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* De vergeving is de zuivering – Simone Weil, Wachten op God.

se ba s t i a a n  roe s

Vergiffenis in het erfrecht

Le pardon, c’est la purification*
– Simone Weil (1909-1943), Attente de Dieu, 1942 (1950)

inleiding

Het afscheid van dr. Edith Brugmans als bijzonder hoog-
leraar Wijsbegeerte in relatie tot de katholieke levensbe-
schouwing en als universitair hoofddocent rechtsfilosofie 
vond plaats op donderdag 27 juni 2013. Deze datum viel 
samen met het feest van de H. Cyrillus van Alexandrië 
(overleden 444), bisschop en kerkleraar, maar ook met het 
feest van de H. Samson de Gastvrije (overleden ca. 530). 
Dat laatste klinkt toch wel goed, zo’n epitheton ornans. Op 
27 juni 2013 echter waren wij te gast bij Edith de Gastvrije, 
teneinde op haar afscheidsfeest acte de présence te geven. 
De vraag kwam toen uiteraard op of we eigenlijk niet op 
datzelfde moment in plaats van in een zaaltje op de Nij-
meegse universiteit, in het Huis van God hadden behoren 
te zitten, in de kerkbanken onder een kerktoren met kruis-
teken, een spits waarin klokken luidden die ons al beierend 
noodden. Moesten wij op deze 27ste juni niet veeleer de  
H. Samson gedenken en vereren? Misschien wel. Toch
dacht ik tijdens het afscheid van Edith geen enkel moment
aan de, door de immer luidruchtige Raggende Manne in
het jazzy luisterliedje ‘Zand’ geuite exclamatie: ‘Wat doe ik 
hier?!’, dat wil zeggen: wat doe ik hier op de Nijmeegse uni-
versiteit?1 Samson zal het mij hopelijk niet euvel duiden dat 
ik voor Edith heb gekozen. In ieder geval heb ik hem – van
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wie ik overigens nog nimmer had gehoord – nu toch maar 
mooi even genoemd en gememoreerd. En dit is voor deze 
gastvrije, anderhalf millennium geleden overleden heilige 
ten minste, naar ik veronderstel, een schrale troost.

Ik hoefde mij op 27 juni 2013 dus niet af te vragen: ‘Wat 
doe ik hier?!’ Wat ik hier doe, wat ik hier zal trachten te 
doen, is een beschouwing geven over ‘Vergiffenis en het 
recht’, meer in het bijzonder ‘Vergiffenis in het erfrecht’. 
Daarbij spits ik mijn betoog toe op de regeling van de 
onwaardigheid in het erfrecht, zoals gecodificeerd in ar-
tikel 3 van Boek 4 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek 
(hierna ook: bw). Maar eerst geef ik een paar theologische 
beschouwingen over vergeving ter introductie. Dit zijn 
slechts enkele, inleidende, korte en persoonlijke opmer-
kingen; voor meer doorwrochte theologisch-filosofische 
beschouwingen ter zake verwijs ik graag naar de bijdragen 
van Rudi te Velde en Renée van Riessen aan het begin van 
deze bundel.

v ergeving: enige theologische  
opmerk ingen

‘Vergeving’ of ‘vergiffenis schenken’ is een van de grote 
en centrale noties in het christendom. Vergeving, van de 
zonden, van je eigen zonden en van die van de ander (jou 
aangedaan), is vanuit christelijk oogpunt zó wezenlijk, dat 
zij gevonden wordt in de drie misschien wel belangrijkste 
teksten uit de gehele christelijke traditie: het Gebed des  
Heren, de Geloofsbelijdenis en de Bergrede. Begrijpelij-
kerwijze is de literatuur over vergeving, vergiffenis schen-
ken, vergeving van de zonden enzovoort overvloedig, 
maar zij is niet het monopolie van de theologie. Ook vele 
filo sofen hebben zich met vergeving beziggehouden, ook  
moderne filosofen, in het Franse taalgebied bijvoorbeeld 
Vladimir Jankélévitch (1903-1985), Paul Ricœur (1913-2005) 
en Jacques Derrida (1930-2004), en bij ons Paul van Ton-
geren (1950). Maar vergeving is eveneens een thema voor 
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bijvoorbeeld juristen en historici – dikwijls in het kader 
van oorlogsmisdaden, genocide, verzoeningscommissies 
en dergelijke meer –, voor romanciers en literatoren zoals 
de bijdrage aan dit Annalendeel van Renée van Riessen en 
hierna de bijdrage van Edith Brugmans aantonen, en voor 
vele anderen.2

