende ver-
houding met de nemer kan tegenwerpen, indien de houder van dit gebrek op de hoogte
was,  of de wissel verkreeg door fraude of diefstal (of de hand hierin had).

Sub c van dit artikel 29 luidt:

'Any defence arising from the circumstances as a result of which he became
a party,  but only if the holder took the instrument with knowledge  of such
defence or ifhe obtained the instrument by fraud or theft or participated at
any time in a fraud or theft concerning it;'

Deze bepaling betreft de situatie waarin de aan de wisselbrief ten grondslag liggende
overeenkomst onder dubieuze omstandigheden tot stand is gekomen. Te denken is hierbij
aan dwang, dwaling of bedrog.

653

Artikel 29 lid 1 sub d zegt, dat een partij een verweermiddel tegen een non-
protected holder heeft dat...

'...  may be raised against an action in contract between himself and the
holder;'

Schoordijk behandelt deze bepaling aan de hand van twee aan de totstandkoming van de
tekst voorafgegane voorstellen, van Frankrijk en Amerika.6* Het voorstel van Frankrijk
luidde, dat een wisselschuldenaar aan een non-protected holder kan tegenwerpen...

'Any other transaction between himself and the holder that would be available as a
defence against contractual liability.'

Hieraan werd de volgende kanttekening toegevoegd:

'The limitation concerning transactions between the party claiming payment and
the holder which could serve as defences against contractual liability is open to
criticism and should be restricted.'

Volgens het Amerikaanse voorstel kon de non-protected holder tegengeworpen krijgen...

653 Schoordijk geeft het voorbeeld van de wisselbor* die ich borg stek onder ongepaste druk (undue
influence) van de nemer. De wisselborg kan dit nu aan de nemer tegenwerpen, echter niet aan de opvolgende
houder. Dit alles tenzij de houder van de situatie op de hoogte was of heeft verkregen door verduistering of
diefstal. Schoordijk, a.w. 12.

m Schoordijk, a.w. 13-15.
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'Any defence resulting from any transaction between himself and the holder not
referred to in paragraph (1) that would be available as a defence against contrac-
tual liability.'

De werkgroep van Uncitral (13 maart 1987), merkt hierover op...

'104. Under one view, the rule was too narrow in that it did not allow the obligor to
involve  by way of set-off any claim  he  may have against the holder, whether or  not
based on contract. It was felt that the draft Convention should clearly recognize
this right, which legal systems tended to grant to any person obliged to pay a sum
of money.
105. Under an other view, the draft Convention should not allow any defences
arising from transactions other than the underlying one... It was stated that it was
contrary to the purpose of a negotiable instrument, which should be similar to
'cash', to allow defences that were unrelated to the issue or transfer of the instru-
ment. Moreover, one should distinguish between the question whether under ne-
gotiable instruments law there should be a defence to liability taking into account
the possible consequences for other parties and the question, whether payment
could in fact be avoided or substituted by a set off, which was normally governed
by the general law of obligations and often subject to procedural rules.
106. Yet another view, which the Working Group adopted after deliberation was to
modify somewhat the current rule by expressly recognizing any set-offof a contrac-
tual nature. Thus, the party from whom payment was sought could rise this defen-
ce to his liability ifthe claim to be set-off originated in a transaction i.e., a contrac-
tual relationship, between himselfand the holder'.

Bij dit artikel valt te denken aan bijvoorbeeld compensatie op grond van zo'n 'andere'
verhouding.

Sub e van lid 1 ten slotte verwijst voor de overige verweermiddelen naar de andere
bepalingen van de verdragstekst:

'Any other defence available under this Convention.'

Deze bepaling verwijst naar de relatieve excepties. Er zijn maar weinig bepalingen die
hiervoor in aanmerking komen. Een duidelijk voorbeeld vormen de leden 3 sub a en lid 4
van artikel 48, die de wisselborg een exceptie tegen de houder geven.

655

Lid 2 van artikel 29 bevat weer een 'afsluitende' bepaling:

'The rights to an instrument of a holder who is not a protected holder are subject to
any valid claim to the instrument on the part of any person, but only if he took the
instrument with knowledge of such claim or if he obtained the instrument by fraud
or theft or participated at any time in a fraud or theft concerning it.'

Ook hier vormen lid 1 en lid 2 elkaars spiegelbeeld. Lid 2 ziet overigens op de situatie dat
er opeenvolgende houders zijn. Evenals in het geval van artikel 31 lid 1 sub b, is ook hier
in de relatie tussen de trekker en de nemer tegen deze laatste steeds een verweermiddel
mogelijk.

Artikel 29 lid 3:

'A holder who takes an instrument after the expiration of the time-limit for pre-
sentment for payment is subject to any claim to, or defence against liability on, the
instrument to which his transferor is subject;'

655 Een ander voorbeeld is te vinden in artikel 73 lid 4 sub e, ingevolge welk artikel aan de opvolgende niet
beschermde houder tegengeworpen kan worden dat de wissel al is betaald.
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Artikel 30 sub d bepaalde reeds dat de houder onmogelijk'protected' kan zijn als hij de
wissel verkrijgt nadat de termijn voor aanbieding ter betaling is verstreken. Wel kan hij
protected holder zijn wanneer hij verkrijgt tussen het moment van non-betaling en het
verstrijken van de termijn, indien hij van de non-betaling niet op de hoogte was (art. 30
sub c).

Lid 4 ten slot;te luidt:

'A party may not raise as a defence against a holder who is not a protected holder
the fact that a third person has a claim to the instrument unless:

(a) The third person asserted a valid claim to the instrument; or
(b) The holder acquired the instrument by theft or forged the signature of
the payee or an endorsee, or participated in the theft or the forgery.'

Deze bepaling hangt nauw samen met de essentie van de Anglo-Amerikaanse derdenbe-
scherming.«= Hierin is niet van belang of de houder rechtsgeldig verkregen heeft of niet
(de zakenrechtelijke verhouding). Wanneer hij geen rechtmatig houder van de wissel is,
kan dit hem niet worden tegengeworpen door een andere partij dan degene met wie hij
gehandeld heeft. De trekker kan de houder dus niet tegenwerpen dat deze van de nemer
niet rechtsgeldig heeft verkregen. Voor wat betreft het voorliggende verdrag volgt dit uit
artikel 29 lid 4 sub a en artikel 31 lid 1 sub b. Een uitzondering hierop wordt gevormd
door het onderhavige lid 4 van artikel 29, op grond waarvan een dergelijke exceptie jegens
de houder mogelijk is wanneer de rechtsvoorganger van de houder hiermee instemt, of
wanneer de houder de wissel verkregen heeft door diefstal of vervalsing. Alleen in deze
gevallen kan de trekker zich beroepen op het gebrek in de onderliggende rechtsverhou-
ding tussen de nemer en de houder.

Conclusie

Uit deze summiere behandeling van de derdenbescherming volgens de verdragstekst
blijkt, dat er grote verschillen bestaan met het geldende 'Geneefse' wisselrecht.65' Zo zijn
de absolute excepties limitatief opgesomd in artikel 29 lid  1 juncto artikel 31 lid  1 van het
UNCITRAL-verdrag, terwijl in het Geneefse verdrag werd uitgegaan van de zogenaamde
'nemo-plus-iuris'-regel. Hoewel deze hoofdregel niet als zodanig in het verdrag is ge-
noemd, vormt zij een algeheel aanvaard uitgangspunt. De wisselschuldenaar kan de
absolute verweermiddelen in beginsel aan iedere opeenvolgende houder tegenwerpen.

Een volgend verschil is gelegen in artikel 29 lid 1 sub b. van het UNCITRAL-
verdrag. De wisselschuldenaar heeft alleen een verweermiddel jegens de houder, indien
deze houder op het moment van verkrijging van de wissel van dit betreffende verweermid-
del op de hoogte was. Ingevolge het op de Geneefse verdragen gebaseerde recht (artikel
116 WvK) kan de schuldenaar de houder een (relatief) verweermiddel tegenwerpen, mits
deze bij het verkrijgen van de wissel bewust de bedoeling heeft gehad de wisselschulde-
naar te benadelen. Hierbij moet worden aangetekend, dat de regeling in artikel 6:146 BW
anders is. In dit artikel wordt slechts subjectieve goede trouw bij de houder vereist waar-
door de drempel voor beroep op een verweermiddel wordt verlaagd.

658

Het grootste verschil tussen beide regelingen ligt in het feit, dat het er naar het
UNCITRAL-verdrag niet toe doet of de houder rechtmatig verkregen heeft. Niemand,
behoudens zijn contractspartner, kan aan de houder een verweermiddel tegenwerpen.
Was de houder niet bekend met het gebrek, dan wordt hij beschermd door artikel 31 lid 2.

656 Ook door Wiarda wordt dit als kenmerk voor het Engels-Amerikaanse wisselrecht genoemd. Wiarda,
Wissel- en chiquerecht 5.

65' Schoordijk, Verweermiddelen en derdenbescherming 44-45.

658 Toepassing van artikel 116 WvK en artikel 6:146 lid 1 BW leidt nochtans tot hetzelfde resultaat Meijer,
Wissel- en chtquerecht (6e dr.) 141-142.



216

Was hij wel op de hoogte, dan zou artikel 29 lid 2 aan zijn bescherming in de weg kunnen
staan, ware het niet dat artikel 29 lid 4 dit belet. Ingevolge dit artikel kan de wisselschul-
denaar een claim van een derde (de rechtsvoorganger van de houder) de houder niet te-
genwerpen. Bij de bespreking van dit lid 4 kwam reeds aan de orde welke twee uitzonde-
ringen op deze regel bestaan. Wanneer de partij van wie de houder onrechtmatig verkre-
gen heeft, zich op zijn recht beroept, is dit beroep ook de schuldenaar toegestaan. En
wanneer de houder de wissel heeft verkregen door diefstal of vervalsing, behoeft hij niet
beschermd te worden.
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Samenvattende conclusie

Wissel en praktijk

Tegen het einde van de twaalfde eeuw kende de handel in Italia en in mindere mate in
Frankrijk en Spanje een ongekende groei. Steden als Genua en Florence en het gebied
van de Champagne bereikten de status van economisch en financieel centrum, waarin
kredietinstrumenten als deposito en clearing een belangrijke rol speelden. In de loop van
de dertiende eeuw raakten bovendien de wisselcontracten in gebruik: de overeenkomsten
waarbij een geldsom op een bepaalde plaats werd verkregen om in een andere plaats in
een andere valuta te worden terugbetaald. Zeer duidelijk is, dat deze contractsvorm, het
cambium, zich in de praktijk ontwikkelde. Waar deze contracten (waaraan door drie
partijen werd deelgenomen) aanvankelijk werden opgemaakt in de vorm van een schrif-
telijke betalingsbelofte met een verwijzing naar de onderliggende rechtsgrond, werden zij
op het einde van de dertiende eeuw en het begin van de veertiende eeuw gegoten in de
vorm van een notariele akte, het'instrumentum ex causa cambii'. Deze akten betroffen
doorgaans contracten waaraan drie partijen deelnamen: de fondsverschaffer, de uitgever
en zijn vertegenwoordiger. Toen de notariele akte in de loop van de veertiende en vijftien-
de eeuw werd vervangen door een eenvoudige onderhandse schuldbekentenis, de'lettera
di cambio', was er een betalingspapier ontstaan dat de oorsprong vormt van de wissel-
brief. Dit betalingspapier werd uitgegeven in de vorm van een aan de betalende vertegen-
woordiger gerichte brief met een betalingsopdracht, die veelal vergezeld ging van een
vermelding van de onderliggende rechtsgrond. Het vormde de weergave van een wissel-
contract waaraan inmiddels vier personen deelnamen: de fondsverschaffer, zijn vertegen-
woordiger die de terugbetaalde geldsom diende te ontvangen, de uitgever en zijn vertegen-
woordiger die de geldsom diende te betalen. Deze betalingsbrief raakte na verloop van tijd
ook op de Vlaamse markten (met name Brugge en Ieper) in gebruik waar hij de jaar-
marktbrief, een kredietpapier waarbij het einde van de vervaltermijn aan een jaarmarkt-
periode gebonden was, van zijn positie als belangrijkste kredietpapier verdrong. Gedu-
rende de zestiende en zeventiende eeuw verschoof het economisch zwaartepunt van  de
Zuid-europese landen naar het noorden, waardoor in VIaanderen en vooral in Brabant
deze betalings- of wisselbrief op grote schaal in gebruik raakte.

In de zestiende eeuw nam Antwerpen de rol van financieel centrum geleidelijk van
Brugge over. Als gevolg van de gewijzigde behoeften van het handelsverkeer raakten in
Antwerpen nieuwe kredietinstrumenten als het discontokrediet en de toepassing van het
assignatieprincipe op de overdracht van handelseffecten in zwang. Met name het laatste
instituut was zeer belangrijk; het was op grote schaal in gebruik geraakt als alternatief
voor de cessie van vorderingen en voorzag in de behoefte om vorderingen op zo'n manier
over te dragen dat de oorspronkelijke crediteur tot aan de nakoming door de derde aan-
sprakelijk bleef. Waar de wisselbrief in de tweede helft van de zestiende eeuw geleidelijk
was doorgedrongen in het Antwerpse handelsverkeer op lange afstand, waar hij het ge-
bruik van de (langlopende) schuldbekentenis verdrongen had, werd de assignatietechniek
ook op dit waardepapier toegepast. Zowel de verschijningsvorm als het formeel juridisch
onderscheid tussen de schuldbekentenis en de wisselbriefwas aanvankelijk onduidelijk,
aangezien beide vormen doorgaans een onvolkomen toonderclausule bevatten: beide pa-
pieren waren betaalbaar aan een met naam genoemde schuldeiser of zijn houder. Als
gevolg van de groeiende behoefte om de anonimiteit in het bestaande Antwerpse systeem
van overdraagbaarheid en verhandelbaarheid van handelspapieren te vervangen door een
for·meel systeem van identificatie, werd de wisselbrief op het einde van de zestiende eeuw
van een endossement voorzien. Hoewel de (langlopende) schuldbekentenissen ook in
gebruik bleven, was het onderscheid met de wisselbrief nu duidelijk. Dat de wisselbrief in
ieder geval vanaf circa  1630 in Antwerpen een toenemende belangstelling genoot, blijkt in
het bijzonder uit de 'codificatie' van het wisselrecht. Het is vanaf 1637 dat landsheerlijke
wetgeving met betrekking tot dit onderwerp werd ontwikkeld; zij werd gevolgd door st:e-
delijke wetgeving. De In Antiquis, Impressae en Compilatae (drie versies van Antwerps
stedelijk recht) bevatten steeds titels over zowel de schuldbekentenis ('hantschrift'  of obli-
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gatie) als de wisselbrief  Met name ten aanzien van de wisselbrief behelsden vooral de
Compitatae een uitgebreide regeling, bestaande uit gewoonterecht en gemeentelijke en
landsheerlijke wetgeving. In deze 'codificatie' werd de figuur van de acceptatie door een
derde ten behoeve van 66n van de wisselpartijen ('acceptatie ter eere') ingevoerd, alsmede
de figuur van de presenteerder. Ook de auallo-regeling was nieuw. Hoewel daaruit moet
worden afgeleid dat het gebruik van het endossement voor het verhandelbaar maken van
overgedragen wisselbrieven met toonderclausule nog niet echt ingeburgerd was, kon de in
de brief belichaamde vordering meermalen worden overgedragen zonder dat steeds een
nieuwe wisselbrief diende te worden opgemaakt. Hiermee werd tot op zekere hoogte in de
behoefte aan verhandelbaarheid van wisselbrieven voorzien.

