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Door de invoering van de nationale codificaties sinds her begin van de negentiende eeuw 
is de beoefening wan,  de privaaPrech~swetenschap een nakonale amgelegenheid geword- 
en. Dat is het uitgmgspunt va2 veel schrijvers (zoals Coing en Zimmermmn). In de 
huidige t i~d  Is er een streven in de privaatrechtswetensdrap om die nalioimle grenzen te 
overschrijden. In de woorden van uiimmermm: .a comlprehensive T~uropemiza t io~ '~ f  
legd sclence has 20 be brought about. W a a r  was de privaatrechtswetenschap werkelijk 
zo nationaal? Dit onderzoek geeft eelt mlwoord op de vraag in welkc mate en op welke 
wijze sprake wris vm orilentatie op andere rechtsstelsels in de Wedeulmclse wetezzschap 
v m  het privaatrecliil. Deze vraag is op de volgende manier geconcretiseerd. Als object 
van onderzoek dient het gebruik van hel aan een anider reclznsstclsel ontleend argiumeiit 
in de Nederlandse discussie over vier verschillende oiidenarerl~en uit het wermogcnspri- 
vaatreclir. De volgende onderwerpen worden onderzocht: de in artikel 1403 lid 1 BW 
(oud) weergegeven aansprakelijkheid voor zaken, publiek domein, artikel 2014 BW 
(oud) en de relativiteit van de onrechtmatige daad. Bij de analyse van de discussie ligt 
de nadruk op de vorming van siaairdpunten in dc privaatrwhrelijlre lileratuur: comen la -  
ren op her Burgerlijk Wetboek, boeken, publikaties in (vak)tijdschriften, en annotaties. 
De onderzochte periode strekt zich uit over een mime eeuw: vanaf de codificatie va11 
1838 tor aan 1940. Bij de analyse van de literatuur worden de sirmdpui~ten en argu- 
memen olpgespo~rd. Verwijzingen tonen de herkomzsc van een stmdpurni, of arguinent uit 
een ander rechtsstelsel. Op een viertal manieren kan uit deze verwljzingcn de oriknlanle 
op a ~ ~ d e r e  rechtsslelsels volgei?. De eerste manier is een kwantitatieve benadering, Eeil 
relatieve vera~desing in hei aantal gebruikte verwijzingen illustreert de gericlrtlieid van 
de rechtswetenschap op een bepaald rechtsstelsel. Daartoe warclen venvi~~zingcn onder- 
scheiden naar herkomst en vervolgens geteld in geselecteerde literatuur. In een bi~iage 
zijn deze bevindingen weergegeven. 

Een kwalitatief onderzoek naar de oriëntatie op andere rechtsstelsels vindt plaats up drie 
manleren. In de eerste plaats wordt de inhoudelijke antwlkkeling van het leerstuk gierna- 
lyseerd: duidelijk wordt welke (delen vaui de) onderwerpen ontleend zijn aan andere 
rechtsstelsels. In de tweede plaats wordt het gebrwikze argument gewaardeerd als me- 
tliode van rechtsvinding. Door het nrgument als methode vun rechtsvinding tc kwalifice- 
ren wordt de oriëntatie op het andere stelsel duidelijker In een bekende hisrorische 
ontwikkeling wan het prhaatrecht geplaatst (van legisme naar vr~je rechtsvinding). Dit 



criterium is de belmgrukste grond geweest voor de verdeling van de onderzochte 
pcriode in vier daeliperioden die telkens in afzonderlijke hoofdstukken worden behm- 
deld. In de derde plaats wordt her ontleende argument nader beschouwd door visies van 
civilisten, op rechtsvergelijkung erbij re betrekken. Na twee inleidende hoofdstukken 
(hoofdstuk 1 met een inleiding en vraagstelling, hoofdstuk 2 met een introductie van de 
onderwerpen) wordt in haadclstuk 3 de privaatrechtswerenschap voorafgaande aan 1838 
bcllcht en wordt de beiekeniis vastgesteld van de onder~ochte onderwerpen in 1838. 
Ingegaan wordt op het Romeinse recht en het Franse recht, en de betekenis van beide 
srelsels voor het BW van 1838. Parlementalre geschiedenis en de voorgaande ontwerpen 
van wetgeving bilijlken onvoldoende om de bepalingen in het Burgerlijk Wetboek te 
interpreteren. Frans en Romeins recl-te zijn iloodzakelijk bij de uitleg. Soms blij~kt zelfs 
met behulp vm dcze rechtsstelsels een duidelijke uinleg onmogelijk. Door de letterlijke 
vertaling van artikel 2279 CC In artikel 2014 worden onduidelijkheden u i t  bet Franse 
rechl overgenomen in het Nederlandse recht. 