Vergiffenis in katholieke, sacramentele zin kan men 
verkrijgen door middel van de sacramenten, bijvoorbeeld 
door het sacrament van het doopsel, dat van boete en 
verzoening en dat van de eucharistie. Het sacrament van 
boete en verzoening – de biecht – is ongetwijfeld het meest 
tot de verbeelding sprekend, maar het belangrijkste sacra-
ment is niettemin het doopsel, aldus de Katechismus van de 
Katholieke Kerk (hierna ook: k k k), want: ‘Wie gelooft en 
gedoopt is, zal gered worden’ (naar Mc. 16, 16).3 ‘Er is geen 
enkele zonde, hoe zwaar ook, of de heilige kerk kan haar 
vergeven’, zo opent nr. 982 van dezelfde Katechismus: ‘Er 
is niemand zo slecht of misdadig dat hem niet de zekere 
hoop op vergeving voorgehouden moet worden, mits hij 
maar oprecht berouw heeft.’4 Hans Frank (1900-1946), de 
‘Slachter van Polen’, was vanaf 1939 als gouverneur-gene-
raal van Polen verantwoordelijk voor de vervolging en de 
vernietiging van miljoenen Poolse joden en andere Polen. 
Op het einde van de oorlog, begin mei 1945, werd Frank 
in Beieren door de Amerikanen gevangengenomen. Kort 
daarna zwoer hij het nationaal-socialisme af, hij bekeerde 
zich tot het katholicisme, hij had blijkbaar oprecht berouw 
en hij werd vergeven. Een jaar later, op 16 oktober 1946, 
werd Frank in Neurenberg als oorlogsmisdadiger opge-
hangen. Als zelfs Hans Frank, deze Judenschlächter von 
Krakau, de genade van de vergeving der zonden ten deel 
kon vallen, dan is er, voorwaar, toch ook hoop voor ons. 
‘[D]e poorten van de vergeving [staan] altijd open […] 
voor wie opstaat uit de zonde.’ (vgl. Mt. 18, 21-22).5 Voor 
menigeen een geruststellende gedachte.
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het gebed des heren

In het Gebed des Heren (oratio dominica), ook bekend als 
het Onzevader of Pater noster, bidden we: 

En vergeef ons onze schuld, zoals ook wij aan anderen hun 
schuld vergeven. (Et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos 
dimittimus debitoribus nostris.)6

Het is de vijfde van de zeven beden in dit meest gebeden 
gebed ter wereld. ‘Deze bede is verbazingwekkend’, aldus 
de openingszin van k k k, nr. 2838: ‘[…] wij kunnen de God 
die wij niet zien, niet liefhebben, als wij de broeder en zus-
ter die wij wel zien, niet liefhebben’ (vgl. Joh. 4, 20).7 Deze 
bede is zó belangrijk, dat Jezus haar verder ontwikkelt in 
Zijn Bergrede, waarover hierna meer.8 

de geloofsbelijdenis

In de oudste van de vele geloofsbelijdenissen, de Apostoli-
sche geloofsbelijdenis (Symbolum Apostolicum of Symbo-
lum Apostolorum, ca. 180 na Chr.), lezen we:

[Ik geloof in] de vergeving van de zonden ([Credo in] remis-
sionem peccatorum),

terwijl wij in de nóg beroemdere geloofsbelijdenis, die van 
Nicea-Constantinopel (325 en 381 na Chr.) – het alom be-
kende Credo – lezen:

Ik belijd één doopsel tot vergeving van de zonden. 
(Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum.)

Met het Onzevader en de twee geciteerde geloofsbelij-
denissen – deze kernteksten uit het christendom – in ge-
dachten, luidt de conclusie thans reeds: vergeving, het 
schenken van vergiffenis, is kernpunt in de christelijke leer, 
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als opdracht en concrete uitingsvorm van de Liefde, het 
hoofdbeginsel en het meest karakteristieke kenmerk van 
deze grootste wereldgodsdienst. En uiteraard is er meer, 
en uiteraard is er over vergeving in theologische zin – en 
in andere, bijvoorbeeld filosofische zin, zoals we hebben 
gezien9 – al eeuwenlang veel nagedacht en gepubliceerd. 
Ik stip nu nog slechts één christelijke tekst ‘bij uitnemend-
heid’ aan, om mij vervolgens te richten op de vergeving in 
het recht, in het bijzonder in het privaatrecht, nog meer bij-
zonder in het Nederlandse erfrecht.

de bergrede

De Bergrede is opgetekend door de evangelisten Matteüs 
en Lucas (Mt. 5-7 en Lc. 6, 17-49). Het is de alombekende 
rede van Jezus vol zaligsprekingen en praktische leefregels, 
door Hem afgestoken op een berg en om die reden volgens 
Maarten ’t Hart geheel en al onverstaanbaar geweest,10 
maar bij God is alles mogelijk en bovendien geldt: wie  
horen wil, die hore (vgl. Ez. 3, 27). In de Bergrede vinden 
we Jezus’ uitwerking, Zijn ‘doorontwikkeling’, van wat in 
de vijfde bede van het Onzevader door Hem voorgebeden 
wordt. Ik doel in de eerste plaats op de vijfde zaligspreking 
(van de in totaal acht), die in de Willibrordvertaling luidt:

Gelukkig die barmhartig zijn, want zij zullen barmhartig-
heid ondervinden. (Mt. 5, 7)