Tegen het einde van de zestiende eeuw was ook Amsterdam uitgegroeid tot eenvooraanstaand Europees handelscentrum. Het nam de functie van Antwerpen over. Op
financieel gebied kenmerkte deze stad zich door traditionaliteit naar Italiaans voorbeeld,
hetgeen resulteerde in de oprichting in  1609 van de Wisselbank. Voor de wisselbrief bete-
kende de oprichting van deze bank een beperkte stagnatie in zijn ontwikkeling. Het tot opdat moment zeer bloeiende particulier kassiersbedrijf werd in 1608 verboden en de handel
in wisselbrieven was exclusief voorbehouden aan de Wisselbank. Van enige bijdrage vandeze Bank aan de ontwikkeling van de wisselbrief blijkt evenwel niet. De handel in wis-
selbrieven bleef beperkt tot het domicilieren van de brieven door de betrokken kooplieden
op de Wisselbank. Eerst na opheffing van het verbod op het particulier kassiersbedrijf in1621 ontstond een heropbloei van de handel in wisselbrieven, waarbij het in Antwerpenontstane discontokrediet, alsmede de negotiatietechnieken van de wissel zich (openlijk)verder ontwikkelden. De stedelijke regelingen in Amsterdam over de wisselbrief zijn tot1656 opvallend klein in aantal en volgen in materieel opzicht in overwegende mate de
Antwerpse Impressae van 1582. Alleen de door Rooseboom in'Recueil van verscheydekeuren en costumen, mitsgaders maniere van procederen binnen de st:adt Amsterdam'
(artikel 13) genoemde procesrechtelijke regeling, door mij eerst gevonden in een keur van
1777, is 'nieuw'.  Uit de stedelijke wetgeving valt af te leiden, dat de geendosseerde wissel-
brief in elk geval ten tijde van de uitvaardiging van de stedelijke keur van 24 januari 1651
gangbaar was, doch hieraan wordt noch in deze regeling zelf noch in enige andere stede-
lijke regeling bijzondere aandacht besteed. Eerst in een turbe van 1764 komt indirect de
geendosseerde wissel ter sprake, waarbij de verplichtingen van een endossant met die van
de trekker gelijk worden gesteld. Waar in het begin van de zeventiende eeuw in Amster-
dam nog discussie bestond ten aanzien van de aanvaardbaarheid van de assignatie (de
assignatie van wisselbrieven werd de kassiers in 1608 verboden), werd in 1651 het endos-
sement algeheel gebruikt. Gelet op het feit dat zeker in Amsterdam de stedelijke wetge-
ving kan worden beschouwd als weergave van hetgeen in de praktijk reeds gangbaar was,
is de mogelijkheid van het endosseren van een wisselbrief kennelijk in een betrekkelijkkorte periode in gebruik geraakt. Hoewel deze veronderstelling overeenstemt met de door
De Roover geconstateerde aanvaarding van geendosseerde wisselbrieven in West-Europarond de helft van de zeventiende eeuw en met de heropbloei van de handel in wisselbrie-
ven in Amsterdam in het tweede kwart van de zeventiende eeuw, is het gebrek aan be-
langstelling voor het endossement in de Amsterdamse wetgeving opmerkelijk. Zeker is
evenwel dat de kassiers op het gebruik van het endossement van grote invloed zijn ge-weest. Het moet dan ook niet worden uitgesloten, dat de uit Antwerpen geemigreerdekassiers v66r het verbod van 1608 te Amsterdam reeds wisselbrieven verhandelden, mo-
gelijk zelfs met behulp van de 'endossement-techniek'. Nadat het verbod op het parti-culiere kassiersbedrijf in 1621 was opgeheven, werkten de kassiers zich op tot de krediet-
verstrekkers van de Gouden Eeuw. Zij beoefenden op grote schaal de handel in wisselbrie-
ven voor rekening van hun clinten en droegen aldus in aanzienlijk mate bij tot de verdere
ontwikkeling van dit handelspapier.

De behoefte aan eenheid van rechtsvorming leidde in het begin van de negentiende
eeuw tot diverse unificatiepogingen, voor het handelsrecht uiteindelijk resulterend in de
invoering van het Wetboek van Koophandel in 1838. Bestudering van de zesde titel van
dit Wetboek, 'Van wisselbrieven' voert tot de conclusie dat het wisselrecht toen een grote
ontwikkeling had doorgemaakt. Deze nationale wetgeving stond in grote tegenstelling tothet tot 1811 (de invoering hier te lande van de Code de Commerce) geldende Amsterdam-
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se gewoonterecht, zowel naar het aantal bepalingen als naar de inhoud. Zij bevatte een
duidelijke en consistente regeling. Als uitgangspunt werd gehanteerd de van oudsher
geldende gedachte dat de wisselbrief gold als bewijsstuk van het tussen de trekker en
nemer opgemaakte wisselcontract ('contrat de change'). Toch riep ook deze wettekst zo
haar vragen op. Als de nemer zijn uit het wisselcontract voortvloeiende rechten door
endossement kon overdragen, betekende dit dan dat de houder of de endossant hun rech-
ten hieraan ontleenden? In dat geval immers zou de trekker zijn jegens de nemer gelden-
de verweermiddelen ook aan de houder of endossant kunnen tegenwerpen. In de praktijk
was dit laatste, gelet op het karakter van de wisselbrief als waardepapier en het prak-
tisch nut van dit papier voor de handel, zeer ongebruikelijk en zeker niet gewenst. Het is
mijns inziens echter zeer de vraag of de praktijk van voormelde gebreken in de wettelijke
regeling hinder ondervonden heeft. In de door mij bestudeerde praktische handboeken uit
de eerste helft van de negentiende eeuw wordt de uit de wettekst voortkomende proble-
matiek hier en daar wel genoemd, doch van onoverkomelijke hindernissen spreekt men
niet. Zeer waarschijnlijk is dit te danken aan het feit dat de leemten in de wet door de
jurisprudentie naar tevredenheid werden ingevuld. Het lijkt er op, dat in deze periode de
praktische toepassing van het wisselrecht in overwegende mate losgekoppeld was van de
theoretische en wetgevende onderbouwing daarvan.

Het internationale karakter van de wisselbrief leidde in de tweede helft van de
negentiende eeuw tot harmonisatie en later tot unificatie van het wisselrecht. Niet alleen
was het ten onzent geldende en in de wetgeving tot uiting gebrachte uitgangspunt, dat het
wisselcontract de grondslag vormde voor de verbintenissen  uit de wisselbrief niet in  over-
eenstemming met de wijze waarop de wissel in de praktijk werd gebruikt, maar boven-
dien werd dit uitgangspunt internationaal niet langer algeheel aanvaard. Het wettelijk
wisselrecht onderging in Nederland in 1925 en 1928 daarom ingrijpende wijzigingen. Heel
duidelijk is, dat men met deze wijzigingen toenadering heeft willen zoeken bij het op
handen zijnde uniforme wisselrecht. Met het schrappen van de waardeclausule (welke
aan het wisselcontract herinnerde) en met name door de invoering van artikel 148a WvK,
dat de bescherming van de te goeder trouw verkrijgende houder tegen relatieve excepties
regelde, werd het gegeven dat het wisselcontract voor de  uit de wisselbrief voortvloeiende
verbintenissen als enige grondslag werd beschouwd, formeel verlaten. Deze bescher-
mingsbepaling was immers strict genomen in strijd met de gedachte dat de rechten van
de houder rechtstreeks voortvloeiden uit die welke de nemer aan de wisseltransactie had
ontleend, zodat de jegens de nemer in te roepen verweermiddelen ook tegen de houder
ingeroepen konden worden. Hoewel de bescherming van de derde houder tegen voor hem
niet kenbare verweermiddelen een van de wezenlijke kenmerken van het recht van waar-
depapieren was en als zodanig ook vrijwel steeds in de jurisprudentie werd aanvaard,
wordt dit beginsel in 1925 pas uitdrukkelijk in de wisselwet opgenomen. Ook in de Ge-
neefse Wisselverdragen van 1930 is deze bepaling opgenomen en wel in artikel 17 van de
Eenvormige Wet (116 WvK). In de Eenvormige Wet was bovendien uitdrukkelijk de be-
scherming van de houder tegen verkrijging van een beschikkingsonbevoegde geregeld ( 16
EW). Waar vddr 1934 in de Nederlandse wisselwetgeving (135 WvK) werd bepaald, dat de
geandosseerde aan wiens order het endossement was gesteld, bevoegd was om de eigen-
dom van de wisselbrief bij endossement over te dragen, liet de wet zich niet uit over de
vraag of en in hoeverre de houder tegen beschikkingsonbevoegdheid van zijn voorganger
beschermd was.

Uit de Engelse Bills of Exchange Act van 1882, alsmede de Amerikaanse Negoti-
able Instruments Law van 1897 (na 1964 vervangen door de Uniform Commercial Code)
valt af te leiden, dat het wisselrecht in de Anglo-Amerikaanse gebieden een geheel andere
ontwikkeling heeft doorgemaakt. Vooral de positie van de houder is in het continentale en
in het Anglo-Amerikaanse rechtstelsel geheel verschillend geregeld. De figuur van de
'holder in due course' blijft niet beperkt tot de derde houder, maar kan ook zijn de nemer
of de endossant van een wisselbrief.  Ook deze zijn beschermd tegen weren van hun rechts-
voorganger, voor zover zij hiervan op het moment van verkrijging onwetend waren. Voor
de 'Convention on International Bills of Exchange and International Promissory Notes'  is
voor hetzelfde uitgangspunt gekozen. Aan de 'protected holder' kunnen vrijwel alleen



220

tegengeworpen worden bepaalde limitatief opgesomde absolute verweermiddelen (art. 31
lid 1 sub a) en weren welke ontleend worden aan een rechtsbetrekking met deze houder.

Theorie

Theoretisch beschouwd was de wisselbrief reeds vanaf het begin een 'vreemde eend in de
bijt' van de op het romeinse recht gebaseerde dogmatiek. Baldus gaf in  1395 te kennen de
aan de wisselbrief ten grondslag liggende overeenkomst te beschouwen als een overeen-
komst van koop en verkoop van een geldsom. Hieruit vloeiden voor de uitgever een onge-
schreven betalingsverplichting en voor de 'dominus negotii' (de fondsverschaffer) een ver-
haalsrecht voort. De geleerde commentator beschouwde de relatie tussen nemer en pre-
senteerder als een overeenkomst van lastgeving. Een zelfstandig verhaalsrecht kwam de
presenteerder volgens Baldus slechts toe, wanneer hij 'dominus negotii' van de brief was.
Ook de betrokkene c.q. acceptant werd in de dertiende eeuw al beschouwd als lasthebber
van de uitgever. Opmerkelijk is, dat reeds in het begin van de vijftiende eeuw door Salice-
tus het beginsel werd geformuleerd dat de acceptant de aan zijn rechtsbetrekking met de
uitgever klevende gebreken niet aan de presenteerder kon tegenwerpen. Voor zover mij
bekend, heeft dit beginsel in het wisselrecht steeds gegolden; naar huidig recht maakt het
deel uit van artikel 116 WvK.

De vijftiende en zestiende eeuw worden wat Brabant betreft gekenmerkt door
opmerkelijk weinig theorievorming. In Italic houden theoretici zoals De Turri en Scaccia
zich dan nog immer bezig met de kwalificatie van het wisselcontract. De vraag naar de
verhandelbaarheid van de wisselbrief speelt bij hen geen rol, terwijl zij ook opvallend
weinig aandacht besteden aan de positie van de presenteerder. Ook bij de Antwerpse
theoreticus Christoffels valt geen belangstelling voor deze onderwerpen te bespeuren. De
ontwikkeling naar de verhandelbaarheid van de wisselbrief speelde zich aanvankelijkuitsluitend in de praktijk van het handelsverkeer af.

De Groot besteedde in 1619 eveneens aandacht aan de wisselbrief. Hij beschouwde
de rechtsbetrekking tussen de trekker en de betrokkene uitdrukkelijk als een overeen-
komst van lastgeving. De figuur van de presenteerder komt nauwelijks aan bod. Alleen in
paragraaf 3 van deel 45 noemt De Groot deze vierde persoon. Uit het feit dat hij spreekt
van 'gemachtigde' van de nemer kan worden afgeleid dat ook hij de rechtsbetrekking
tussen nemer en presenteerder als een overeenkomst van lastgeving beschouwde. Ervan
uitgaande dat de presenteerder in deze optiek trad in de rechten en plichten van de ne-
mer, ligt de conclusie voor de hand dat voor De Groot bescherming van de presenteerder
tegen gebreken in de relatie tussen trekker en nemer niet aan de orde was. In aanmer-
king nemende dat de wisselbrief in de eerste decennia van de zeventiende eeuw zeer
waarschijnlijk in de Republiek nog niet algemeen voor overdracht vatbaar was, roept deze
conclusie geen bevreemding op. De presenteerder werd slechts beschouwd als 'verleng-
stuk' van de nemer. Dit uitgangspunt, waarin alle verbintenissen voortvloeien uit de
tussen de trekker en nemer gesloten overeenkomst van koop en verkoop, vinden we in
vrijwel alle wetenschappelijke publicaties in de zeventiende en achttiende eeuw terug.
Opmerkelijk is dat de door De Groot in 1619 ontwikkelde theorie sterk overeenkomt met
die van Baldus in 1395. Zeer veel vooruitgang onderging de theorievorming omtrent de
wisselbrief tot de eerste helft van de zeventiende eeuw niet. Alleen Heineccius (1681-
1741) vormde hierop een uitzondering, waar hij in het posthuum verschenen werk van
1742 te kennen gaf het wisselcontract te beschouwen als v66rovereenkomst en de uitgifte
door de trekker van de wisselbrief als de overeenkomst waaruit alle verbintenissen
voortvloeiden.