In hoofdstuk 4 wordt deze onvolkomenheid van de Nederlaa~dse bronnen duidelijk 
geïllustreerd. Dit hoofd-dsluk behandelt de eerste periode (183%-1850i) na de codificatie 
van 1838. Wc zien dat bij de uitleg van alle behandelde onderwerpen steeds hei Franse 
rechn wordt betrokken. Kort na de codilicatie is nog getracht door een beknopte tekstu- 
elc vergelijking lussen de Nederlandse en de corresponderende Franse bepalingen tot 
een uitleg van de Nederhandse bepaling te komen. Dat blijkt onvoldoende. Vrij snel 
verschijnen meer uitgebreide behandelingen van hel Nederlandse recht waarin met het 
Frnnse wordt vergeleken. Dat Franse recht is voor een uitleg van de Nederlandse 
bepalingen on~ontbeerlijk. Wet Romeinse recht wordt ook bij de uitleg belrokkeil, maar 
in mindere iniate dan het Franse. A a i  de hand van het Franse recht is een beperkte 
uitleg van de aansprakelijkheid in artikel 1403 lid II het meest waarschijnlijk. Die uitleg 
van artikel 2014 vindt plaats op vele verschillenade wijlzen, alle aan de hand van lieb 
Fiai-ise recht. Het Romeinse rechr maak! ten inierprctatie van het begrip kaken buiten 
de handelhnogelijk. Vooral is in deze periode sprake va11 een historische uiilegrnethode 
van de bepalingen in het Burgerli~k Wetbock. Daarbij vervullen Frans en Rorneins recht 
een onmisbare rol. 

Hoofdstuk 5 behandcla de periode v a n  het Icgisrrre (1850-1880). Kenmerkend voor dic 
periodc is een gerichtheid op tekst en systeem van 11et Nederlandse Burgerlijk Wetboek, 
Toc11 wordt ook in die pcriode ruim gebruik gersradct vim andere rechtssaelselis. Die 
oriëntatie op hel E;r;iinse recht blllj;Zi aanwezig. Andere rechtsstelsels worden eveneens 
gebruikt. Duitse wetgeving c12 wetsontwerpen met: ren aansprakelijkiieid buircn schuld 
worden belrokken bij aansprakelijkheid voor zaken. Uit het Belgische recht wordt 
Laurent aangehaald bij de uitleg van artikel 2014 (Diephuis' interpretatie van artikel 
20 14 vertaant veel ovcreenika~~~sten met Laurerits interpretarie wan artikel 2279 Cc). Het 
Duitse ontwerp voor een Borgerliches Gesetzbuch dicnt als onderbouwing voor een 
nieuwe uitleg van artikel 2014 (een voorloges wm Schollens legitimatieleer). Het Franse 



recht staat aan de basis van de acmptatie vm publiekrechtelijke eigendom in het Neder- 
landse (administratief- een privaar)rechz. 