Je moet dan wel, beste Maarten, luisteren en vooral willen 
luisteren. En ook al moge deze vijfde zaligspreking destijds 
onverstaanbaar zijn geweest: zij stáát er nu gewoon, in de 
Schrift (die wat mij betreft gerust mag worden betwist), 
en zij kan door iedereen die kan lezen worden begrepen en 
‘beluisterd’, ook door doven en hardhorenden. Dit klinkt 
als een dooddoener en dat is het ook, maar nu deze zalig-
spreking eenmaal in de Schrift op schrift is gesteld, is zij 
voor allen een ‘kenbare’ (leesbare) geloofswaarheid gewor-
den.
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Barmhartig zijn betekent mededogend of medelijdend 
zijn, en dit betekent in mijn visie eveneens, zij het impliciet, 
vergevingsgezind zijn. En de gezindheid tot vergeving is de 
wil om vergiffenis te schenken, waarbij vergiffenis is op te 
vatten als kwijtschelding, in de rooms-katholieke traditie 
meer specifiek: de kwijtschelding van ‘tijdelijke straffen’. 
Maar er is méér. Vergeven is belangrijker dan offeren: ver-
zoen jezelf eerst met je broeder en kom daarna maar terug 
om Gode te offeren (vgl. Mt. 5, 23-24).11 Vergeven van je 
naaste is zelfs een voorwaarde om zelf (door God) vergeven 
te kunnen worden (Mt. 6, 14-15; Mc. 11, 25).12 Zélfs als die 
naaste niemand minder is dan je vijand:

Jullie hebben gehoord dat er gezegd is: U zult uw naaste 
liefhebben en uw vijand haten. Maar Ik zeg jullie: heb je 
vijanden lief en bid voor wie je vervolgen. (Mt. 5, 43-44)

En:

Maar tegen jullie die luisteren, zeg Ik: heb je vijanden lief, 
wees goed voor wie je haten, zegen hen die je vervloeken en 
bid voor degenen die je smaden. (Lc. 6, 27-28; curs. sr)

Dit vergt nogal wat van de gewone mens, van u en van 
mij. Ik geef het onmiddellijk toe: het is nauwelijks te gelo-
ven en het is bijna niet te bevatten, laat staan in de prak-
tijk te brengen: heb je vijanden lief.13 Maar het is zonder 
meer een kernpunt in de christelijke leer en om die reden 
moeten althans de gelovigen (dat wil zeggen: degenen die 
luisteren) proberen dit gebod te verwezenlijken. Uiteraard 
roept dit gebod door alle tijden heen veel weerstand op, 
want het wordt allicht als tegennatuurlijk en onmenselijk 
ervaren. Nietzsche gruwde ervan en beschouwde het als 
een sterk voorbeeld van de door hem gehekelde christelijke 
Sklavenmoral, zoals bijvoorbeeld tot uitdrukking komt in 
zijn Jenseits von Gut und Böse (1886) en Zur Genealogie der 
Moral (1887).14 Maar de christenen zijn verplicht hun vij-
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anden lief te hebben en te vergeven en hierdoor het Rijk 
Gods weer een beetje naderbij te brengen of, zo men wil, 
hierdoor het komende Rijk dat reeds gekomen is, weer iets 
meer te onthullen, te ontbloten en aan de medemens te 
tonen. Sterker: zouden christenen hun vijanden níet (kun-
nen) vergeven, dan blijft het Rijk Gods als een utopie ver 
weg, als een fata morgana, een fantoom en een fantasma, 
of het blijft verhuld, bedekt en verborgen, en dus onmerk-
baar, onkenbaar en onwaarneembaar, dit wil uiteindelijk 
zeggen: onopgemerkt, ongekend en niet-waargenomen. 
Veel keuze is er dus niet. Vergeven of niet-vergeven, dat 
zijn welgeteld de twee opties. Iets ertussenin bestaat niet; 
een beetje vergeven is als een beetje dood zijn: een logische 
onmogelijkheid.

relicten in ons recht

In ons recht komen we nog steeds relicten van het chris-
telijk erfgoed tegen, zij het sporadisch, en de vraag blijft 
natuurlijk: voor hoelang nog? De Nijmeegse staatsrecht-
geleerde Joost Sillen heeft recentelijk (2011) een drietal van 
deze relicten aan een onderzoek onderworpen.15 Het gaat 
dan – in de woorden van Sillen – om ‘de monarch’, die zich 
in het wetsformulier ‘Koning bij de gratie Gods’ noemt; 
enkele euromunten die het randschrift ‘God Zij Met Ons’ 
dragen, en ‘diverse gemeenteraden’ die hun vergaderin-
gen met een ambtsgebed beginnen. En als we bovendien 
de jaarlijkse Troonrede op Prinsjesdag onder ‘het recht’ 
scharen (met een enigszins soepel juridisch gemoed moet 
dat lukken), dan konden we afgelopen jaar onze inmiddels 
‘koningin-moeder’ prinses Beatrix haar laatste Troonrede 
horen afsluiten met de zegenbede:

[…] leden van de Staten-Generaal. U mag zich in uw zware 
taak gesteund weten door het besef dat velen u wijsheid 
toewensen en met mij om kracht en Gods zegen voor u 
bidden.
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Wat al langer uit het recht, uit het strafrecht om precies te 
zijn, is verdwenen, is dat zelfmoord zondig of ‘slecht’, lees 
in juridische zin: strafbaar, is. Zelfmoord geldt in Neder-
land allang niet meer als moord (moord op jezelf, moord op 
het zelf), en om deze reden valt zelfmoord niet onder enige 
delictsomschrijving ter zake van de ‘Misdrijven tegen het 
leven gericht’ van titel xix  van het Wetboek van Strafrecht. 
Zelfmoord is van een misdrijf een ‘(wils)recht’ geworden, 
een bevoegdheid van het zelfbeschikkende individu dat 
deze bevoegdheid wel of niet kan, en mag, uitoefenen. Je 
hoort ook geen ‘zelfmoord’ meer te zeggen, maar je wordt 
geacht het politiek-correcte eufemisme ‘zelfdoding’ te ge-
bruiken. ‘Wij respecteren haar keuze’, las ik vorig jaar in 
een rouwadvertentie in Trouw. Het betrof de zelfverkozen 
dood van een jonge medewerkster (34) van een Haags mi-
nisterie, moeder van twee kleine kinderen. Was getekend, 
onder anderen: De Minister van enzovoort. 

Wij respecteren haar keuze. Respecteren betekent 
volgens mijn woordenboek eerbiedigen en eerbiedigen 
betekent volgens ditzelfde woordenboek hoogachten. 
De minister heeft dus ‘hoge achting’ voor de keuze van 
haar medewerkster om zelfmoord te plegen; de minister 
waardeert met andere woorden haar daad. Zo iemand zul 
je maar als je baas hebben. Voor alle duidelijkheid: ik heb 
geen respect voor de keuze voor zelfmoord en ik heb voor 
die keuze geen waardering. De dood is geen goed maar iets 
huiveringwekkends; de dood is de vijand. Ik dacht slechts: 
wat verschrikkelijk, wat moet deze persoon in kwestie 
vreselijk hebben geleden (dat zij zichzelf en haar kinderen 
en haar overige nabestaanden dit aandoet), wat moet haar 
leven een hel op aarde zijn geweest. God hebbe haar ziel!, 
dacht ik, niet het tegenwoordig inhoudsloos geworden: 
Respect! Moge van deze zelfmoordenares, toen zij zich-
zelf van het leven beroofde, slechts haar jonge lichaam zijn 
vernietigd, maar moge door haar zelfmoord niet ook haar 
ziel zijn gedood. Dáár zou de minister zich druk om moe-
ten maken. Dát doet er op zo’n moment toe. En troost U 
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haar kinderen (ik bedoel: O Heer; niet: Uwe Excellentie de 
Minister). Die kinderen hebben nu immers wel iets anders 
aan hun hoofd dan het ministeriële respect voor de zelf-
moord van hun moeder. Die kinderen zitten nu helemaal 
niet te wachten op respect, want hun mama is dood. Die 
hadden veel liever gezien, vermoed ik, dat de minister res-
pect voor hun moeder had gehad toen zij nog leefde en op 
het ministerie haar werk deed. ‘Wij respecteren haar keuze 
om bij ons op het ministerie, dag in dag uit, te werken’, dat 
ware destijds, toen het nog ter gelegener tijd was, voor zo-
wel de moeder als haar kinderen een welkom compliment 
geweest. Maar haar waarderen in haar dood vanwege haar 
zelfverkozen dood, is hoe meer ik erover nadenk ongepast, 
ja au fond harteloos en in feite van geen enkel respect ge-
tuigend. Postmoderne prietpraat, kortom, eufemistische 
krompraat, politiek-correcte kletspraat, orwelliaanse dou-
blespeak van het zuiverste water. Daar doen wij dus maar 
liever niet aan mee. Het zal vást allemaal niet zo bedoeld 
zijn, en de minister heeft de tekst van de rouwadvertentie 
ongetwijfeld aan de eerste de beste departementele frö-
belaar uitbesteed, en ik moet niet zo moeilijk doen en op 
alle slakken zout leggen, en taal is altijd multi-interpreta-
bel en voor velerlei uitleg vatbaar en immer ingewikkeld, 
enzovoort. Het zal allemaal best. Maar intussen heeft de 
Haagse ministeriemedewerkster van 34, moeder van twee 
kleine kinderen, zelfmoord gepleegd, hoe je het ook wendt 
of keert en hoe omzichtig je het ook formuleert, met of 
zonder respect van de minister. 