Eerst rond de helft van de negentiende eeuw trad verandering op in de wijze van
benadering van de wisselbrief De overdracht van de wisselbrief door middel van het
endossement had reeds geruime tijd een plaats gekregen in de handelspraktijk en was
inmiddels ook in de wetgeving ingebed. Omdat men nog immer uitging van de gedachte
dat de uit de wisselbrief voortvloeiende verbintenissen hun grondslag vonden in het wis-
selcontract, had men vooral moeite de positie van de houder te definieren. Aan de behoef-
ten van het handelsverkeer om een (onwetende) houder te beschermen tegen verkrijging
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van een beschikkingsonbevoegde dan wel tegen aan de tussen de schuldenaar en de ne-
mer gesloten overeenkomst klevende gebreken, werd evenwel niet tegemoet gekomen. Het
is in dit kader dat de leer van de abstracte wisselverbintenis opgang vond. Hoewel de leer
van de materiale abstractie op uiteenlopende wijzen werd onderbouwd, is zij kort samen-
gevat te definiaren als een leer waarin de uit order- en toonderpapier voortvloeiende
verbintenissen volledig werden geabstraheerd van het rechtsfeit waaruit zij voortsproten.
Aldus werd order- en toonderpapier als zelfstandige bron van verbintenissen beschouwd.
Deze leer werd in Nederland geintroduceerd door Joost Gerard Kist. In zijn theorie werd
niet de tussen de trekker en nemer gesloten overeenkomst, maar de door de trekker in de
vorm van een wisselbrief afgegeven betalingsbelofte beschouwd als bron van de uit de
wissel voortvloeiende verbintenissen. Aldus verkreeg de houder een zelfstandig recht
jegens de trekker ofjegens de acceptant en endossanten, wanneer deze laatsten door
ondertekening tot de verbintenis van de trekker waren toegetreden. De leer van de ab-
stracte wisselverbintenis verloor echter reeds op het einde van de negentiende eeuw alle
belangstelling. Men was tot de conclusie gekomen dat het wisselrecht en de hiermee
samenhangende theorievorming niet als een op zichzelf staand fenomeen beschouwd
diende te worden maar als onderdeel van het algemene civielrechtelijke stelsel van ver-
bintenissen. Hiermee was men weer teruggekeerd bij de'oude' gedachte dat de tussen de
trekker en de nemer gesloten overeenkomst de grondslag vormde van de uit de wisselbrief
voortvloeiende wisselverbintenissen. Voor zover bepaalde vraagstukken niet uit het bur-
gerlijk recht konden worden verklaard - te denken valt hier vanzelfsprekend aan de
bescherming van de houder tegen verkrijging van een beschikkingsonbevoegde en tegen
uit de rechtsbetrekking tussen de schuldenaar en een rechtsvoorganger van de houder
voortvloeiende relatieve excepties - vonden zij beantwoording in de bijzondere op order-
en toonderpapier betrekking hebbende rechtsregels.

Praktijk tegenover wetgeving en theorie

Het is duidelijk, dat het fenomeen wisselbrief in de praktijk is ontstaan en ontwikkeld en
dat de juridisch-dogmatische onderbouwing ervan dikwijls achterliep. Zowel de theorie-
vorming als de wetgeving'op het stuk van de wisselbrief zijn vrijwel steeds ontoereikend
geweest, niet alleen in de periode v66r 1838 maar ook lange tijd daarna. Het meest schrij-
nende voorbeeld hiervan is de derdenbescherming. Met het oog op een gemakkelijke ver-
handelbaarheid wordt naar tegenwoordig recht met het gebruik van de wisselbrief in
eerste instantie het vervangbaar stellen van de schuldeiser beoogd. Dit was vanzelfspre-
kend eerst mogelijk, nadat de mogelijkheid van overdracht van de wisselbrief was ont-
staan. Waar aanvankelijk het doel van de wisselbrief lag in de overdracht van fondsen
waarbij aan een derde een volmacht tot inning van de geldsom werd gegeven, ontstond
rond de helft van de zeventiende eeuw de mogelijkheid van overdracht door middel van
endossement. Hoewel dus in ieder geval vanaf dit moment een van de meest wezenlijke
vragen van het wisselrecht die naar de bescherming van de derde houder was, werd dit
onderwerp eerst daadwerkelijk onderkend in de theorievorming rond de helft van de
negentiende eeuw en werd het pas afdoende geregeld in de wetgeving van 1930. Dit alles
is ongetwijfeld een gevolg van het feit dat men - in ieder geval op het continent - de
grondslag van de uit de wisselbrief voortvloeiende verbintenissen uitsluitend zocht in het
tussen de trekker en de nemer gesloten wisselcontract. Deze keuze lag vanuit historisch
oogpunt voor de hand; zij vond haar oorsprong immers in de noodzaak in vroegere tijden
om  de wisselverbintenissen onder te brengen  in het keurslijf van het wisselcontract,  maar
zij voldeed zeker niet aan de behoeften van de praktijk. Eerst sinds de invoering van de
Wisselverdragen in 1934 en de hieraan voorafgaande theorievorming uit de eerste helft
van de twintigste eeuw is zowel wetgeving als theorievorming in overeenstemming met de
behoeften van het handelsverkeer. Des te ironischer is het, dat juist sinds de tweede helft
van de twintigste  eeuw de betekenis van de wisselbrief in het handelsverkeer in de  mees-
te Europese landen aanmerkelijk is afgenomen.
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Summary

Bills of exchange and commercial practice

Towards the end of the twelfth century, there was an unprecedented growth in trade in
Italy, and also, though to a lesser extent, in France and Spain. Cities like Genoa and
Florence, and the Champaign area, acquired fame as economic and financial centres,
where instruments of credit such as deposit and clearing played an important role.
Moreover, during the thirteenth century contracts of exchange came into use: the
contracts by which a particular sum of money was obtained in a particular place in
order to be paid back elsewhere in a different currency. It is very clear that this form of
contract, the cambium, developed in practice. Though these contracts - in which three
parties participated - were originally made out as written promises of payment with
reference to the legal reasons underlying them, towards the end ofthe thirteenth
century and at the beginning of the fourteenth century they took the form of notarial
deeds, the 'instrumenta ex causa cambii'. These deeds usually involved contracts with
three participants: the remittor, the drawer, and his representative. When in the course
of the fourteenth and fifteenth centuries the notarial deed was replaced by a simple,
private promissory note, the 'lettera di cambio', a form free note of payment had come
into existence which was the origin of the bill of exchange. This note of payment was
issued as a letter to the paying representative containing an order for payment, usually
accompanied by a statement of the underlying legal reason. It reflected a contract of
exchange with four participants: the remittor, his representative, who was to receive
the payment remitted, the drawer, and his representative, who was to pay the sum of
money. This letter of payment also came into use in the Flemish markets (especially
Bruges and Ypres), where it replaced the fair letter as the most important instrument
of credit. The fair letter was a letter of credit for which the  end of the term of payment
was restricted to a certain market period. During the second half of the sixteenth and
seventeenth centuries the economic centre moved from the southern European
countries to the north, with the result that this letter of payment - or bill of exchange -
came to be used on a wide scale in Flanders and especially in Brabant.

In the sixteenth century, Antwerp steadily took over the role of financial centre
from Bruges. As a result of the changing needs in commercial trade, Antwerp saw the
rise of new credit instruments such as discount credit and application of the principle of
assignment to the transfer of commercial paper. Especially this last instrument was
very important; it was widely used as an alternative to the assignment of claims and it
provided a means to transfer claims where the original creditor remained liable until
fulfillment by the third party.  In the second half of the sixteenth century the bill of
exchange had gradually worked its way into Antwerp commercial trade, where it
replaced the use of the (long term) promissory note,  and so the technique of assignment
was also applied to this commercial paper. Both the physical appearance ofthe bill of
exchange and the promissory notes as well as the formal distinction between these two
forms of commercial paper were originally unclear because both papers usually
contained a defective clause-to-bearer and were payable to a specifically named creditor
or his holder. As a result of the growing need to replace the anonymity in the existing
Antwerp system of transferability and negotiability of trade papers by a formal system
of identification, the bill of exchange was supplemented with an endorsement at the end
of the sixteenth century. Although the  (long term) promissory notes remained in use,
the difference between these and the bill of exchange now became clear. The 'codifi-
cation'  of the law relating to bills of exchange reflected the fact that certainly from
approximately 1630 onward this instrument of payment enjoyed increasing attention in
Antwerp. From 1637 onward seigniorial legislation was developed concerning this
subject, later to be followed by city legislation. The In Antiquis, Impressae and
Compitatae (three versions of Antwerp's law) continued to contain titles about both
acknowledgement of debt ('hantschrift' or obligation)  as well as the bill of exchange.
Especially with respect to the latter, the Compilatae in particular contained extensive
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regulation, consisting of customary law  as well as city and seigniorial legislation.  The
concept of acceptance of debt by a third party on behalf of one of the parties involved  in
the bill of exchange, as well as the concept of the order, were introduced into this
codification. Rules as to the auallo technique were introduced too. Although it can be
concluded from this that the use of endorsement for making negotiable transferred bills
of exchange with a clause-to-bearer  had  not yet been generally adopted, the claim
embodied in the bill could repeatedly be ceded without requiring that new bills of
exchange be made. This way the need for negotiability ofbills ofexchange could be met
to a certain degree.

Towards the end of the sixteenth century Amsterdam had also grown into a
prominent European centre of trade.  It took over this role from Antwerp. In financial
matters this city was characterized by an Italian style traditionalism, which resulted in
the establishment ofthe Bank of Exchange in 1609. As a result ofthis institution the
development of the bill of exchange was hampered to a certain degree. Private banking,
which up to that moment had been flourishing, was prohibited in 1608 and the trade in
bills of exchange was the exclusive prerogative of the Bank ofExchange. However, thisBank in no way contributed to the development ofthe bill of exchange. The trade in
bills of exchange remained restricted to the compulsory choice of domicile as to the bills
by the merchants involved in the Bank of Exchange. Not until the prohibition of private
banking was lifted in 1621 did there emerge a revival of the trade in bills of exchange,
whereby the discount credit which had emerged in Antwerp as well as the techniques of
negotiation of these written documents openly developed further. The regulations inAmsterdam concerning the bill of exchange were rather small in number until  1656,
and by and large followed in substance the Antwerp Impressae of 1582. The only newregulation was the procedural rule mentioned by Rooseboom in 'Recueil van verscheyde
keuren en costumen, mitsgaders maniere van procederen binnen de stadt Amsterdam'
(article 13), which I first found in a by-law of 1777. From the city legislation it can be
deduced that the endorsed  bill of exchange was common, at least by the enactment of
the city by-law of 24 January 1651, though no special attention was paid to this in the
by-law itself nor in any other municipal regulation. There was indirect mention of the
endorsed bill of exchange in a "turbe"  (a type of inquiry) of 1764 for the first time,  inwhich the obligations of an endorser were put on  a par with those of the drawer. While
in the beginning of the seventeenth century there was still discussion in Amsterdam
about the acceptability  of the assignment (the assignment of bills of exchange wasforbidden to the bankers in 1608), the endorsement was generally adopted in 1651.
Considering the fact that certainly in Amsterdam city legislation could be considered to
reflect what was already common in practice, the possibility of endorsing a bill of
exchange had apparently  come  into  use  in a relatively short period  of time. Althoughthis supposition is in accord with the acceptance, noted by de Roover, of endorsed bills
of exchange in Western Europe around the middle of the seventeenth century,  and inaccord with the revival of the trade in bills of exchange in Amsterdam in the second
quarter  of the seventeenth century,  the  lack of interest in endorsement in Amsterdam
legislation is remarkable. However, it is certain that the bankers had a great influence
on the use of endorsement. Therefore the idea must be taken seriously that bankers
who had emigrated from Antwerp already traded bills of exchange before the
prohibition in Amsterdam of 1608, possibly even with the 'endorsement technique'.After the prohibition of private banking was lifted in 1621, the bankers worked their
way up to becoming the creditors of the Golden Century. They practiced on a large scale
the  trade of bills of exchange on behalf of their clients  and thus contributed in large
measure to the further development of this commercial paper.In the beginning of the nineteenth century the need for unity in law making ledto various attempts at unification, which in the domain of trade law ultimately resulted
in the establishment of the Code of Commerce in 1838. Study of the sixth title of this
Code, 'Van Wisselbrieven' leads one to the conclusion that by then the  law of bills of
exchange had undergone major development. This national legislation stands in greatcontrast to the Amsterdam customary law which applied until 1811 (the year when the
French Code de Commerce was entered into force in this country), both as to the
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number of provisions as well as to their contents. It contained a clear and consistent
regulation. Starting point of this codification was the age old idea that the bill of
exchange bore evidence to the contract of exchange ('contrat de change') drawn up
between the drawer and the payee. However, the text of this code also raised its own
questions.  If the payee could transfer by endorsement his rights stemming from the
contact of exchange, did this mean then that the holder or the endorser could derive
their rights from the payee's rights? For in that case the drawer could raise the
defences he had against the payee to the holder or endorser as well. In practice, this
latter possibility was highly unusual and certainly not desirable, in view of the bill's
character  as an instrument of value  and  in view of the practical  use  of this paper for
trade. In my view, it is doubtful whether daily practice was hampered by the above
mentioned defects  in the legislation. The practitioners' handbooks  of the first  half of the
nineteenth century which I have studied do refer to this problem stemming from the
text of the code occasionally, but there is no mention of insurmountable obstacles. This
is most probably due to the fact that the lacunae in the law were satisfactorily filled by
jurisprudence. It seems that in this period practical application ofthe bills of exchange
law was by and large disconnected from the theoretical and legislative foundation.

In the second half of the nineteenth century, the international character of the
bill of exchange led to harmonisation and later to unification of the law relating to the
bills of exchange. The starting point expressed in our legislation that the contract of
exchange formed the basis for the agreements in the bill of exchange did not accord with
the way this written document was used in practice. Moreover, this assumption was no
longer generally adopted internationally. Therefore in 1925 and 1928 the legislation
concerning bills of exchange underwent major changes in the Netherlands.  It is very
clear that by these changes overtures were sought to the forthcoming uniform
legislation. By deleting the so-called 'value clause' (which was reminiscent of the
contract of exchange), and especially by introducing article  148a  of the Netherlands
Commercial Code (Com.C.) which ensured protection of the holder in good faith against
relative defences, the idea was abandoned formally that the contract of exchange was
considered the sole basis for liabilities stemming from the bill of exchange. After all,
this protection clause was strictly speaking contrary to the assumption that rights of
the holder stemmed directly from those which the payee had derived from the
transaction of exchange, so that the defences raised against the payee could also be
raised against the holder. Although the protection  of the third holder against defences
unknown to him is one of the essential features of the right of negotiable instruments,
and was almost always adopted as such in case law, it was not until 1925 that this
principle was explicitly included in the law of exchange. This clause was also included
in the Geneva Exchange Treaties of 1930, specifically in article  17 of the Uniform Code
(art. 116 Com.C.). Moreover, the Treaties explicitly provided for the protection of the
holder against acquisition from a person incapable of disposition (art. 16 Uniform
Code).