Wanneer we kijken naar het gebruik van het buitenlandse argument in de wijzen vdm 
rechtsvinding dan valt het volgende op. Kenmerkend voor de reclitsbeoefening in de 
legistische periode is de scheiding die wordt aarigerroffcn russcn de beredenering vcm 
het geldende recht (ius conistiruturn) en de beredenering van het wenselijke recoslit (ius 
constituendurn). De beredenering van het geldende rccht is gebonden aan iekst en 
systeem vm hel Nedcrlmdse Burgerlijk Wetboek.. tn de beredenering vain het wenselijke 
recht kan veel meer gebruik gemaakt worden van andere reclrtsstelsels, In dat verband 
wordt een nieuwe uitleg van autikel 2014 voorgestaan en een invulling gegeven a m  hel 
begrip 'zaken buiten de harudel.Waar ook zien we dat in de beredenerizug van het 
geldende recht wan andere stelsels gebruik gemaakt wordt. Zo dienen het Franse en (in 
mindere mate) het Romeinse recht als historische intevreratie. Maar evenzeer wordt (in 
geringe mate) naar eigentijdse uiteenzetbingen rnel betrekking tol corsespa~lidere~zde 
artikelen in  hel. Franse recht verwezen. Bovendien wordt in andere rechtsgebieden, zoals 
het adn~iniistratiefrecht, met meer vrijheid van andere rech~ssxe/sels gebruik gemaakt. 
Via het (nieuw ontwikkelde) adniinistl-atiefrecbt wordt de (Franse) publiekrechtelijke 
eigendom van publiek domein alis heersende leer ook in het privaatrecht geaccepleerd. 
Aldus is ook a p  indirecte wijze (door middel van het ~idministraitiefreehll) sprake van een 
oriëniaiie op andere rechtsstelsels. De rechtsverge1i"jking verwerft zich aldus langzamer- 
hantl in de uitlegmethoden een zelfstandige positie. Er is in de periode van het legisinie 
meer dan alleen rechtsvergelmjking als historische interpretatie rnel behulp van het Franse 
of het Ronieinse recht. 

Hoofdstuk 6 behandelt de periode van dc vrije rechtsvindmg (1880-1910). De reactie 
tegen de strikte nitlegrnethoden van het legisme treedt sterk OP de voorgrond. De maat- 
schappelijke wenseliybeid van een bepaalde uitleg geeft niet alleen het wenselijke recht 
aan, zoals tijdens her Legisme voan~arneli,jk liel geval was, maar vormt trcvcns ceii 

(neleologiscln) argument in de beredenering van hei geldende reclit. In deze 'wrqe rechts- 
vinding'ko~bit eeia mime plaats toe aan het buirei~la~dse rechf. Zo dient Duinse cn 
Oostenrijkse wetgeving als onderbouwing voor een ruime ;iansprakelGkheid voor zaken 
in artikel 1403 lid 1. Ook de mime uitleg in dc Franse lireratuur en junsprudemitic vm 
Iret corresponderende Frmse artikel 1386 Cc wordt hiervoor gebruikl. De twee: belmg- 
rijkste interpretaties wan artikcl 2014 w~orden beide onderbouwd met behulp van het. 
Franse en hen Dmirse reclit. Ook het Engelse recht (Sale of Goods Act) en het Zwitserse 
worden bij de uitleg betrokken. Publiek domein wordt sinds 1890 algernecn onderwor- 
pen geacht aan het privaatrecht en de onderbouwing van diat standpulzt vind plaats aan 
de bmd van (rninderheidsstmclpunten in) hez Duitse en het Franse recht. De relativering 
van de onrecchtmatige daad uit het Duitse Bdrgerliiches Geseizbuch wordt uilgebreid in 
de Nederlandse literatuur behandeld. 



In de mahoden van rechtsvinding neemt het maatscliappelijk wenseaijke doel de meest 
belmgrijke plaats in. In verband met deze keleoiogrsche interpretatie komt m genoemde 
andere rechtsstelsels een mime plaans toe. Het Franse reclha blijft als historische Inler- 
pretatiemethode in gebniik. Gebruik van mdere rechtsstelsels in het algemeen wordt bij, 
de beredenering van het gehdmde recht van groter belang. Civilisten onderkennen dat 
belang var! rechtsvergelijking. In deze periode spreken een m t a l  zich expliciet uit voor 
een grotere rol van! rechtsvergelijking In het Wederlmdse privaatrecht. 