de v erwijdering va n het christelijke 
er fgoed uit ons priva atrecht

Wat onlangs uit ons strafrecht is verwijderd, is het verbod 
op smalende godslastering, art. 147 Wetboek van Straf-
recht.16 Dit zat er al langer aan te komen. Binnenkort zal 
naar mijn verwachting de Zondagswet van 15 oktober 1953, 
de opvolger van de Wet op de Zondagsrust van 1 maart 
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1815, wel worden afgeschaft. De Zondagswet behoort, en 
de Wet op de Zondagsrust behoorde, tot het publiekrecht. 
Maar ook in ons privaatrecht is het christelijk erfgoed in-
middels zo goed als geheel verdwenen, beter gezegd: (ac-
tief) verwijderd. Een typisch bijbels gegeven als de man als 
‘hoofd der echtvereniging’, meteen al te extraheren uit het 
eerste Bijbelboek Genesis, is door de invoering van Boek 1 
van het Nieuw Burgerlijk Wetboek op 1 januari 1970 gesneu-
veld. Deze regel was tot dan toe gecodificeerd in artikel 
160, lid 1 bw  (oud). Mutatis mutandis kunnen we conclu-
deren dat sindsdien de vrouw niet langer ’s mans spiegel-
beeld, dat wil zeggen: het hart van het gezin is. Enerzijds is 
de man dus niet meer ‘het hoofd’, anderzijds is de vrouw 
niet langer ‘het hart’. En dat mammie sinds 1970 niet langer 
het hart en de spil is waar het gezin om draait, vind ik eer-
lijk gezegd af en toe wel een beetje jammer. Alsof mannen 
– leer mij ze kennen – de vrouw kunnen vervangen of zelfs 
maar kunnen evenaren. Maar goed, dit geluid is conserva-
tief, lees in ons moderne tijdsgewricht: achterlijk, op zijn 
best nostalgisch, maar in feite pervers. (Zo’n geluid zou 
dus eigenlijk van overheidswege verboden moeten wor-
den.) Eén troost resteert echter: de wetswijziging in 1970 
betekende niet in alle gevallen dat de praktijk van alledag 
op stel en sprong veranderde. Menige vrouw is het hart van 
het gezin gebleven, de spil waar het gezin om draait, zelfs 
vier decennia later nog, in onze tijd. Vrouwen verstaan be-
ter dan mannen de kunst van het multitasken; zij zijn vaak 
echtgenote, moeder en werkneemster (of werkgeefster) te-
gelijk. De Nederlandse maatschappij heeft veel meer aan 
vrouwen te danken dan doorgaans door mannen toegege-
ven en beleden wordt. De Nederlandse man krijgt maar 
moeilijk een compliment over zijn lippen en hoffelijk, laat 
staan romantisch, is hij maar hoogst zelden. Maar voor mij 
staat het als een onomstotelijke waarheid vast en dus als 
een paal boven water: de mens is de kroon op de Schepping 
en het bewijs hiervan is de vrouw.

De laatste restanten in ons privaatrecht die nog een 
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zweem van een herinnering aan de christelijke traditie 
oproepen, worden momenteel voorgoed opgeruimd. Vo-
rig jaar is wetsvoorstel 33032 (Lesbisch ouderschap van 
rechtswege) ingediend, waardoor consequent, zoveel mo-
gelijk, de termen ‘vader’ en ‘moeder’ uit Boek 1 van het Bur-
gerlijk Wetboek worden geschrapt, teneinde overal plaats 
te maken voor het genderneutrale ‘ouder’. Want we willen 
natuurlijk niemand op zijn (haar) genitale kenmerk trap-
pen. Zo zullen in ons bw  nu ook zoveel mogelijk de be-
grippen ‘man’ en ‘vrouw’ worden gemeden, door deze te 
wijzigen in het genderneutrale ‘persoon’. Daaronder wordt 
dan nog wel een zogeheten ‘natuurlijk persoon’ verstaan, 
een mens dus, en niet een rechtspersoon (een bv, een nv, 
een vereniging enzovoort). En daarna is het nog slechts 
wachten op het moment, dat onze ‘neutrale’ overheid ons 
zal voorschrijven om het Gebed des Heren te herdopen tot 
het ‘Gebed des mensen’ of, nog correcter misschien, het 
‘Gebed van de Persoon’ (Persoon dan wél graag met een 
hoofdletter). En het Onzevader kan dan maar beter wor-
den veranderd in het genderneutrale ‘Onzeouder’ (Parens 
noster, qui es in caelis). Kortom: iedereen gelijk, iedereen 
hetzelfde, iedereen blij. (En iedereen comatisch vegeterend 
of, in de beeldspraak van Nietzsche: wij altemaal één grote, 
tevreden grazende kudde koeien. U kunt rustig gaan sla-
pen, zei minister-president Colijn na de Duitse bezetting 
van het Rijnland in 1936; drie jaar later was het oorlog en 
stond de wereld in brand.)

Er is echter één bepaling in ons Burgerlijk Wetboek te 
vinden, een recente nog wel, die ouderwets christelijk is, 
althans christelijk klinkt, en die we met Van Mourik een 
‘christelijk geïnspireerde regel’ zouden kunnen noemen.17 
Ik doel op artikel 3, lid 3 van Boek 4 bw, zoals dit per 1 ja-
nuari 2003 luidt: 

Een onwaardigheid vervalt, wanneer de erflater aan de 
onwaardige op ondubbelzinnige wijze zijn gedraging heeft 
vergeven. (curs. sr)
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We zitten dan in het erfrecht, en wel midden in de regeling 
van de zogeheten ‘onwaardigheid’.