While before 1934 Dutch legislation concerning bills of exchange (art.  135
Com.C.) stated that the endorsee to whose order the endorsement was made out was
capable of transferring the property  of the  bill of exchange by endorsement,  the  law  did
not enter into the question whether and to what extent the holder was protected
against incapacity of his legal predecessor.

It can be deduced from the 1882 English Bills of Exchange Act as well as the
1897 American Negotiable Instruments Law (replaced by the Uniform Commercial
Code after 1964) that the law of exchange underwent quite a different development in
the Anglo-American countries. In particular, the position of the holder is regulated
entirely differently in the Anglo-American legal system. The figure of'holder in due
course' is not restricted to the third holder, but can also apply to the payee or the
endorser of a bill of exchange. They are protected against defences of the legal
predecessor in so far as they took the instrument without knowledge of such defence.
The same assumption was adopted in the 'Convention on International Bills of
Exchange and International Promissory Notes'. Only a limited number of absolute
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defences (art. 31, 1 sub a) can be raised against the protected holder as well as defences
arising from the holder's contract with his direct predecessor.

Theory

From a theoretical point of view  the  bill of exchange  had been difficult to classify  in  the
doctrine based on Roman law. In 1395 Baldus regarded the agreement which formed
the basis of the bill of exchange as an agreement of purchase and sale of a sum of
money.  From this stemmed an unwritten duty of payment for the drawer and a right of
execution for the 'dominus negotii' (the remittor). The learned commentator regarded
the relationship between the payee and the order as an agreement of mandate.
According to Baldus , an independent right of execution was only given to the order if he
was the 'dominus negotii' of the bill.  In the thirteenth century already,  also the third
party, whether drawee or acceptor, was considered a mandatary of the drawer.  It is
remarkable that already at the beginning of the fifteenth century the principle was
formulated by Salicetus that the acceptor could not hold against the presenter the
defects in his legal contract with his drawer. As far as I know, this principle has always
applied in the bills of exchange law; nowadays it forms part of article  116 of the
Netherlands Commercial Code.

As far as Brabant is concerned, the fifteenth and sixteenth centuries were
characterised by remarkably little theorizing. In that period in Italy theoreticians like
De Turri and Scaccia were concerned with the qualification of the bill ofexchange. The
matter of negotiability of the bill of exchange played no role in their thinking while they
also paid remarkably little attention to the position of the order.  Even the Antwerp
theoretician Christoffels had no interest in these issues. The development towards
negotiability of the bill of exchange originally took place only in the practice of trade.

In  1619 De Groot also paid attention to the bill of exchange. He considered the
legal relation between the drawer and the drawee as explicitly an agreement of
mandate. The figure of order was hardly considered at all. Only in section 3 of part 45
does De Groot mention this fourth person. From the very fact that he speaks of
'gemachtigde'  of the payee  one can deduce  that he too considered the legal relation
between the payee and the order an agreement of mandate. On the assumption that in
this perspective the order obtained the rights and obligations of the payee, the
conclusion suggests itself that protection of the order against defects in the relationship
between drawer and payee was not an issue for De Groot. Considering the fact that in
the first decades of the seventeenth century the bill of exchange most probably was not
generally transferable, this conclusion does not seem strange. The order was only
considered an extension of the payee. This assumption, that all liabilities stem from the
contract of purchase and sale concluded between the drawer and the payee, can be
found in nearly all scientific publications in the seventeenth and eighteenth centuries.
It is remarkable that the theory developed by De Groot in 1619 shows strong
resemblance to that of Baldus in 1395. There was little progress in theorizing on the bill
of exchange until the first half of the seventeenth century. Only Heineccius (1981-1741)
formed an exception to this, when he in work posthumously published in 1742 stated
that he considered the contract of exchange to be a pre-agreement and the drawing of
the bill of exchange to be the agreement which all obligations stemmed from.

Not until the middle of the nineteenth century did there occur a change in the
way the bill of exchange was viewed. The transfer of the bill of exchange by means of
endorsement had become generally adopted in trade practice and had been embedded in
legislation. Because it was still the assumption that liabilities stemming from the bill of
exchange found their basis in the contract of exchange, it was especially difficult to
define the position of the holder. However,  one did not meet the need in commercial
trade to protect an unknowing holder against acquiring from someone incapable of
disposition or against defects in the agreement between the debtor and the payee. It is
for this reason that the doctrine ofthe abstract contract of exchange became influential.
Although the doctrine of material abstraction was supported in various ways, it can be
briefly summarized as the doctrine according to which the liabilities stemming from the
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papers to order and to bearer were completely abstracted from the legal fact that had
given rise to them. And thus the papers to order and to bearer were considered
independent sources of liabilities. This doctrine was introduced in Holland by Joost
Gerard Kist. In his theory it was not the contract between the drawer and the payee but
the promise of payment handed out by the drawer in the form of a bill of exchange
which was considered the origin ofthe resulting liabilities. In this way the holder
obtained an independent right against the drawer or the acceptor and endorsers, when
the latter had acceded to the agreement of the drawer.  By the end of the nineteenth
century already there was little interest  in the doctrine  of the abstract contract of
exchange. People had come to the conclusion that the law concerning bills of exchange
and theorizing about this should not be regarded as an independent phenomenon but as
part of the general civil law system of agreements.  This way one had returned to the
'old' assumption that the contract concluded between the drawer and the payee formed
the basis of the liabilities stemming from the bill of exchange. In so far as certain
problems in civil law could not be explained - for example, the issue of the protection of
the holder against acquisition from somebody incapable of disposition and against
relative defences stemming from the relation between the debtor and a legal
predecessor of the holder - they found an answer in the legal rules specifically relating
to the papers to order and to bearer.

Practice as opposed to legislation and theory

It  is  clear that the phenomenon  of the  bill of exchange developed in practice  and that its
doctrinal foundation often lagged behind. Both theory as well as legislation about the
'subject of the bill of exchange' were nearly always insufficient, not only in the period
before  1838, but also a long time afterwards. The clearest example of this was the
protection of the third party. In order to facilitate negotiability, in current law the use
of the bill of exchange is first aimed at subrogation of the creditor. This obviously
became possible only after the possibility of transferring the bill of exchange had
emerged. While the original aim of the bill ofexchange was to transfer funds, whereby a
third party was authorized to collect the  sum of money, around the middle  of the
seventeenth century the possibility of transfer by means of endorsement came into
existence. Although clearly from this moment onwards one ofthe essential questions of
the law of bills of exchange was the protection of the third holder, the first time this
subject was actually theoretically distinguished was around the middle of the
nineteenth century, and it was not sufficiently regulated until the legislation of 1930.
All of this is no doubt a consequence of the fact that
- certainly at the continent - the basis of the liabilities stemming from the bill of
exchange was solely sought in the contract of exchange between the drawer and payee.
Historically, this choice was evident; for its origin was the necessity in earlier days to
subsume exchange liabilities under the straitjacket ofthe contract of exchange.
It is only since the Exchange Treaties were put into effect in 1934 and the theorizing
which preceded  this  in the first half of the twentieth century that both legislation  and
theory have been in accord with the needs of commercial trade. It is therefore the more
ironic  that  in the second half of the twentieth century the  role  of the  bill of exchange  in
commercial trade has diminished in importance in most European countries.
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Bijlage I
De wettekst van 1826

Zevende titel
Van wisselbrieuen, orderbriefjes, mitsgaders assignatien en quitantien op hassiers.
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EERSTE AFDEELING.

Van den aard en den uorm der wisselbrieuen.

76. Een wisselbrief is een geschrift, uit eene plaats gedagteekend, waarbij de onderteekenaar
iemand last geeft om eene daarin uitgedrukte geldsom, in eene andere plaats, op zigt, of op eenen
bepaalden tijd, aan een aangewezen persoon of aan deszelfs order te betalen, met erkentenis van
ontvangene waarde of van waarde in rekening.

77. Een wisselbrief kan getrokken worden aan de order van den trekker zelven.
Hij kan ook getrokken worden op iemand, en betaalbaar gesteld aan de woonplaats van een' ander.
Hij kan ook getrokken worden op last en voor rekening van een' ander.

78. Alle wisselbrieven, behelzende verdichte opgaven van den naam, of van de woonplaats, of van de
plaats waaruit zij getrokken zijn, of waar zij betaald moeten worden, hebben enkel de kracht van
gewone schuldbekentenis, zelfs ten aanzien van derden.

79. Een wisselbriefkan bij prima, secunda, tertia, enz., getrokken worden.

TWEEDE AFDEELING.

Van de uerbindtenis tusschen den trekker en den nemer uan een' wisselbrief.

80. De regten en verplichtingen tusschen den trekker en den nemer zijn dezelfde als die tusschen
eenen verkooper en kooper.

81. De trekker is verpligt (de nemer dit verkiezende, en het tegendeel niet uitdrukkelijk bedongenzijnde) den wisselbrief aan den nemer te leveren in prima, secunda, tertia, enz., waarvan in ieder
der wisselbrieven melding moet gemaakt worden, en welke, alle voor een', en een voor alle gelden.

82. De trekker is verpligt, ter keuze van den nemer, den wisselbrief te stellen betaalbaar aan den
nemer zelven, ofaan eenigen anderen persoon, in beide gevallen aan order of zonder bijvoeging van
order.

83. Het noodige fonds tot de betaling moet aan den betrokkene bezorgd worden door den trekker of
door dengenen, voor wiens rekening de wisselbrief getrokken is, zelfs indien dezelve bij eenen derde
is betaalbaar gesteld; des echter, dat de trekker in alle gevallen aan den houder persoonlijk
verbonden blijft.

84. Er wordt gerekend fonds tot betaling voorhanden te zijn, indien bij het vervallen van den
wisselbrief, of op het tijdstip, waarop dezelve, naar aanleiding van art. 131, voor vervallen wordt
gehouden, de betrokkene aan den trekker of aan dengenen, voor wiens rekening de briefgetrokken
is, eene som, ten minste met het beloop van den wisselbriefgelijk staande, schuldig is.

85. Indien de wisselbrief bij mangel van acceptatie of betaling wordt geprotesteerd, is de trekker tot
vrijwaring gehouden, schoon ook het protest bevonden mogt worden te laat gedaan te zijn; ten ware
hij in het laatstgemelde geval bewees, dat het vereischte fonds ten vervaltijde aanwezig was.

86. Het fonds bezorgd zijnde, is de trekker verpligt, bij gebreke van acceptatie, en van tijdig gedaan
protest, de vordering, die hij ten laste van den betrokkene heeft, ten beloope van den inhoud van
den wisselbrief, aan den houder van denzelven af te staan en over te dragen, en aan den houder, ten
diens kosten, de noodige bewijzen te verschaffen, om die vordering te kunnen doen gelden.

87. Wanneer de nemer den wisselbrief aan zijne order bekomt, met oogmerk van de betaling van
denzelven voor rekening van den trekker of van eenen derde in te vorderen, ontstaat daaruit,
tusschen den trekker of zoodanigen derde en den nemer van den wisselbrief, een contract van
lastgeving.
Dit contract bevat de magt om den eigendom van den wisselbrief door endossement over te dragen.
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DERDE AFDEELING.

Van het accepteren uan wisselbrieuen.

88. Een wisselbrief moet bij de vertooning, immers uiterlijk binnen vier en twintig uren daarna,
zonder onderscheid van zon- of andere dagen, worden geaccepteerd.
Indien de wisselbrief na dien termijn niet, met of zonder acceptatie, is terug gegeven, is degene die
denzelven heeft terug gehouden, jegens den houder verpligt tot vergoeding van kosten, schaden en
interessen.

89. Degene die fonds heeft ontvangen, bijzonderlijk bestemd tot betaling van eenen getrokken
wisselbrief, is verpligt denzelven te accepteren.

90. Beloften om eenen wisselbrief te zullen accepteren, gelden niet als eene acceptatie. maar geven
eene regtsvordering tot schadevergoeding tegen den belover, die weigert zijne belofte gestand te
doen.
Deze schade bestaat in de kosten van protest en herwissel, wanneer de wisselbriefvoor des trekkers
eigene rekening was getrokken.
Wanneer de trekking voor rekening van een' derde was gedaan, bestaan de schaden en interessen
in de kosten van protest en herwissel, en in het beloop van hetgene de trekker, uit hoofde van de
bekomene toezegging van den belover, aan dien derde heeft voorgeschoten.

91. De acceptatie van eenen wisselbrief moet door den betrokkene gedaan worden, bij schriftelijke
en duidelijke toezegging, gesteld op den vertoonden wisselbrief en door hem onderteekend.
De acceptatie moet gedagteekend zijn, indien de wissel op eenigen tijd na zigt getrokken is.
In het laatste geval, is de wisselbrief, bij gebreke van dagteekening, betaalbaar op den termijn in
denzelven uitgedrukt, te rekenen van den dag der trekking.

92. De houder van eenen wisselbrief, getrokken van het vaste land en van de eilanden in Europa, en
betaall*tar binnen het koningrijk der Nederlanden, het zij op zigt of op eenigen tijd na zigt, moet
daarvan de betaling of de acceptatie vorderen binnen zes maanden na de dagteekening van den
wissel, op straffe van zijn verhaal te verliezen op de endossanten, en zelfs op den trekker, indien
deze het noodige fonds tot de betaling bezorgd had.
De tijd daartoe wordt op acht maanden bepaald, ten aanzien van wisselbrieven, getrokken van de
plaatsen in de Levant en van de noordelijke kusten van Afrika, op eenige plaatsen in het koningrijk
der Nederlanden, en wederkeerig uit dit land op de Nederlandsche etablissementen in de Levant en
op de noordelijke kusten van Afrika.
De tijd daartoe is een jaar, ten aanzien van wisselbrieven getrokken, van de westelijke kusten van
Afrika, tot aan de Kaap de Goede-Hoop, dezelve daaronder begrepen.
Die tijd is insgelijks een jaar, ten aanzien van wisselbrieven, getrokken van het vaste land van
Noord- en Zuid-Amerika (met uitzondering van het hier-onder gemelde gedeelte) en de eilanden in
de West-Indian, op eenige plaatsen in de Nederlanden, en wederkeerig van het vaste land en de
eilanden in Europa, op de Nederlandsche bezittingen en etablissementen in de West-Indien of op de
kusten van Afrika, de noordelijke kusten echter daarvan uitgezonderd.
Die tijd is bepaald op twee jaren, ten aanzien van wisselbrieven, getrokken van de kusten van Zuid-
en Noord-Amerika, gelegen aan de groote Zuidzee, te rekenen van de andere zijde van Kaap Hoorn
en van de in die zee gelegene eilanden; mitsgaders ten aanzien van het vaste land van Azia en de
eilanden in de Oost-Indian, op eenige plaats in het koningrijk der Nederlanden, en wederkeerig van
het vaste land en de eilanden in Europa, op de Nederlandsche bezittingen en etablissementen in
Azia en de Oost-Indian.
De hier-boven gemelde tijdsbepalingen worden verdubbeld in tijden van oorlog ter zee.
De termijn is van drie maanden voor binnenlandsche wisselbrieven.