Haofdsiuk 7 behandelt de laatste periode (1910-1940) waarin twee richtingen re onder- 
kennen zijn. Enerzijds zet zich de vrijc rechtsvinding voort rnet een grote rol voer de 
telealogische interpretatie. Anderzij~ds z~ jn  er anderen die een grotere rol voor tekst, 
systsmzutiek en historie van het Burgerlijk Wetboek voorstaan. Beide richtingen gebrui- 
ken rechrsvergelijking. Dat gebeurt bij alle onderzocht~e onderwerpen. Zowel het Franse 
als het Duitse recht komen aan de orde. Kritiek komt op tegen de ruime aansprakelijk- 
heid die in artikel L403 kan worden gelezen. In dat verband worden (Franse] zegenstm- 
ders wan de heersende ruime uitleg van artikel 1386 Cc in het Franse recht aangehaald. 
De argumenten zijn aan tekst en sysiteem van de wet ontleend. Tevens wordt echter 
gewezen op de onbililuke gevolgen van een ruime aansprakelijkheid voor de (a,mspr&e- 
lijke) gebruiker vasn een aak.  Een voorgesteld onderscheid tussen gevaarlijke (of ge- 
brekkige) en ongevaarlijke zaken (Suîjling) wordt ontleend aan het eigentijdse Fransc 
en her Belgische recht. In de discussie over artikd 2014 maken voorstanders van de 
Germaansrechte1Pjke uitleg ('bezit is eigendom,' Meilers) gebruik van het Franse en 
Duitse recht. De tlieuwe legitimatieleer [Scholten) wordt onderbouwd met Frans, Dwils, 
Engels en Zwitsers recht. En de discussie over de rechtstoestand van publiek domein 
worden Frans en Duits recht ingebracht. De Nederlandse heersende leer van privaak- 
re-echtelijke eigendom wordt onderbouwd met een uitvoerige bespreking ei] verwerping 
van de Franse heersende g~ibliekrechtellljke leer, en de op het Franse recht gestoelde 
tlacoric v;ux Mayer uit het Duitse recht. Hel nieuwe vereiste van de relativiteit van de 
onïeclitinatige daad wordt geaccepteerd ia de rechtspraak en deels in de literatuur. Wet 
Duirse reclur levert een invulling van de relativiteit in het Nederlandse recht. De tegen- 
stand tegen Ireil nieuwe relativileitsvereisie is echter aanzienbjk, en ook daarin wordt vani 

lief Duitse recht, en heit Fr,wse (in tninderc mate) gebruik gemaakc. 

In, deze periode zijia twee richtingen in de methoden van rechtsvinding in het privaat- 
ncht te onderkernen. Aan de ene kant de riclating die de grootste waarde Loekent aan 
de vrijheid in de tiitleg, waarbij de teleologisclie uitleg het meest belangrijk is. Am de 
aiuiClere kant de richting die mem- waarde hecht aan reksr, systeem en geschiedenis van 
hel Burgerlijk Wetboek. Die wamie is niet zo groot dak aan een maatschappellijk wense- 
lijke uitleg geen ruimie meer zou toekomen. Am rechtsvergelijking kan (veel meer dan 
in het legisme) een mlme plaats toekomen. In beide richtingen wordt v m  rechtsvergelij- 
klcig gebruik gemaaikt: hetzij als rechtshistorisch argument, maar veel belangrijker is 
geworden de verwijzing naar het eigenlijdsc recht van een ander rechtsstelsel. 



Hoofdstuk 8 besluir. her onderzoek met een algemene conclusie o.ver de gehele besproken 
periode. Ingegaan wordt op de berekenis van dit onderzoek voor een Europees privaat- 
recht. Tussen de nlatiotude privaatrectrtsstelsds van Europa bestam nvereenkari~sten. 111 
dil onderzoek vallen er twee vooral op. In de eerste plaats is er de overeenkoizzst tussrnr 
de methoden van rechtsvinding in een bepaalde periode: het legisme (I'&cole de l'eexk- 
gkse, Begriffsjuirispmdcnz) in de tweede helft van de negentiende eeuw en de vrije 
rechtsvinding /Interessenjurisp1udenz en Freirechtschulie, la libre rhcherche scientifique) 
rond 1900. Pn de tweede plaats is er sinds 1900 sprake v~un een toenemeiide expliciete 
aandacht: van civiliisren voor rechtsvergelijking. Doos deze uitwendige owereerrhmsteni 
tussen de prlvaarrechtsstelseOs wordt kecennisna~ne van andere stelsels in her Nederla~dse 
privaatrecht vereenvoudigd. In toenemende mate wordt in de beredenering vm heen 
geldende recht gebruik gemaakt vm andere rechtsstelsels. Dat gebruik komt tol uiting 
op cen aantal mmieren. in de eersae plaats is sprake wm een getalsmatig grote onigntarie 
op andere rechtsstelsels. En de tweede plaats is vaak sprake van overname van stmdpuru- 
ten uit andere stelsels. In de derde plaats worden argumenlien uit andere stelsels regel- 
matig geaccepteerd of verworpen. Kennisname va1 dergelijk gebruik van arder recht 
km dienstbaar zijn bij harmonisatie o1 unificatie van o~~ideiwepen, uit de verschillende 
nationale stelsels van privaatrecht. 