de onwa ardigheid in het erfrecht

‘Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt…’ Zo lui-
den in de liturgie de bekende beginwoorden van het gebed 
vlak vóór de communie. Ook in het recht kan men onwaar-
dig zijn. Je kunt bijvoorbeeld je Nederlanderschap verlie-
zen door vrijwillig in vreemde krijgsdienst te treden en op 
deze wijze betrokken te raken bij gevechtshandelingen die 
tegen het Koninkrijk der Nederlanden of het bondgenoot-
schap waarvan het lid is, gericht zijn, art. 15, lid 1, letter e 
van de Rijkswet op het Nederlanderschap van 19 december 
1984. Door vrijwillig ten strijde te trekken tegen het vader-
land loop je als Nederlander het risico de Nederlandse nati-
onaliteit te verliezen en aldus staatloos te worden. Menige 
Nederlandse ss’er was na de oorlog ‘onwaardig’ om nog 
langer ‘Nederlander’ te zijn. Deze oud-ss’ers waren na-
tuurlijk nog wel Nederlander van geboorte (of anderszins) 
en in deze zin bleven zij dat, maar in juridische, in staats-
rechtelijke zin, golden zij niet langer als zodanig. Door het 
verlies van hun Nederlanderschap verloren de aldus staat-
loos (of nadien Duitser) geworden oud-ss’ers tevens hun 
kiesrecht in Nederland. Hiervan zijn voorbeelden te over, 
en er zijn ook voorbeelden van staatloos geworden oud- 
ss’ers die na verloop van tijd hun Nederlanderschap kon-
den terugkrijgen, bijvoorbeeld door als vrijwilliger deel te 
nemen aan de politionele acties in Nederlands-Indië – een 
meer geëigende term dan ‘terugkrijgen’ is in dit verband 
wellicht ‘terugverdienen’. Quid pro quo: voor wat hoort wat. 
Over Indië gesproken: de bekendste Nederlander die door 
vrijwillig in vreemde krijgsdienst te treden en die door te 
strijden tegen de Nederlandse Staat zijn Nederlanderschap 
verloor, was ongetwijfeld Johan Cornelis ‘Poncke’ Princen 
(1925-2002). Staatloos werd Princen door zijn overlopen 
echter niet of nauwelijks, want al heel snel verkreeg hij de 
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Indonesische nationaliteit. Deze ex-priesterstudent uit 
Den Haag bekeerde zich in zijn nieuwe vaderland tot de is-
lam. Landverrader of verzetsheld? U mag het zeggen.

Niet alleen in de oorlog, maar ook in het erfrecht kun-
nen wij onwaardig zijn. Dan zijn we niet alleen onwaardig 
jegens O.L. Heer (dat zijn wij immers allen, dus dat is niet 
zo uniek), maar dan zijn we juist ook onwaardig jegens 
onze medemens, namelijk jegens de zogenoemde erflater, 
dat wil zeggen: degene die overlijdt en die zijn vermogen 
nalaat (zijn nalatenschap of erfenis) en van wie wij zou-
den erven (wiens erfgenaam wij zouden zijn). Dan geldt, 
zou men in erfrechtelijke zin kunnen zeggen (en ik bedoel 
dit uiteraard niet blasfemisch): ‘Heer erflater, ik ben niet 
waardig dat uw nalatenschap tot mij komt…’ Deze erf-
rechtelijke onwaardigheid is een oud fenomeen. We ko-
men haar in ons oud-vaderlandse recht al tegen in de Lex 
Frisionum, een van de Karolingische Leges barbarorum of 
Germaanse volksrechten. De Lex Frisionum is tussen 785 
en 794 (misschien 802) opgetekend en gold voor de Frie-
zen in het toenmalige Midden-Friesland, het gebied tussen 
Vlie en Lauwerszee, dat wil zeggen een groot deel van het 
huidige Noord-Nederland. Bepaling 19 van de Lex Frisio-
num is de enige erfrechtelijke bepaling in dit oude volks-
recht. Deze bepaling handelt over onwaardigheid:

Si quis patrem suum occederit, perdat hereditatem, quae ad 
eum pertinere debeat,

hetgeen ik zou willen vertalen met:

Als iemand zijn eigen vader zal doden, verliest hij het erf-
deel dat aan hem moet toekomen.18

Hier lezen we een vroegmiddeleeuwse, Oudfriese erfrech-
telijke bepaling over niets minder dan de patricide, de va-
dermoord, die in ons huidige recht al evenzeer de belang-
rijkste rechtsgrond voor de erfrechtelijke onwaardigheid is 
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als toentertijd, zij het thans in enigszins andere bewoordin-
gen gecodificeerd, maar grosso modo met dezelfde strek-
king, art. 3, lid 1, letter a van Boek 4 bw:

Van rechtswege zijn onwaardig om uit een nalatenschap 
voordeel te trekken:
a.  hij die onherroepelijk veroordeeld is ter zake dat hij de 

overledene heeft omgebracht, heeft getracht hem om te 
brengen, dat feit heeft voorbereid of daaraan heeft deel-
genomen; […].

Moord maakt je van rechtswege onwaardig om van de door 
jou vermoorde erflater te erven. Tenminste, als je hiervoor 
onherroepelijk bent veroordeeld. Want: ‘wat niet weet, wat 
niet deert’, althans in juridische zin.