93. De acceptatie van eenen wisselbrief, betaalbaar op eene andere plaats dan die waar de acceptant
zich onthoudt, wijst de woonplaats aan, waar de betaling outvangen ofhet protest moet gedaan
worden.

94. Wanneer de acceptant het noodige fonds aan het aangewezen domicilie behoorlijk heeft bezorgd,
en de gedomicilieerde, na verloop van den vervaldag, failleert, zonder dat de houder het protest
tijdig heeft laten opmaken, is de acceptant ontslagen.



242

95. Degene die een wisselbrief accepteert, verbindt zich tot deszelfs voldoening.
Hij  mag de acceptatie niet herroepen, vernietigen, doorhalen of onleesbaar maken.
Hij is onbevoegd om, door het arresteren van den wissel onder den houder, deszelfs omloop verder
te beletten
Hij kan zelfs tegen zijne acceptatie niet worden in zijn geheel hersteld, al hadde ook de trekker geen
fonds bezorgd, of al ware hij ook buiten deszelfs weten bankbreukig geworden, voordat hij had
geaccepteerd; ten zij de houder bedriegelijke middelen hadde in het werk gesteld om de acceptatie
te verkrijgen.

96. De acceptatie kan onder geene mits ofvoorwaarde gedaan worden, maar wel met eenige
bepaling ten aanzien van de som. In het eerste geval, is de acceptatie nietig, en in het laatste geval,
is de houder verpligt die gedeeltelijke acceptatie aan te nemen, en tevens den wisselbrief, voor zoo
verre het meerdere betreft, te laten protesteren.

97. Wanneer een wisselbrief van non-acceptatie geprotesteerd wordt, kan dezelve geaccepteerd
worden door een' ander, ter eere van den trekker, of van een' der endossanten, het zij dezelve hem
daartoe gelast hebben dan niet.

98. Wanneer zich onderscheidene personen tot deze accoeptatie ter eere opdoen, bij weigering van
den betrokkene, zijn daartoe, bij voorkeur, in de volgende orde geregtigd:

1. Diegenen, welke daartoe door den trekker, of door hem voor wiens rekening getrokken is,
zijn gelast, of die de acceptatie willen doen voor des trekkers of deszoodanigen rekening;

2. Diegenen, welke daartoe last hebben van den nemer, of zulks voor zijne rekening willen
doen;

3. Diegenen, welke last hebben van vroegere endossanten, of den wisselbrief voor rekening
van dezelve willen accepteren.

99. Die, tot het doen van zoodanige acceptatie ter eere, met last zijn voorzien van dengenen, voor
wiens rekening zij dezelve aanbieden, hebben altijd den voorrang boven anderen, die zonder last
zoodanige acceptatie ter eere van denzelven persoon aanbieden.

100. Verscheidene personen, alle gelast, bereidvaardig zijnde tot zoodanige acceptatie ter eere, voor
rekening van denzelfden persoon, staat het aan de keuze van den houder van den wisselbrief, wie
van hen hij tot de acceptatie wil toelaten.
Ditzelfde geldt ook, indien verscheidene personen zonder last zich tot dezelfde acceptatie aanbieden.

101. De houder zelf, tot zoodanige vereering gelast of bereidvaardig zijnde, heeft daarop eene even
gelijke aanspraak als elk ander, en vermag dus, in gelijke omstandigheden, zich zelven de voorkeur
te geven.

102. In de akte van protest wordt melding gemaakt van de acceptatie ter eere, welke door dien
acceptant onderteekend wordt.

103. Die eenen wisselbrief ter eere accepteert, is gehouden daarvan onverwijld kennis te geven aan
dengenen ter wiens eere hij geaccepteerd heeft, op straffe van vergoeding van kosten, schaden en
interessen, zoo daartoe termen zijn.

104. Niettegenstaande alle acceptatien door een ander ter eere gedaan, behoudt de houder van den
wisselbrief al zijn regt tegen den trekker en de endossanten, uit hoofde der non-acceptatie van
dengenen, op wien de wisselbriefgetrokken was.

105. Zoodanig een ter eere geaccepteerde wisselbrief moet, bij gebreke van betaling ten vervaltijde,
tegen den betrokkene geprotesteerd worden.
Bij gebreke van zoodanig protest tegen den betrokkene, is de acceptant ter eere tot de voldoening
des wissels ongehouden; en wanneer hij zonder dit protest den wissel betaald heeft, verliest hij zijn
verhaal tegen diegenen, die er belang bij zouden mogen hebben, dat de wissel behoorlijk tegen den
oorspronkelijk betrokkene geprotesteerd was.
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106. De betaling van eenen wisselbrief kan, onverminderd de acceptatie van den betrokkene,
bovendien ook nog geaccepteerd en verzekerd worden door eene borgtogt, aual genaamd.

107. Deze borgtogt wordt gesteld door een' derde op den wisselbrief zelven,  of bij eene afzonderlijke
akte, of ook bij een' brief.

108. Dusdanige borg is (zoo geene andere overeenkomsten tusschen partijen gemaakt zijn) voor het
geheel verbonden op dezelfde wijze, en kan tot de betaling genoodzaakt worden door dezelfde
middelen, als de trekker en de endossanten.

VIERDE AFDEELING.

Van het endosseren van wisselbrieven.

109. De eigendom van wisselbrieven, betaalbaar aan order, kan, zoo lang dezelve niet vervallen
zijn, aan anderen door middel van endossement worden overgedragen.
Het endossement is volledig of in blanco.

110. Het volledige endossement wordt schriftelijk op de wisselbrieven gesteld.
Hetzelve moet zijn gedagteekend en onderteekend op den wisselbrief of deszelfs, secunda, tertia,
enz.

Het endossement behelst den naam van den persoon, aan wien of wiens order de betaling zal
moeten gedaan worden, met bijvoeging van genotene waarde, of van waarde in rekening.
Indien de waarde van eenen derde afkomstig was, wordt daarvan melding gemaakt, met aandui-
ding van dien derde.

111. Het endossement in blanco moet ten minste bevatten de dagteekening en de onderteekening
van den endossant.
Door hetzelve wordt de wisselbrief gerekend aan den houder te zijn overgegaan, en erkentenis te
bevatten van genotene waarde.

112. De endossementen van wisselbrieven, niet overeenkomstig de twee vorige artikelen gedaan
zijnde, zijn niet anders dan eene bloote lastgeving om den wisselbrief te ontvangen en, bij gebreke
van betaling, te doen protesteren; en wanneer zoodanige wisselbrief aan de order van den houder
gesteld is, kan deze, bij wege van endossement, een' ander lasthebber slechts ten zelfden einde in
zijne plaats stellen.
Indien zoodanig endossement buiten 's lands gesteld is, kan de houder bovendien de betaling in
regten vorderen.

113. Een valsch endossement doet den eigendom van den wisselbrief niet overgaan, maar alle latere
endossementen vervallen, onverminderd de regtsvordering van den houder tegen alle de teekenaars
dier endossementen.
De endossementen, ouder dan het valsche, behouden derzelver kracht en waarde.

114. Het is verboden de gestelde orders of lastgevingen te vervroegen, op straffe van vergoeding van
kosten, schaden en interessen, en onverminderd de openbare actie, indien daartoe termen zijn.

115. De eigendom van vervallene wisselbrieven of van die, welke niet betaalbaar gesteld zijn aan
order, wordt niet anders overgedragen, dan naar de voorschriften van het Burgerlijk Wetboek.

VIJFDE AFDEELING.

Van de verbindtenis tusschen den trekker en den acceptant, tusschen den houder
en den acceptant, en tusschen den houder en de endossanten.

116. Tusschen den trekker en den acceptant ontstaat uit den wisselbrief eene handeling van lastge-
ving, waarbij laatstgemelde zich verbindt denzelven op den vervaltijd aan den houder te voldoen.

117. Indien de wisselbrief voor rekening van een' derde is getrokken, is deze alleen daarvoor aan
den acceptant verbonden.
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118. De trekker is verpligt aan den betrokkene tijdig kennis of advijs te geven van den door hem
getrokken wisselbrief, en, bij nalatigheid daarvan, gehouden tot vergoeding van de onkosten, door
weigering van acceptatie ofbetaling uit dien hoofde gevallen.

119. Indien de wisselbriefniet vermeldt voor wiens rekening dezelve getrokken is, moet zulks door
den advijsbriefworden aangeduid.
Bij gebreke van een' advijsbrief, wordt de acceptatie gehouden gedaan te zijn voor rekening van den
trekker.

120. De acceptatie geeft aan den houder het regt om de betaling des wisselbriefs van den acceptant
te vorderen.

121. De acceptatie valsch zijnde, heeft elke houder verhaal op den trekker en de endossanten.

122. Allen, die een' wisselbrief geteekend, geaccepteerd of geendosseerd hebben, zijn ieder voor het
geheel verpligt den houder te waarborgen.

123. De beschikkingen omtrent de verantwoordelijkheid van den betrokkene zijn ook toepasselijk op
dengenen, die den wissel ter eere, voor rekening van den trekker, nemer of endossant, heeft
geaccepteerd, behoudens hetgene bij artikel 105 is bepaald.

124. Indien, na de acceptatie van eenen wisselbrief de trekker, uit hoofde der wanbetaling, verpligt
was denzelven in te trekken, kan hij jegens den acceptant uit dien hoofde geene andere regtsvorde-
ring uitoefenen, dan die tot schadeloosstelling wegens het niet volvoeren van den aangenomen last.

ZESDE AFDEELING.

Van den uervattijd en de betaling van wissetbrieven.

125. Een wisselbrief, op tijd getrokken, is betaalbaar daags nadat dezelve vervallen is.

126. De wisselbrief, op zigt getrokken, is betaalbaar op deszelfs vertooning.

127. De vervaltijd eens wisselbriefs, getrokken op een of meer dagen zigt, op eene of meer maanden
zigt, op een of meer usos zigt, regelt zich naar den dag der acceptatie of naar dien van het protest
van non-acceptatie.

128. Door uso worden verstaan dertig dagen, welke, ten opzigte van wisselbrieven die niet op zigt
zijn getrokken, beginnen te loopen daags na de dagteekening van den wisselbrief.
De maanden zijn zoodanige als men verstaat in de Gregoriaansche tijdrekening.

129. Een wisselbrief, betaalbaar op eene jaarmarkt, moet voldaan worden daags v66r het eindigen
van de jaarmarkt, doch indien deze niet langer dan een' dag duurt, vervalt de wisselbrief op dien
dag zelven.

130. Indien de bet:aaldag van een' op tijd getrokken wisselbrief op een' zondag invalt, is dezelve des
anderen daags betaalbaar.

131. Wisselbrieven worden gehouden voor vervallen, zoo dra de betrokkene is gefailleerd, en
kunnen door den houder, des verkiezende, aanstonds van non-betaling worden geprotesteerd.In dat geval, kunnen de trekker of endossanten, aangesproken wordende, de betaling uitstellen tot
den vervaldag in den wissel uitgedrukt, mits inmiddels borg stellende, volgens het bepaalde in
artikel 153.

132. Een wisselbrief moet betaald worden in de geldmunt daarbij uitgedrukt.
Indien nogtans de uitgedrukte geldmunt geenen wettelijken koers in het koningrijk had, zal de
betaling kunnen geschieden in Nederlandsche geldmunt, tot den wisselkoers van de naastbij
gelegene plaats of beurs, alwaar de wisselbrief moet betaald worden.
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133. Wanneer, gedurende den looptijd des wisselbriefs, de daarin uitgedrukte geldmunt, op hoog
gezag, ter plaatse van de betaling, in waarde was vermeerderd ofverminderd, zal de betaling, of, in
geval van wanbetaling, de respectieve terugvorderingen tegen trekker en endossanten geregeld
worden naar de bepalingen van artikel 1801 en 1802 van liet Burgerlijk Wetboek.
Dezelfde verordeningen gelden, wanneer de waarde der geldmunt vermeerderd of verminderd mogt
zijn v66r de trekking, zonder dat de trekker had kunnen kennis dragen van de verandering der
waarde.

134. De betrokkene, den wisselbrief v66r den vervaltijd betalende ofdiscompterende, is verant-
woordelijk voor de geldigheid der betaling.

135. De houder van eenen wisselbrief kan niet genoodzaakt worden de betaling v66r den vervaltijd
te ontvangen.

136. De betaling van eenen wisselbrief op eenen secunda, tertia, quarta, enz. gedaan, is
bestaanbaar, wanneer de tweede, derde, vierde, enz. inhoudt, dat deze betaling de kracht der
overige te niet doet.

137. Die op eenen secunda, tertia, quartawisselbrief, enz. betaalt, zonder tevens in te trekken den
wisselbrief, waarop zijne acceptatie staat, wordt daardoor niet ontslagen met opzigt tot een' ander,
die houder van zijne aceeptatie is; behoudens zijn verhaal op dengenen aan wien hij onverschuldigd
heeft betaald.

138. Van eenen en denzelfden wisselbrief een prima, secunda, tertia, enz. gemaakt zijnde, en de
betrokkene op meer dan eenen derzelve eene acceptatie gesteld hebbende, is deze verpligt alle de
geaccepteerde wisselbrieven te betalen, wanneer onderscheidene houders daarmede ten vervaltijde
opkomen; behoudens zijn verhaal op dengenen, die meer dan eenmaal gebruik van den wisselbrief
gemaakt heeft.

139. De acceptant is niet anders verpligt een' vermisten wisselbrief te betalen, dan op voldoend
bewijs van het regt van dengenen die de betaling vraagt, mitsgaders tegen des houders verbindtenis
tot vrijwaring voor alle namaning, en onder bijgevoegde borgtogt.

140.  Die een' vervallen wisselbrief op den vervaltijd betaalt, zonder dat er verzet tegen zij gedaan,
wordt vermoed deugdelijk gekweten te zijn.

141. De vertooner van eenen wisselbrief, welke aan hem niet is geandosseerd, doch die schriftelijk
kan bewijzen, dat dezelve hem ter invordering is toegezonden, kan de betaling onder borgtogt
vorderen, en, bij gebreke van betaling, denzelven laten protesteren.

142. De houder van eenen wisselbrief, die de betaling ontvangt, en alle zijne voorgangers, zijn aan
dengenen, die den wisselbrief betaald heeft, verantwoordelijk voor de wettigheid van alle vroegere
endossementen.