The introduction of nat~onal codifications from the carly llinereenllt centuq onwards has 
made the sludy of private Paw into a na1iion.d affair. This IS the view of mmy sclzolars, 
irrcluding Coing and Zirnmermmn. Nowadays, when studying private law, there is a 
movement to transgress nationad borders. As Zirnmermann has put i t :  "..a conzrprehen- 
sivc "Europeanization" oaf legal sludy has lo be brought aboiat". However, how national 
was the study of private law in former limes? This disscrtarion examines the extent to 
which and the m m e r  in which sclaolars were guided by knowledge of foreign legal 
systems when studyii~g Dutch private law. Tile object of this study is the use caf asgu- 
rnents from foreign legal systems in the Dutch legal debate on [our different private law 
subjects in the field of Dulch properly law and the law of obligations. The subjects are: 
liability for corporeal objects as laid down in hrljlcle 1403, section 1, offhe Dutch Civil 
Code of 1838 (DCC); public ownership; Article 2014 DCC; and the relev~wce require- 
ment In relatian to wrongful acts (onreclttx~zatige doa4 In analysing thc literature, th-re 
aillthor focuses on viewpoints developed in scholarly writing on private law, d.e. corn- 
lnentarie~ an the 1838 Butch Civil Code, books, publicaliolts in legal reviews and 
annotations. The period under invcstigalion spans more than a century: Crom the 1838 
codification of Dutch private law (DCC) unt~l the year 1940. 

Through the literature analysis the differerra views and argu~lzents were collected. Refer- 
ences to foreign law revealed that these views or argumellu pertain l o  forcuge~ legal 
systems. There are four ways in which the influence of a foreign legall system can be 
established. The first is a quantitative approach. A relative chau~ge in the number of' 
references used reveals the reliance of Legal scholars Qn a particular foreign legal sys- 
tem. For this purpose, references are distinguished as to provenance and svbsequenlly 
counted throughout the selected materials. T11c outcome is featured In the annex. 

There are three ways in which qualitative research into the reliance on other legal 
systems cm be conducted. First, the swbsrmiive development of the above subjects is 
analyzed. Thin reveals which (e1ements of the) subjects under study have been derived 
from other legal systems. Second, the ;argument used is evalualed as a method of law- 
finding. By quailiwing "argument" as a method of law-fitlding, reliance on hiowledge 
of a fareign legal system Is placed more discernably in a fmiluar historical develop- 
ment, from formalism (legisme) to ""sciologicak jurispmdencc". This criterion has been 



 he principal reason far subdlvidzng the penod under study into four sub-periods. Each 
of the sub-periods are treated in a separare chapter. Third, the argument derived from 
a foreign legal sysLern us further examin& by looking at private lawyershttttwdes to 
comparative law. 

By way of introduction, Chapter 1 contaim a general introductim and the thesis, where- 
as Chapter 2 introduces the subjects. Chapter 3 deals with the study of private law of 
before 1838 and The relevance and scope rn 1838 of the subjects under study. Roman 
and French law is examined and the relevance for the 1838 Durch Civil Code is dis- 
cussed. The legislative history and the preceding relevant bills yielded insufficient 
information for a proper Interpretation of the provisrons of the 1838 Civil Code. French 
md Roman law needed to be recruited to assist in the interpretation. Even with the 
as is lmce of these foreign systems, at limes a proper and clear interpretation could not 
be achieved. Because of the literal trarsllatlon of Article 2279 of the French Code civil 
(Cc), the ambiguities of the French law were transferred to Article 2014 of the 1838 
Durd .~  Civil Cade. 

In Chapter 4, examples clearly demonstrate these imperfections of rhe Dutch legal 
sources, 'The author discusses the first period (18318-1850) following tlue codification of 
1838. On every occasion in whlch subjects needed interpretation, French law was 
~nvoked. Not long after codificaaion, tlaere was an attempt at inrerpreting the Dutch 
provisions by comparing the literal text of the Dlvtch provisions with that of the French 
provisions. This proved to be inadequate. A mare profound scholarly debate on Dutch 
law developed, in which Dutch law was compared with French law. French law was 
inclispensablle in rhe interpretation of Dutch legal provisions. Romm law was also used 
in interpreting Dutch law, but to a lesser extent. W e n  comparing Article 1402, section 
1,  of rlre 1838 Dutch Civil Code with French law, a restrictive interprenazion of the 
liability laid down in sectiora 1 of the Dutch article emerged as the most convincing 
Article 2014 DCC could be interpreted in many ways, but they all involved French law. 
Rolnm law offered the .I;oundation fur 'ushe inlerprelation of the term "'zakers bulrm d"e 
handel" (res errm mrnrrlercium). Particularly in this period, m historical interpretation 
~netlzod was applied to the provisions of [Ire 1838 Dutch Civil Cade. For this purpose, 
French zmet Roman law were indispensable. 