Onwaardigheid is een vorm van onbevoegdheid om te 
erven.19 Deze onbevoegdheid ontstaat door wangedrag 
jegens de erflater dat zó hemeltergend is, dat erven stui-
tend voor het rechtsgevoel zou zijn. Waaruit dergelijk 
wangedrag kan bestaan, zet ik hierna onder de zogeheten 
‘onwaardigheidsgronden’ uiteen. Voor nu is belangrijk om 
te constateren dat onwaardigheid van rechtswege ontstaat. 
Je bent onwaardig of je bent het niet. Je bent dus niet on-
waardig na een verklaring van, of een veroordeling of vast-
stelling door, de rechter; je bent onwaardig omdat je aan 
de omschrijving van art. 3 van Boek 4 bw  voldoet. Je bent 
onwaardig omdat je in een van de categorieën van de in dit 
artikel vermelde onwaardigheidsgronden valt. Tevens is 
belangrijk te constateren dat onwaardigheid niet alleen op 
erfgenaamschap ziet. Als onwaardige kun je niet erven, dat 
klopt. Maar art. 3 van Boek 4 bw  heeft een ruimer bereik, 
want er is in lid 1 van deze bepaling sprake van ‘uit een na-
latenschap voordeel te trekken’. Dit betekent dat je als on-
waardige niet alleen niet als erfgenaam, maar evenmin als 
legataris of lastbevoordeelde kunt optreden. Als onwaardi-
ge kun je met andere woorden op geen enkele wijze profite-
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ren van een nalatenschap of erfenis. Vervolgens doet het er 
niet toe of je erfgenaam bent volgens de wet (krachtens erf-
recht bij versterf), of dat je erfgenaam of legataris of lastbe-
voordeelde bent op grond van een testament (door een ui-
terste wil; krachtens testamentair erfrecht). Als ik in mijn 
testament aan mijn buurman een bedrag van € 10.000,00 
legateer, maar deze buurman wordt onherroepelijk ver-
oordeeld voor de op mij gepleegde moord – reden van 
mijn overlijden –, dan ‘erft’ deze buurman (verkrijgt deze 
buurman) van mij de aan hem gelegateerde € 10.000,00 
níet. ‘De bloedige hand erft niet’, heette het reeds bij onze 
grootste zeventiende-eeuwse jurist Hugo de Groot (1583-
1645) in zijn Inleidinge tot de Hollandsche Rechts-geleerdheid 
uit 1630.20

Maar dan moet er wél sprake zijn van een tegen de erf-
later gerichte handeling. Als ik mijn broer vermoord, kan 
ik ‘gewoon’ van mijn vader erven; alleen niet van mijn 
broer. En er moet, zoals gezegd, sprake zijn van een on-
herroepelijke veroordeling, te weten door de rechter van 
(of van een onherroepelijke rechterlijke uitspraak inzake) 
de tot de onwaardigheid geleid hebbende handeling. Als 
ik mijn vader heb vermoord, maar deze moord komt nim-
mer aan het licht, deze moord wordt met andere woorden 
nooit opgelost en ik beken de moord niet, dan loont mis-
daad. Gerard Reve zou nu hebben gedicht: ‘Toch goed dat 
er een God is.’21 Ondanks mijn ‘bloedige hand’ erf ik in dit 
geval ‘gewoon’ van mijn vader, al weet ik dondersgoed dat 
ik niets anders erven zal dan een met bloed besmeurde zak 
bloedgeld.

Een bijzondere vorm van overlijden in dit kader is eu-
thanasie. Indien deze op uitdrukkelijk en ernstig verlan-
gen van de overledene is gepleegd, dan wordt de arts in 
kwestie geacht vergiffenis bij voorbaat te hebben verkre-
gen. Let wel: we hebben het dan over het zeer zelden voor-
komende, welhaast theoretische geval dat de euthanasie 
wordt gepleegd door de arts-erfgenaam, bijvoorbeeld het 
kind dat als arts euthanasie op zijn eigen vader of moeder 

Sebastiaan Roes (red.), Vergiffenis en het recht. Essays voor Edith Brugmans 
Valkhof Pers, Nijmegen 2013 

(Annalen van het Thijmgenootschap, afl. 101.3) 



146

pleegt.22 De vergeving zit dan als het ware in de euthanasie 
ingebakken. Ditzelfde geldt voor hulp bij zelfmoord, mits 
vanzelfsprekend weer op uitdrukkelijk en ernstig verlan-
gen, te weten: op verlangen van de zelfmoordenaar (niet 
op verlangen van bijvoorbeeld de buurman). Het aanzetten 
tot zelfmoord is uiteraard een ander verhaal. Ook abortus 
levert doorgaans geen onwaardigheid in erfrechtelijke zin 
op, omdat bij abortus in verreweg de meeste gevallen niet 
een erflater wordt omgebracht, maar een (potentiële) erf-
genaam.23 En we hebben gezien dat het betreffende mis-
drijf tegen de erflater dient te zijn gericht. Dat is, kortom, 
een ‘voorwaarde’.