143. Buiten het geval, in artikel 139 gemeld, is de acceptant ongehouden tot betaling van den
wisselbrief, ten zij hem de geaccepteerde wisselbrief, met behoorlijke guitantie van den houder
voorzien, worde uitgeleverd.

144. De betrokkene bereid zijnde tot eene gedeeltelijke betaling van den inhoud van den wisselbrief,
is de houder verpligt, die gedeeltelijke betaling, waardoor de trekker en de endossanten in zoo verre
ontlast worden, aan te nemen, en wegens het overige protest te laten doen.

145. In het geval van het vorige artikel, kan de betaler echter de uitlevering van zoodanigen
wisselbrief niet vorderen, maar moet zich vergenoegen met eene afschrijving van de gedane
gedeelteliike betaling op den wisselbrief zelven, en met eene door den houder onderteekende
quitantie.

146. Een geprotesteerde wisselbrief kan betaald worden door een ieder ter eere van den trekker of
van eenen der endossanten.
Van die betaling, ter eere gedaan, wordt het bewijs ingelascht in de akte van protest, of achter
dezelve gesteld.
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147. Die eenen wisselbrief ter eere van een' ander bet:aalt, treedt door die betaling zelve in de regten
van den houder, en is verpligt dezelfde formaliteiten in acht te nemen.

148. Indien de betaling ter eere gedaan is voor rekening van den trekker, zijn alle de endossanten
bevrijd.
Indien zij gedaan is ter eere van eenen der endossanten, zijn alle de op hem volgende endossanten
bevrijd.

149. Indien verscheidene personen zich tot de betaling van eenen wisselbrief ter eere aanbieden,worden de regelen gevolgd, hier-boven ten aanzien van acceptatien ter eere voorgeschreven.

150. Indien degene, op wien de wisselbrief oorspronkelijk getrokken was, en tegen wien dezelve van
non- acceptatie was geprotesteerd, willig is de betaling te doen, wordt aan hem boven allen de
voorrang gegeven.

ZEVENDE AFDEELING.

Van de regten en uerpligtingen van den houder, bij non-acceptatie
of non-betaling uan den wisselbrief

151. De houder van eenen wisselbrief, de acceptatie van denzelven van den betrokkene hebbende
afgevraagd, en die niet bekomende, is verpligt daarvan een protest te laten opmaken.

152. De acceptatie van wisselbrieven moet gevraagd worden aan den betrokkene ter zijner woon-
plaatse, en niet ter plaatse alwaar de wisselbrief betaalbaar is gesteld.

153. Op vertooning van het protest van non-acceptatie, zijn de endossanten en trekkers respectieve-
lijk verpligt borg te stellen, dat de wisselbrief ten vervaldage zal worden voldaan, of denzelven
dadelijk, met de protestkosten en herwissel, in te trekken.
De borg, het zij van den trekker, het zij van den endossant, is alleen hoofdelijk met dengenen
verbonden, ten wiens behoeve hij zich als borg heeft gesteld.
In geval de acceptant v66r den vervaldag is gefailleerd, kan de houder protest doen opmaken, en alshier-boven borgtogt of voldoening vorderen.

154. De houder van eenen wisselbrief is verpligt de voldoening van denzelven, daags na den
vervaldag, aan den betrokkene, het zij de wisselbrief al dan niet geaccepteerd zij, af te vragen; en,
bij gebreke van die voldoening, daarvan ten zelfden dage een protest te laten doen.

155. De betaling van eenen wisselbrief moet gevraagd en het daarop volgende protest gedaanworden ter woonstede van den betrokkene.
Indien de wisselbrief getrokken of geaccepteerd is, om op eene andere bepaalde plaats of door een'ander' aangewezen persoon betaald te worden, zal de betaling gevraagd en het protest opgemaaktmoeten worden ter zoodanige bepaalde plaats of aan zoodanigen aangewezen persoon.Indien degene, die den wisselbrief betalen moet, geheel onbekend of niet te vinden is, moet het
protest gedaan worden aan het postkantoor van de opgegevene plaats der betaling, en daar geen
postkantoor is, aan het hoofd van het plaatselijk bestuur.

156. De houder is, bij weigering van den betrokkene, verpligt de betaling te laten afvragen aan
dengenen, die den wisselbrief ter eere heeft geaccepteerd, of aan wien dezelve, volgens het daarin
vermelde, in geval van nood, ter acceptatie of ter betaling is aanbevolen.
In dat geval, moet het protest tegen alle die personen gedaan worden, hetwelk zal kunnen
geschieden bij eene en dezelfde akte.

157. De protesten, zoo van non-acceptatie als van non-betaling, worden gedaan door eenen notaris
of den griffier van den kantonregter, of door eenen deurwaarder. Zij moeten vergezeld zijn van twee
getuigen.
De protesten behelzen:

1.  Een letterlijk afschrift van den wisselbrief, van de acceptatie, van de endossementen, van
de borgtogt, genaamd aual, en van de adressen daarop gesteld;
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2.  De vermelding dat zij de acceptatie of betaling aan de personen, of ter plaatse in de twee
voorgaande artikelen gemeld, afgevraagd en niet bekomen hebben;

3.  De vermelding van de opgegevene reden van non-acceptatie of non-betaling;

4.  De aanmaning om het protest te teekenen, en de redenen van weigering;

5.    De vermelding, dat hij notaris, griffier of deurwaarder, wegens die non-acceptatie of non-
betaling heeft geprotesteerd.

158. De notarissen, griffiers of deurwaarders zijn verpligt, op straffe van vergoeding van kosten,
schaden en interessen, afschrift van het protest te laten, en hetzelve, naar orde des tijds, in te
schrijven in een bijzonder register, genommerd en gewaarmerkt door den kantonregter van hunne
woonplaats; en om wijders, zulks begeerd wordende, een of meer afschriften van het protest aan de
belanghebbenden te leveren.

159. De houder van eenen wisselbrief, die van non-acceptatie of non-betaling is geprotesteerd, is
verpligt, op straffe van vergoeding van kosten, schaden en interessen, uiterlijk op den vijfden
gewonen postdag na het gedane protest, daarvan aan dengenen, van wien hij den wisselbrief
bekomen heeft, met toezending van een door dengenen, die het opgemaakt heeft, voor waar
geteekend afschrift van het protest, kennis te geven.

160. Elk endossant is, onder gelijke verantwoordelijkheid, verpligt, uiterlijk binnen denzelfden
termijn, het bij hem ontvangene protest over te zenden aan dengenen van wien hij den wisselbrief
bekomen heeft.

161. De houder van eenen wisselbrief, die van non-betaling is geprotesteerd, is geregtigd de
vergoeding van denzelven te vorderen van den acceptant, van den trekker en van alle de endossan-
ten, als ieder voor het geheel verbonden zijnde.
Hij heeft de keus hen gezamenlijk of afzonderlijk in regten aan te spreken.
Indien hij den trekker alleen aanspreekt, zijn alle de endossanten bevrijd.
Indien hij 66n der endossanten aanspreekt, zijn de latere endossanten bevrijd.

162. De houder van eenen wisselbrief, wegens non-betaling geprotesteerd, kan insgelijks zich de
vergoeding bezorgen door middel van herwissel.
De herwissel wordt te weeg gebragt door eene hertrekking, welke een andere wisselbrief is, door
middel van welken de houder zich zelven betaalt op den trekker, of op eenen der endossanten,
wegens de hoofdsom van den geprotesteerden wisselbrief, en zijne onkosten, volgens den wissel-
koers ten tijde der hertrekking.

163. De herwissel wordt, ten aanzien van den trekker, geregeld door den wisselkoers van de plaats
waar de wisselbrief had moeten worden betaald, op de plaats waaruit dezelve getrokken is.
In geen geval, is hij tot een' hoogeren wisselkoers gehouden.

164. Ten aanzien van de endossanten, wordt de herwissel geregeld door den wisselkoers der plaats,
werwaarts de wisselbrief door hen verzonden ofvernegotieerd is geworden, op de plaats waar de
terugbetaling gedaan wordt.

165. Wanneer tusschen de onderscheidene plaatsen geen onmiddellijke wisselkoers bestaat, wordt
de herwissel geregeld naar den wisselkoers der twee meest nabij gelegene plaatsen.

166. De hertrekking gaat vergezeld met de retour-rekening.

167. De retour-rekening bevat de hoofdsoin van den geprotesteerden wisselbrief, de protestkosten
en alle andere wettige onkosten, als de provisie van den bankier en makelaar, de zegels en
briefporten.
Zij maakt melding van den naam van dengenen op wien de hertrekking gedaan is, en van den
wisselkoers voor welken dezelve vernegotieerd is.
Derzelver juistheid wordt door een verklaring van een' makelaar in wissels, of, waar geene
makelaars in wissels zijn, van twee kooplieden bevestigd.
Zij gaat vergezeld van den geprotesteerden wisselbrief en van het protest, of een voor waar
geteekend afschrift van hetzelve.
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In geval de hertrekking op eenen der endossanten gedaan is, gaat zij bovendien vergezeld van eene
verklaring tot bewijs van den wisselkoers der plaats waar de wisselbrief betaalbaar gesteld was, op
de plaats van waar de wisselbrief getrokken is geweest, of waar de terugbetaling gedaan wordt.

168. Men kan geene henvissels bij elkander voegen. Elli endossant, gelijk ook de trekker, is slechts
tot 66n henvissel gehouden.

169. De interessen van de hoofdsom van den van non-betaling geprotesteerden wisselbrief zijn
verschuldigd van den dag van het protest af.

170. De interessen van de protestkosten, van den herwissel en andere wettige onkosten, zijn
verschuldigd van den dag af, dat de geregtelijke dagvaarding is gedaan.

171. Er is geen herwissel verschuldigd, indien bij de retour-rekening niet gevoegd zijn de
verklaringen volgens het voorschrift van artikel 167 hier-boven.

172. De houder van een' geprotesteerden wisselbrief is, bij faillissement dergenen, welke volgens de
wissel-verbindtenis aansprakelijk zijn, bevoegd om in alle derzelver boedels op te komen, met het
volle beloop der vergoeding door ieder van hen onderscheidenlijk en voor het geheel aan hem
verschuldigd.
Wanneer hij uit een der boedels eenige uitdeeling ontvangen heeft, zijn de andere boedels, zoo wel
als de niet gefailleerde medeverbondenen, niet verder ontlast dan voor het beloop van die
uitdeeling.

173. Wanneer echter de houder, het zij met den trekker, het zij met den acceptant, een vrijwillig
accoord aangaat, verliest hij zijn verder verhaal tegen alle de endossanten.
Indien dat accoord is aangegaan met een' der endossanten, verliest hij zijn verhaal tegen alle de
volgende, maar geenszins tegen vorige endossanten, noch tegen den trekker, noch tegen den
acceptant.
Wanneer hetzelve is aangegaan met den trekker, wordt de acceptant, welke geen fonds ontvangen
heeft, van alle verdere aanspraak bevrijd; in het tegenovergestelde geval blijft hij verantwoordelijk.
Eindelijk, wanneer het accoord vrijwillig is aangegaan met een' acceptant, welke fonds in handen
heeft, wordt daardoor alle verder verhaal tegen den trekker verloren.

174. De houder van eenen wisselbrief heeft eene ondergeschikte regtsvordering tot vergoeding
tegen derden, voor wier rekening de wisselbriefgetrokken is, indien dezelve de waarde daarvoor
genoten hebben.

175. De houder van eenen wisselbrief, te laat hebbende laten protesteren van non-betaling, heeft
geen regt van vergoeding tegen den trekker of de endossanten, en moet zich met zijne aanspraak
tegen den acceptant tevreden houden.
Dit lijdt alleen uitzondering ten aanzien van den trekker, voor zoo verre dezelve niet bewijst, dat de
betrokkene genoegzame fondsen ten vervaldage in handen had.

176. Wanneer een wisselbrief zoo tijdig is verzonden, dat dezelve v66r den vervaldag op de betaal-
plaats heeft kunnen aankomen, doch door onvoorziene gebeurtenissen van hooger hand eerst na
den vervaltijd op de betaalplaats aankomt, behoudt de houder van den wissel alle zijne regten, mits
hij den wisselbrief, uiterlijk des anderen daags na het ontvangen van denzelven, aan den acceptant
ter betaling hebbe doen aanbieden, en, bij non-betaling, doen protesteren.
Indien de posten gestremd zijn, is de houder verpligt den wisselbrief te verzenden langs den meest
zekeren buitengewonen weg; en hij behoudt zijn regt, indien hij denzelven, in voege voorschreven,
heeft ter betaling aangeboden en doen protesteren.

177. De houder van een' geprotesteerden en vermisten wisselbrief heeft regt van den trekker de
vergoeding te vorderen, tegen bewijs van zijn regt en het stellen van borgtogt.
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ACHTSTE AFDEELING.

Van het te niet gaan uan wissetschutd.

178. Wisselschuld gaat te niet:

1. Door kwijtschelding, volgens de bepalingen bij artikel 173 hier-boven gemaakt;

2. Door compensatie ofvergelijking van schuld, wanneer daartoe termen zijn.
In geval van faillissement, is een schuldenaar van den boedel, die eenen vervallen wisselbrief
met eene andere schuld wil vergelijken, gehouden te bewijzen dat hij te goeder trouw
eigenaar van den wisselbrief is geworden, v66r den tijd van het faillissement;

3. Door verjaring van vijfjaren, met opzigt tot de endossanten en met opzigt tot den trekker,
die fonds heeft overgemaakt; ten aanzien van den trekker die geen fonds heeft overgemaakt,
en ten aanzien van den acceptant, door de gewone verjaring, bij het Burgerlijk Wetboek ten
aanzien der personele actien vastgesteld.
Nietemin zijn zij, die de verjaring van vijfjaren tegenwerpen, gehouden, des gevorderd, onder
eede te verklaren, dat zij het bedrag van dien wissel niet meer schuldig zijn; en derzelver
weduwen, erfgenamen of regtverkrijgenden, dat zij te goeder trouw meenen dat er niets meer
verschuldigd is;

4. Door alle andere middelen, van schuldbevrijding, bij het Burgerlijk Wetboek vastgesteld.

NEGENDE AFDEELING.

Van orderbriefjes en assignatien of kassiersbriefjes.

179. Het orderbriefie is een onderteekend en gedagteekend geschrift, door hetwelk iemand zich
verbindt, in zijne of op eene andere aangewezene plaats, aan de order van een' ander persoon en op
eenen bepaalden tijd, eene zekere som te voldoen, met erkentenis van genotene waarde ofvan
waarde in rekening.

180. Alle wetsbepalingen omtrent wisselbrieven in dezen titel uitgedrukt en betreffende
Den vervaldag,
Het endossement,
De hoofdelijke verpligting,
De borgtogt, genaamd auat,
Het protest,
De pligten en regten van den houder,
De herwissel of de interessen,
De betaling en andere wijzen van schuldvernietiging, zijn op orderbrie4es toepasselijk
De verjaring van vijfjaren is ook toepasselijk op de endossanten van orderbrieUes; de
oorspronkelijke uitgever wordt slechts door de dertigiarige verjaring bevrijd.