Chapter 5 treats the period of formalism (legisrne) which was between 1850 and 18810, 
Characaesistic o f  Il.ais period is the emphasis on the text m d  systematic organization of 
the Dueclr Civil Code. Nevcrlheless, other systems were employed for the purpose of  
law-firnuding. The reliance upon French law continued and other legal systems were 
exammined as weli. German ssrarures and bills relating fo strict liability were cansulted to 
define torrious liability for corporeal objects under Dutch law. From Belgian law, 
uxutent is quoted for the purpose of interpreting Article 210114 DCC, and Diephuis' 
inreqretatian of this article shows many similarities with Laurent's interpretation of 
Article 2279 Code dvil. The German Draft for a Civil Code (B&rgerliches Ckserzbuich) 



served as the basis for a new interpretation uf Article 2014 DCC @he precursor uf 
Scholken's theory of 'YegZlimafie'? French law lies at the root af the reception of public 
ownership into Dutch adrninjstrative and private law. 

If we examine the use of foreign argument Pn law-finrlling, we notice the fnllowing: 
characteristic for practising the study of law In the formalistic perjod is the separalion 
between the reasoning applied with respect to operajive law, the jus coc*.ornsrifut~a$n, arid 
[he arguments in advocating future law, the j r ts consriluest&m. The reasoning for the 
jus consrirurum of the Dutch Civil Code was restricted to text a~d system, It1 reasoning 
which was d~sected towards future law it was possible to rely on foreign legal sysilents. 
Thus, a new interpretation of Article 2014 DCC was advocated, and tlte term "zukefr. 
buirea de handel" was defined. However, in reasoning relating to operative law loreign 
legal systems were used as well. For instance, French law and, to a lesser extent, 
Roman law, sewed as elements of an historical interpretation. There are &so references, 
albeit few, to contemporary exposds on corresponding arnicles in French law. 111 eddi- 
thon, foreign legal systems were drawn upon; however, this practice was inore common 
in other legal areas, such as adminisrralive law. As a result of (newly developed) Dwich 
administrative law, lhe Frel~cbi concept of public ownership was received as the prevail- 
ing doctrine in Dutch private law. Tlius, indirectly, tltrolvgh adn~inistrative law, we see 
m inrerpseta~ion based on a foreign legal system. Step by step, comparative law is 
gaining an independent place among interpretation methods. ln the formalistic, or 
"legistic", period, there was more than just comparative law as an historical irxeprela- 
thon with the assistance of French or Romm law. 

Chapter 6 discusses the period of [vrije rechscvinding]# between 1880 and 1910. There 
was a reaction against f ie  formalistic iflerpretatlon methods of the "legistic" period. 
The social desirability of a particular interpretation not only indicated the law as 11 

should be, as was primarily the case during the '"egistic" period, it also constituted an 
argument in the reasoning about operative law. In this free inoithad OF law-fi~~ding, 
ample room was afforded to foreign law. German and Alwsrrian Legislation, for instance, 
sewed as the foundation for a broad tortious liability for ohjeas as laid down in Article 
1403, section 1 ,  of the 1838 Dutch Civil Code. To this end, also the broad interprein- 
[ion by French scholarly writers md in the French case law rclaling lo Article 1386 Cc 
was deployed. The two major Intenpreiiatiorus of Article 2014 DGC were both supported 
by French and Germm law. Also Engl~sh law (the Sale of Goods Act 1893) and Swiss 
Taw were taken into account. Since 1890, pub!ic ownership of real property is deemed 
to be governed by private law md  the undcqinning for thrs view is derived from (the 
rninority vlew within) German md  French law. The requirement of relativity (cJ the 
statutory duty of care) as land down in the German Biiugerliche?i Geselzbuch was taken 
into account by Dutch scholars. In the Paw-finding method af this period, the socially 
desirable objective of law was the main issue. In comecllon with this teleological 
interpretation, there was ample space for the earlier-mentioned legal systems. French 
law was preserved as m historical interpretation metbod. The use of foreign Gegai 



systems in general gained more prominenm in arguments about operative law. Private 
lawyers acknowledged the r@lewance of comparative law; a number of them advocated 
marc influence for comparative law in Dutch private law. 

Gltaprer 7 treats the final period (1910-1940), in which two directions can be distimpis- 
had. The one containing the socioilogical method of law-finding allowing a luge  role for 
teleological interpretation. The other advocates a larger role for the text, the systematic 
organizaaion md legislative history of the 1838 Dutch Civil Code. Both directions apply 
comparative law. This holds rme for all subjects under investigation. Both French and 
German law were taken into account. The broad interpretation of the tolzious liability 
laid down in Article 1403; of the Dutch Civil Code was critichsed. To this end, Erlench 
opponents of the prevailing broad intevretatim of Article 11386 Cc were quoted. The 
arguments were derived from the text and tlie systematic organization of the Dutch Civil 
Code. However, at the same time, it was pointed out that a braad interpretation of 
liability for wrongful acts would lead to outcoines that were unfair on the user of the 
object responsible for thc wrongful act. The distinction, as proposed by Suijling, 
between dsmgerous (or defeczlve) objects md harmless ones, is derived from contempor- 
any Frcnch and Belgian law. In the discourse on Article 2014 DCC, proponents of 
Germanic legal inlcrprelalian (Meijers' "possession equals ownership") made use of 
French md German law. Scholten's newly developed doctrine of "legitirwSiem is based 
on French, German, English and Swiss law. The discourse an the legal srarnrs of public 
ownership of real estate featured French md German law. The Dulclz prevailing theory 
of private law ownership drew on a comprehensive study and rejection of the prevailing 
public law theory in French law, and Mayerk theory in German law, which was 
derived from Fren~ch law. The new element of "relativity" was accepted in case law and 
@a some degree anrang academics. Cescnm law provided the components of the relativ- 
ity concept under Dutch law. Opposition to the new relativity theory was considerable 
nrlcl the opponents also cnzployed German, and lo a lesser degree, French law 10 under- 
pin Iheir views. 

During this period, two approaches can be distinguished in law-finding in private law. 
Tile first placed rnosl value on freelcontextual# interpretation, whereby the teleological 
intcrpreralican merhoel is the most important. The other relied on the text, systernatic 
organization and legislative history of the Dutch Civil Code; however, not to the extent 
that (laere was 12o room for an interpretation based on socid desirability. In conlradis- 
tinction to the forcnalistic period, cornpararive law could play an important role. Com- 
parative law was applied in both approaches: eieher as a legal-historical argument, or, 
n;ilore inuporttmtly, to refer to tlne contemporary law of a foreign legal system. 

Chapter 8 concludes the study and offers a general conclusion tior tlre entire period 
under investigation. The author discusses the relevance of the srudy for a European 
private law. There are similarities between the national private law systems of Europe. 
This study reveals two conspicuous similarities. First, there: are similarities between the 



Summary 

methods of law-finding in a prprticdarperiod: Eegismcll Ycole de I k@Zsc ,  BegriTfj;iur.is- 
prudenz, in the latter half of the nineteenth century and sociological jurispmdcnce: 
~nferessenju~spxud~s~z, jr;reiirechr7i~~tschuIe, la Libra raeherclte ~cienfi f iq~~e,  of around 19043. 
Second, from I9W onwards, private lawyers show an increasing interest in cornparatitre 
law. These external similarities between private law systems facilitate ui~derstanding 
foreign legal systems. Increasingly, un the rcasoli~ing about operative law use 1s made 
of other systems. Such use manifested ilself in several ways. Fnrst, there is !he quwrrtti- 
vely large reliance on foreign systems. Second, there are numerous cases in which 
views were adopted from other sysderns. Third, arguments brought forward in foreign 
systems were regularly accepted or rejected. Awareness 0.8 such deplaymelnr of foreign 
law may be conducive to harmonizing or unifying elements from the. various national 
private law systems. 

Translated by Louise Rayar, B. tr 