181. Die eene assignatie op zijnen kassier of een kassiersbrieUe in betaling geeft, is daarvoor
verantwoordelijk, mits de houder bij den kassier voldoening vrage binnen de zes eerstvolgende
dagen na de onderteekening van de assignatie of het brieOe
Wanneer de assignatie of het brieOe den dag uitdrukt, op welken hetzelve betaalbaar is gesteld,
moet de houder de voldoening vragen binnen zes dagen na den uitgedrukten dag.
De houder zich, in Un van deze beide gevallen, niet binnen den gemelden tijd tot het bekomen van
voldoening hebbende aangemeld, verliest zijn verhaal op den uitgever.
Het verlies van verhaal heeft geen plaats, ten zij de uitgever bewijze, dat hij, gedurende den
bovengemelden termijn, genoegzame gelden, ten beloope van de uitgegevene assignatien of brie5es,
bij den kassier in kas gehad of gehouden heeft.

182. Indien zoodanige assignatien of kassiersbrief]es van de eene hand in de andere overgaan, is de
cedent daarvoor aan dengenen, aan wien hij assignatien of kassiersbriefjes overdraagt, niet langer
verantwoordelijk dan de drie eerstvolgende dagen na de uitgifte, of na den dag als de betaaltijd
aangeduid.
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183. Indien, in de gevallen der twee voorgaande artikelen, de laatste dag op eenen zondag invalt,
blijft de verantwoordelijkheid gedurende den daaraan volgenden dag.

184. De vertooning van het kassiersbrie0e  of de assignatie, bij de vorige artikelen vermeld, is
onnoodig, wanneer de kassier binnen den voorzeiden termijn heeft opgebouden te betalen.

Algerneene bepating

185. De verschillen over de aanbieding, de acceptatie, de betaling, het protest van non-acceptatie of
van non-betaling, moeten worden beoordeeld naar de regten van het land, alwaar die handelingen
hebben plaats gehad of hadden moeten geschieden.
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Bijlage II
Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden

(No. 46)

WET van den 23. December 1834, houdende veranderingen en wijzigingen in het eerste boek uan
het wetboek uan Koophandet.



252

(In 1838
ingevoerd als:)

Art. 1. Het opschrift van dezen titel zal luiden:
Van wisselbrieven.

(art. 100) 2. In het midden van art. 76 zullen de woorden: op Zigt worden gelezen, op
of na zigt, en voorts, aan het slot, erkentenis worden vervangen door
erkenning.

(art. 101) 3. Art. 77 zal luiden:
Een wisselbrief kan ook worden getrokken:
a. Aan de order van den trekker:
b. Op zeker persoon, en betaalbaar aan de woonplaats van een derde;
c. Voor rekening van een derde.

(art. 102) 4. Art. 78 zal luiden:
Wisselbrieven, behelzende verdichte opgave van naam ofvan woonplaats,
of van de plaats der trekking of der betaling, hebben enkel kracht van
gewone schuldbekentenis, indien daartoe overigens de vereischten
aanwezig zijn.
De verdichting kan echter door hen die daarvan kennis hebben gedragen
niet worden tegen geworpen aan de derden die daarvan zijn onbewust
geweest.

(art. 103) Art. 79

5. Art. 80 zal wegvallen.

(art. 104) 6. De aanhef van art. 81 zal luiden:
Indien niet anders is bedongen, is de trekker verpligt aan den nemer die
dit vordert den wisselbrief te leveren in prima, secunda en tertia,
waarvan in ieder enz.

(art. 105) Art. 82

(art. 106) 7. Art. 83 zal luiden:

De trekker, of degene voor wiens rekening de wisselbrief is getrokken, is
verpligt zorg te dragen dat de betrokken, is verpligt zorg te dragen dat de
betrokkene, ten vervaldage in handen hebbe het noodig fonds tot betaling,
zelfs indien de wisselbrief bij eenen derde is betaalbaar gesteld, met dien
verstande echter dat de trekker zelf, in allen gevalle, aan den houder en
de vroegere endossanten persoonlijk verantwoordelijk blijft.

(art. 107) 8. Art. 84 zal luiden:
De betrokkenen wordt geacht het noodig fonds in handen te hebben,
indien hij, bij het vervallen des wisselbriefs, of op het tijdstip waarop
dezelve, naar aanleiding van art. 131, voor vervallen wordt gehouden, aan
den trekker, of aan dengenen voor wiens rekening is getrokken, eene
opeischbare som schuldig is, ten minste gelijkstaande met het beloop van
den wisselbrief.

9. Art. 85 en 86 zullen worden vervangen door de drie volgende artikelen
(art. 108) Art. a.

De wisselbrief van non-acceptatie  of van non-betaling zijnde
geprotesteerd, is de trekker tot vrijwaring gehouden, al ware het protest
niet in tijds gedaan.
Indien hij echter, in het laatste geval, bewees dat de betrokkenen op den
vervaldag het noodig fonds tot betaling des wissel briefs in handen had, is
hij daarvan bevrijd. Indien, in dat geval, het vereischte fonds slechts
gedeeltelijk aanwezig was, is de trekker voor het ontbrekende gehouden.
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(In 1838
ingevoerd als:)

(art. 109) Art. b.
Indien de betrokkene den wisselbrief niet heeft geaccepteerd, en  de
houder verzuimd heeft denzelven tijdig te laten protest:eren, is de trekker
niettemin verpligt aan laatstgemelden af te staan en over te dragen de
vordering op het fonds dat de betrokkene van hem ten vervaldage heeft in
handen gehad, en zulks tot het beloop van den wisselbrief; en hij moet
aan den houder, te diens koste, de noodige bewijzen verschaffen om die
vordering te doen gelden Indien de trekker in staat van faillisement is
verklaard, zijn de curatoren zijnen boedel tot dezelfde verpligtingen
gehouden, ten ware deze mogten verkiezen den houder als schuldeischer,
voor het beloop van den wisselbrief, toe te laten.

(art. 110) Art. c.

De houder van eenen geprotesteerden wisselbrief heeft in geen geval
eenig regt op het fonds dat de betrokkene van den trekker in handen -
heeft.
Indien de wisselbrief niet is geaccepteerd, behooren die penningen, bij
faillissement van den trekker, aan diens boedel. In geval van acceptatie,
blijft het fonds, tot het beloop van den wisselbrief, aan den betrokkene,
behoudens de verpligting van dezen om jegens den houder aan zijne
acceptatie te voldoen.

(art. 111) 10. Art. 87 zal luiden:
De wisselbrief getrokken zijnde aan de order van een derde, alleen ten
einde daarvan de betaling te vorderen, zoo is zulks, tusschen den trekker,
of dengenen voor wiens rekening is getrokken, en den nemer, eene enkele
lastgeving, waarin echter de bevoegdheid ligt opgesloten om den
eigendom des wisselbriefs door endossement over te dragen.

11. Het opschrift van de derde afdeeling zal luiden:
Van het accepteren uan wissetbrieuen en uan de borgtogt AVAL genaamd

(art. 112) Art. 88

(art. 113) 12. Art. 89 zal luiden:

Hij die het noodig fonds in handen heeft, bijzonderlijk bestemd tot de
betaling van eenen getrokken wisselbrief, is, op straf van vergoeding van
kosten, schaden in interessen jegens den trekker, tot de acceptatie
verpligt.

(art. 114) 13. De aanhef van art. 90 zal luiden:

Belofte om eenen wisselbrief te zullen accepteren geldt niet als acceptatie,
maar geeft aan den trekker eene regtsvordering  enz.

Zullende het slot van dat artikel luiden:
aan dien derde, op het crediet van den wisselbrief, heeft voorgeschoten.

(art. 115) 14. Art. 91 zal luiden:
De acceptatie moet door den betrokkene duidelijk op den vertoonden
wisselbrief gesteld en door hem onderteekend worden.
De acceptatie moet gedagteekend zijn, indien de wisselbrief op eenigen
tijd na zigt is getrokken.
Bij gebreke van dagteekening, kan de houder de betaling op den termijn
daarbij uitgedrukt, te rekenen van den dag der trekking.
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(In 1838
ingevoerd als:)

(art. 116) 15. Art. 92 zal luiden als volgt:
De houder van een wisselbrief getrokken op plaatsen binnen dat
koningrijk, het zij op zigt, of op eenigen tijd na zigt, moet daarvan de
acceptatie of de betaling vorderen, binnen de na te melden termijnen na
de dagteekening van den wisselbrief, en zulks op straf van zijn verhaal te
verliezen op de endossanten en op den trekker, indien deze fondsen tot de
betaling bezorgd had.
Die termijnen worden bepaald als volgt:
Voor wisselbrieven getrokken van het vaste land en van de eilanden in
Europa op zes maanden.
Voor wisselbrieven getrokken van de westelijke kusten van Afrika tot aan
de Kaap de Goede Hoop, en deze daaronder begrepen, mitsgaders van het
vaste land van Noord- en Zuid-Amerika, gelegen aan de Groote Zuidzee,
te rekenen van de andere zijde van Kaap Hoorn en van de in die zee
gelegene eilanden, mitsgaders van het vaste land van Azia en de eilanden
in de Oost-Indion, op twee jaren;
De termijnen worden in tijden van oorlog ter zee verdubbeld, voor zoo veel
betreft wisselbrieven van de eilanden in Europa en van de plaatsen
vermeld bij het derde, vierde en vijfde lid van dit artikel.
Alle de bepalingen hierboven gemeld, zijn wederkeeriglijk van toepassing
op wisselbrieven op zigt, getrokken uit het koningrijk der Nederlanden op
de plaatsen hierboven aangeduid.
De termijn is van drie maanden voor binnenlandsche wisselbrieven.

(art. 117) 16. Art. 93 zal luiden:

De acceptatie van eenen wisselbrief, betaalbaar op eenen andere plaats
dan die waar de acceptant zich ophoudt, moet de woonplaats aanwijzen
waar de betaling ontvangen, of het protest gedaan moet worden.

(art. 118) 17. Art. 94 zal luiden:
Indien de gedomicilieerde, na verloop van den vervaldag, failleert, en de
houder verzuimd heeft het protest tijdig te laten opmaken, is de acceptant
ontslagen, indien, en voor zoo verre, hij bewijst fonds aan de aangewezene
woonplaats te hebben bezorgd, behoudens de verpligting vermeld bij art.b
(in art.9 van deze wet).

(art. 119) 18. Art. 95 zal luiden:

Hij die eenen wisselbriefheeft geaccepteerd, is tot deszelfs betaling
verpligt.
Hij  mag de eens op den wisselbrief gestelde acceptatie,  ook v66r deszelfs
teruggave, niet herroepen, vernietigen, doorhalen of onleesbaar maken,
en blijft desniettegenstaande tot de voldoening verpligt.
Hij is onbevoegd om, door beslag op den wisselbrief onder den houder te
leggen, deszelfs verderen loop te beletten.
Hij kan tegen zijne acceptatie niet in zijn geheel worden hersteld, al
hadde de trekker geen fonds bezorgd, of al ware deze, buiten zijn weten,
v66r de acceptatie gefailleerd, ten zij de houder bedriegelijke middelen
hadde in het werk gesteld om de acceptatie te verkrijgen.

(art. 120) 19. Art. 96 zal luiden:

De acceptatie mag niet onder eene voorwaarde gedaan worden, maar wel
met eenige bepaling ten aanzien van de som. In het eerste geval, moet de
wisselbriefvan non-acceptatie worden geprotesteerd; in het laatste geval,
is de houder verpligt de gedeeltelijke acceptatie aan te nemen en voor het
meerdere te laten protesteren.
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(In 1838
ingevoerd als:)

(art. 121) 20. In den aanhef van art. 97 en van art. 98 zal het woord wanneer
worden vervangen door indien; zullende in den laatstgemelde aanhef
wegvallen de woorden: bu weigering  uan  den  betrokkene.

(art. 122) 21. nr. 1, 2 en 3 van voorzeid art. 98 zullen luiden:

1.  Zij  die den wissel accepterren ter eere van den trekker, of van
dengenen voor wiens rekening dezelve getrokken is;
2. Zij die zulks willen doen ter eere van den nemer;
3. Zij die zulks willen doen ter eere van vroegere endossanten.

(art. 124) 22. Art. 99 zal na art. 100 worden geplaatst.

(art. 123) 23. Art. 100 zal luiden:
Indien verscheidene personen, allen van last voorzien, zich aanbieden om
den wisselbrief ter eere van denzelfde persoon te accepteren, verblijft de
keuze aan den houder. Hetzelfde geldt indien meer dan een persoon zich,
zonder last, tot acceptatie ter eere van denzelfden persoon aanbiedt.

(art. 125) Art. 101

(art. 126) Art. 102 zal luiden:

De acceptatie ter eere moet op den wisselbrief gesteld worden; in de  akte

van protest, of achter dezelve, wordt van die acceptatie melding gemaakt.

(artt. 127-129) Art. 103-105

(art. 130) 25. In art. 106 zullen wegvallen de woorden: ook nog geaccepteerd en

(art. 131) 26. Art. 107 zal luiden:
Deze borgtocht wordt gesteld op den wisselbrief zelven, of bij  een
afzonderlijk geschrift, zelfs bij eenen brief.

(art. 132) Art. 108

(art. 133) 27. Het tweede lid van art. 109 zal wegvallen.

(art. 134) 28. Art. 110 zal luiden:

Het endossement wordt op den wisselbrief, of op deszelfs secunda, tertia,
enz., gesteld, en moet zijn gedagteekend en onderteekend. Hetzelve
behelst den naam van den persoon aan wien, of aan wiens order, de
betaling moet geschieden, met toevoeging van: 'genotene waarde' of van:
'waarde in rekening'. Indien de waarde van een derde afkomstig was,
wordt daarvan, met aanduiding van dien derde, melding gemaakt.

(art. 136) 29. Art. 111 zal achter art. 112 worden geplaatst, en luiden:

Het endossement kan ook in blanco geschieden, door de bloote
naamtekening van den endossant, op den wisselbrief gesteld. Zoodanig
endossement wordt gerekend de erkenning van genotene waarde te
bevatten, en draagt den eigendom des wisselbriefs aan den houder over.
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(art. 135) 30. Art. 112 zal luiden:
Het endossement de vereischten missende, bij het vorig artikel
voorgeschreven, wordt tusschen den endossant en dengenen aan wien hijden wisselbrief heeft geandosseerd voor eene volmagt gehouden,strekkende om den inhoud des wisselbriefs, zelfs in regten, in te vorderen.
Indien het endossement aan de order van den geendosseerde is gesteld,heeft deze de bevoegdheid om den eigendom des wisselbriefs bijendossement over te dragen, behoudens zijne verantwoordelijkheid jegens
zijnen lastgever.

(art. 137) Art.   113

(art. 138) 31. De aanhef van art.  114 zal luiden:
Het is verboden bij de endossementen eene vroegere dagtekening, dan die
waarop men dezelve werkelijk onderteekent, uit te drukken, op straf
enz.

(art. 139) 32. Art. 115 zal luiden:
Wisselbrieven waarvan de vervaldag is verstreken, of die niet betaalbaar
zijn gesteld aan order, zijn niet vatbaar voor endossement, maar de
eigendom moet, bij eene afzonderlijke akte van cessie, overeenkomstig devoorschriften van het Burgerlijk Wetboek, worden overgedragen.

(artt. 140-141) Art. 116-117

(art. 142) 33. In het slot van art. 118 zal onkosten worden veranderd in kosten.

(art. 143) 34. Art. 119 zal luiden:
De trekker wordt geacht voor zijn eigene rekening te hebben getrokken,indien uit den wisselbrief,  of uit den adviesbrief, niet blijkt voor wiens
rekening zulks is geschied.

(artt. 144-146) Art. 120-122

(art. 147) 35. De aanhef van art. 123 zal luiden:
De bepalingen omtrent de gehoudenheid van den acceptant zijn,   enz.

(art. 148) 36. Art. 124 zal luiden:
Indien, na de acceptatie van eenen wisselbrief, de trekker, uit hoofde van
de wanbetaling des acceptants, verpligt was denzelven in te trekken,
heeft hij tegen dezen eene regtsvordering, zoo wel tot de verantwoordingvan het aan hem tot die betaling verstrekt fonds, als tot vergoeding derschade uit het niet volvoeren van den aangenomen last ontstaan.

(art. 149) 37. Art. 125 zal luiden
De wisselbrief op tijd getrokken is betaalbaar op den vervaldag.

(art. 150) Art. 126

(art. 151) 38. Art. 127 zal luiden:
De termijn in een wisselbrief uitgedrukt, welke op een of meer dagen,
maanden of uso's na zigt getrokken is, begint te loopen op den eersten dagna dien waarop de acceptatie of het protest van non-acceptatie gedaan is.
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(art. 152) 39. Art. 128 zal luiden:

Door maanden verstaat men, zoo wel bij wisselbrieven op zigt als op tijd
getrokken, die der gregoriaansche tijdrekening.
Door uso's worden, ten aanzien van alle binnen het Koningrijk
betaaalbare wisselbrieven, verstaan dertig dagen, welke ten aanzien van
wisselbrieven, niet op zigt getrokken, beginnen te loopen daags na
derzelver dagteekening.

(artt. 153-154) Art. 129-130

(art. 155) 40. In art. 131 zal het woord aanstonds worden vervangen door dadetijk.

(art. 156) 41. Art. 132 zal luiden:
Een wisselbrief moet betaald worden in het geld, daarbij uitgedrukt.
Indien nogtans dat geld geenen wettelijken koers in het Koningrijk had,
zal, wanneer de koers niet bij den wisselbriefis geregeld, de betaling
geschieden in nederlandsch geld, volgens den wisselkoers van den
vervaltijd en van de plaats der betaling, en, zoo daar geen wisselkoers
bestaat, alsdan volgens dien van de handelplaats, het naast gelegen bij
die waar de wisselbrief moet worden betaald.

(art. 157) 42. In het midden van het eerste lid van art. 133 zullen de woorden: of, in
geuat uan wanbetaling, worden gelezen: ofzullen, in geval van
wanbetaling, enz.

(art. 158) 43. In art. 134 zal descompterende worden gelezen: in disconto nemende.

(artt. 159-162) Art. 135-138

(art. 163) 44. In het slot van art. 139 zullen de woorden des houders worden gelezen
diens.

(art. 164) Art. 140

(art. 165) 45. In het midden van art. 141 zal, v66r de woorden ter invordering,
worden bijgevoegd: door den regthebbende.

(art. 166) 46. In art. 142 zullen de woorden: zijne uoorgangers worden gelezen: de
uroegere endossanten.

(artt. 167-170) Art. 143-146

(art. 171) 47. Het slot van art. 147 zal luiden (in plaats van der woorden: en is
verpligt dezetf(ie formatiteiten in acht te nemen) en is aan dezelfde
verpligtingen onderworpen.
Bij dit artikel zal een tweede lid worden gevoegd, van den volgenden
inhoud:
Hij is daarenboven gehouden van de gedane betaling onverwijld kennis te
geven aan dengenen te wiens eere hij betaald heeft, op straf van
vergoeding van kosten, schade en interessen, zoo daartoe termen zijn.

(artt. 172-176) Art. 148-152

(art. 177) 48. In den aanhef van art. 153 zullen de woorden en trekkers worden

gelezen en de trekker.

(art. 178) En zal het laatste lid van dat artikel een afzonderlijk artikel uitmaken.
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(art. 179) 49. Art. 154 zal luiden:
Bij gebreke van betaling op den vervaldag, is de houder, zonder aanzien of
de wisselbrief al dan niet geaccepteerd zij, verpligt denzelven op den
volgende dag te laten protesteren.
Indien die dag op een Zondag invalt, moet het protest op den volgenden
dag geschieden.

(art. 180) 50. Art. 155 zal luiden:

De betaling van een wisselbrief moet bevraagd en het daarop volgend
protest gedaan worden ter woonplaatse van den betrokkene.
Indien de wisseIbrief getrokken is om in eene andere aangewezene
woonplaats; of door een ander aangewezen persoon, het zij in dezelfde, het
zij in eene andere gemeente, te worden betaald, moet de betaling
gevraagd en het protest opgemaakt worden ter aangewezene woonplaats
of aan den aangewezen persoon.
Wanneer degene  die den wisselbrief moet betalen geheel onbekend of niet
te vinden is, moet het protest gedaan worden aan het postkantoor van de
ter betaling aangewezene woonplaats, en indien aldaar geen postkantoor
is aan het hoofd van het plaatselijk bestuur. Hetzelfde moet plaats
hebben, indien een wisselbrief is getrokken om in eene andere gemeente
te worden betaald dan die waar de betrokkene woont, en de woonplaats
waar de betaling moet geschieden niet is aangewezen.

(art. 181) 51. De aanhef van art. 156 zal worden gelezen:
De houder is, bij weigering van den betrokkene, verpligt de betaling af te
vragen aan dengenen die  enz.
Zullende het tweede lid luiden:
Tegen ieder hunner die de betaling weigert zal protest worden
opgemaakt, hetgeen zal kunnen geschieden bij eene en dezelfde akte.

(art. 182) Art. 157

(art. 183) 52. In art. 158 zal na de woorden: afschri# uan het protest te laten worden
bijgevoegd: en hiervan melding in het afschrift te maken.

(art. 184) 53. Art. 159 zal luiden:

De houder van eenen wisselbriefvan non-acceptatie of van non-betaling
geprotesteerd, is verpligt, op st:raffe van vergoeding van kosten, schade en
interessen, uiterlijk binnen vijf dagen  na het gedaan protest, hetzelve te
doen beteekenen aan dengenen van wien hij den wisselbrief heeft
bekomen, indien beide in dezelfde gemeente woonachtig zijn.
Indien beide niet in dezelfde gemeente woonachtig zijn, zal de houder, op
gelijke straf, verpligt zijn een afschrift van het protest, voor waar
geteekend, door dengenen die hetzelve heeft opgemaakt, toe te zenden
aan hem van wien  hij den wisselbrief heeft bekomen, en zulks uiterlijk op
den eersten gewonen postdag na bovengemelde vijf dagen, of, zoo er geen
regelmatige post bestaat, met de eerste openlijk bekende gelegenheid ter
verzending, na gezegde vijf dagen.

(art. 185) 54. Art. 160 zal luiden:
Ieder endossant is, onder gelijke verantwoordelijkheid, verpligt, uiterlijk
binnen denzelfder termijn, te rekenen van den dag van het ontvangen
protest, hetzelve te doen beteekenen, of toe te zenden aan dengenen van
wien hij den wisselbrief bekomen heeft, en zulks op gelijke wijze als bij
het vorig artikel is bepaald.
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(art. 186) Art. 161

(art. 187) 55. Het tweede lid van art. 162 zal luiden:
Herwissel is eene hertrekking van den houder eens wisselbriefs op den
trekker,  of op een der endossanten, wegens de hoofdsom van den
geprotesteerden wisselbrief en de kosten, volgens den wisselkoers ten
tijde der hertrekking. Deze hertrekking doet, in geval van niet-
voldoening, het regt ter vervolging tegen geen der mede-schuldenaren
verloren gaan.

(art. 188) 56. In art. 163 en 164 zal: door den wisselkoers worden gelezen: naar den
wisselkoers, en zal, in het laatstgemelde artikel: uernegotieerd worden
vervangen door: uerhandeld.

(artt. 189-192) Art. 165-167

57. Art. 168 zal door de volgende twee artikelen worden vervangen:

(art. 193) Art. a
Over een en denzelfden wisselbrief kan men niet meer dan 66ne retour-
rekening maken. Deze retour-rrekening wordt betaald door den eenen
endossant aan den anderen respectivelijk, en eindelijk door den trekker.

(art. 194) Art. b
Men kan geene herwissels op elkander stapelen; ieder endossant draagt
er slechts 66n gelijk ook de trekker.

(artt. 195-199) Art. 169-173

(art. 200) 58. De aanhef van art. 174 zal luiden:
De houder van een geprotesteerden wisselbrief heeft mede eene
regtsvordering enz.

(art. 201) 59. Art. 175 zal luiden:
De houder van eenen wisselbrief die denzelven te laat heeft doen
protesteren heeft geen regt van vergoeding tegen de endossanten en moet
zich met zijne aanspraak tegen den acceptant tevreden stellen; behoudens
de verpligting van den trekker, hier-boven in art. a en b (in art. 9)
bepaald.

(art. 202) 60. Art. 176 zal luiden als volgt:
Indien een wisselbrief zoo tijdig is verzonden dat hij wel v66r den
vervaldag had kunnen aankomen in handen van dengenen aan wien
dezelve luidt, en door dezen ter betaling had kunnen worden aangeboden,
doch  niettemin, door onvoorzien toeval of door overmagt, eerst na den
vervaldag aankomt, moet dezelve daags na de ontvangst worden
aangeboden en bij niet-voldoening geprotesteerd, indien de betrokkene in
dezelfde plaats als de houder woonachtig is.
Indien hij elders woont, of de wisselbriefop eene andere plaats is
gedomicilieerd, of betaalbaar gesteld, moet het aanbod en het protest
geschieden binnen acht dagen na de ontvangst.
Indien de posten gestremd zijn, moet de wisselbriefworden verzonden
langs den meest zekeren buitengewonen weg, en de houder behoudt zijn
regt, indien de wisselbrief, in voege voorschreven, ter betaling is
aangeboden, en bij non-betaling geprotesteerd.
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(art. 203) Art. 177
61. Art. 178 zal door de vier volgende artikelen worden vervangen:

(art. 204) Art. a.
Behoudens de bepalingen der drie volgende artikelen, gaat wisselschuld
te niet door alle middelen van schuldbevrijding, bij het Burgerlijk
Wetboek aangewezen; en daarenboven door het vrijwillig accoord, bij art.
175 van dit Wetboek vermeld.

(art. 205) Art. b.

De schuldenaar eens gefailleerden boedels, die een vervallen wisselbrief
met eene andere schuld wil vergelijken, is gehouden te bewijzen dat hij
v66r het faillissement, ter goeder trouwe, eigenaar van den wisselbrief is
geworden.

(art. 206) Art. c.
Met uitzondering van hetgeen bij het volgend artikel is bepaald, verjaart
wisselschuld door een tijdsverloop van tien jaren, te rekenen van den
vervaldag des wisselbriefs.
Niettemin zullen zij die deze verjaring inroepen gehouden zijn, des
gevorderd onder eede, te verklaren dat zij, ter zake van den wisselbrief,
niets meer schuldig zijn, en derzelver erfgenamen, of regtverkrijgenden,
dat zij, ter goeder trouwe, vermeenen dat er uit dien hoofde niets meer
verschuldigd is.

(art. 207) Art. d.
De regtsvordering tegen de endossanten, en tegen den trekker van een
van non-betaling geprotesteerden wisselbrief, de laatstgemelde wanneer,
en voor zoo verre, hij bewijst fonds te hebben bezorgd, verjaart door na te
melden tijdsverloop.
Ten aanzien van wisselbrieven getrokken uit dit Koningrijk en
betaalbaar:
Op plaatsen in den Levant en aan de noordelijke kusten van Afrika, met
15 maanden.
Op plaatsen aan de west:elijke kusten van Afrika, tot aan de Kaap de
Goede Hoop, deze daaronder begrepen; op het vaste land van Noord- en
Zuid-Amerika (met uitzondering van het hier-onder gemelde gedeelte) en
op de eilanden in de West-Indien, met 18 maanden.
Op plaatsen aan de kusten van Zuid- en Noord-Amerika, gelegen aan de
Groote Zuidzee, te rekenen van de andere zijde van Kaap Hoorn, en op de
in die zee gelegen eilanden, mitsgaders op het vaste land van Azie en de
eilanden in de Oost-Indian, met twee jaren.
Op alle andere plaatsen met een jaar.
De hier-boven gemelde tijdsbepalingen, van 15, en 18 maanden, en van
twee jaren, worden in tijd van oorlog ter zee verdubbeld.
De verjaring begint te loopen tegen den houder des wisselbriefs te
rekenen van deszelfs vervaldag, en tegen ieder der endossanten van den
dag dat hij tot betaling in regten is aangesproken, of, indien er geene
regtsvordering heeft plaats gehad, van den dag dat hij vrijwillig heeft
betaald.

TITEL VII Art. 179-184.

62. De algemeene bepating, vervat in art. 185, zal wegvallen.

63. Insgelijks zal wegvallen de negende afdeeling van dezen titel, welks
inhoud in eenen afzonderlijken titel zal worden behandeld.
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Bijlage III
Staatsblad voor het Koningrijk der Nederlanden

(No. 22)

WET van den 10. Mei 1837, houdende nadere verbeteringen in het Wetboek van Koophandel.
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(art. 116) 2. Achter het derde lid van artikel 92 (veranderd bij artikel 15 van
de wet van den 25. December 1834 staatsblad no. 46), zal een nieuw
lid worden ingevoegd, aldus luidende:
Voor wisselbrieven, getrokken uit de Levant en de Noordelijke
kusten van Afrika, op acht maanden.
In het zesde (voortaan zevende) lid van dit artikel zal in plaats van
derde, uierde en uijfde lid, worden gelezen: uierde, uijfde en zesdelid.
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