Van een onwaardige die voordeel heeft getrokken uit 
een nalatenschap, kan afgifte van het voordeel (afgifte van 
de verkrijging) worden verlangd. Dit is de zogeheten here-
ditatis petitio, de opvordering van de (goederen der) nala-
tenschap, art. 183 van Boek 4 bw.

onwa ardigheidsgronden

Voor een potentiële erfgenaam, legataris of lastbevoor-
deelde is het van eminent belang te weten te komen of hij 
waardig dan wel onwaardig is om krachtens erfrecht te ver-
krijgen. Welke zijn nu de gronden die leiden tot onwaardig-
heid, dat wil zeggen: de onbevoegdheid om te erven? We 
vinden de onwaardigheidsgronden vermeld in art. 3, lid 1 
van Boek 4 bw, onder de letters a tot en met e. Het gaat om 
vijf, limitatief opgesomde gevallen:

a. hij die onherroepelijk veroordeeld is ter zake dat hij de 
overledene heeft omgebracht, heeft getracht hem om te 
brengen, dat feit heeft voorbereid of daaraan heeft deel-
genomen;

b. hij die onherroepelijk veroordeeld is wegens een opzet-
telijk tegen de erflater gepleegd misdrijf waarop naar de 
Nederlandse wettelijke omschrijving een vrijheidsstraf is 
gesteld met een maximum van ten minste vier jaren, dan 
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wel wegens poging tot, voorbereiding van, of deelneming 
aan een dergelijk misdrijf;

c. hij van wie bij onherroepelijke rechterlijke uitspraak is 
vastgesteld dat hij tegen de erflater lasterlijk een beschul-
diging van een misdrijf heeft ingebracht, waarop naar de 
Nederlandse wettelijke omschrijving een vrijheidsstraf met 
een maximum van ten minste vier jaren is gesteld;

d. hij die de overledene door een feitelijkheid of door bedrei-
ging met een feitelijkheid heeft gedwongen of belet een 
uiterste wilsbeschikking te maken;

e. hij die de uiterste wil van de overledene heeft verduisterd, 
vernietigd of vervalst.

Ik loop deze vijf onwaardigheidsgronden nu kort na:

a. Zoals gezegd, moet in alle hier bedoelde gevallen sprake zijn  
van een onherroepelijke veroordeling door de rechter, want: 
‘wat niet weet, wat niet deert’. Maar niet alleen de onher-
roepelijk veroordeelde pleger (degene die de overledene 
heeft omgebracht), maar ook degene die onherroepelijk is 
veroordeeld voor de poging hiertoe én de onherroepelijk 
veroordeelde medeplichtige is onwaardig om uit een nala-
tenschap voordeel te trekken. Zij zijn onwaardig om krach-
tens erfrecht te verkrijgen van de overledene (de erflater).

b. De tweede bepaling is wat omslachtig geformuleerd en 
bijgevolg misschien wat moeilijk te volgen. In mijn eigen 
bewoordingen staat er het volgende. Als je onherroepelijk 
bent veroordeeld voor een misdrijf (dus niet voor een over-
treding of iets dergelijks, nee: voor een misdrijf in de zin 
van het Wetboek van Strafrecht), en dit misdrijf was gericht 
tegen de erflater (tegen degene die gaat overlijden of die al 
is overleden en van wie je zou (gaan) erven), en op dit mis-
drijf staat volgens de wet een maximumstraf van tenminste 
vier jaar (lees: vier jaar of meer), dan ben je onwaardig om 
van die erflater te erven, en dat geldt ook voor de onher-
roepelijke veroordeling vanwege een poging tot dit misdrijf 
of vanwege jouw medeplichtigheid hieraan. Twee voor-
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beelden: voor het misdrijf van zware mishandeling (dat 
wil zeggen: een ander opzettelijk zwaar lichamelijk letsel 
toebrengen) kan men in Nederland veroordeeld worden 
tot maximaal acht jaren gevangenisstraf, art. 302 Wetboek 
van Strafrecht. Zware mishandeling is met andere woorden 
een misdrijf waarop een maximumstraf van ten minste vier 
jaren staat, te weten zelfs acht. De erflater in kwestie heeft 
de zware mishandeling weliswaar overleefd, maar jij als on-
herroepelijk veroordeelde mishandelaar bent nu onwaar-
dig geworden om van hem te erven. Tweede voorbeeld: 
voor diefstal kan men in Nederland veroordeeld worden tot 
maximaal vier jaren gevangenisstraf, art. 310 Wetboek van 
Strafrecht. Het misdrijf van diefstal valt derhalve ‘nog nét’ 
onder de omschrijving van de onwaardigheidsgrond van 
art. 3, lid 1, letter b van Boek 4 bw . Steel je de fiets van oma 
– met andere woorden: een echte omafiets – en word je als 
fietsendief hiervoor door de rechter onherroepelijk ver-
oordeeld, dan ben je onwaardig om van oma te erven. Zelfs 
al word je slechts veroordeeld tot het betalen van € 10,00 
boete. Want op het delict van diefstal staat nu eenmaal, 
zegt de wet, maximaal vier jaren gevangenisstraf. En wordt 
je broertje in verband met deze diefstal eveneens onher-
roepelijk veroordeeld, omdat hij jou bij deze diefstal heeft 
geholpen (omdat hij medeplichtig is), dan kan ook broerlief 
niet van oma erven, want hij is dan al even onwaardig (ofte-
wel onbevoegd) om in haar nalatenschap als erfgenaam op 
te komen.

c. De derde onwaardigheidsgrond betreft het lasterlijk be-
schuldigen van de erflater. Wanneer je de erflater lasterlijk 
beschuldigt van een misdrijf waarop vier jaar of meer 
gevangenisstraf staat, en deze ‘ingebrachte’ beschuldiging 
is door de rechter onherroepelijk vastgesteld, dan ben je 
onwaardig om van de door jou onterecht beschuldigde 
erflater te erven. Iemand lasterlijk van een (ernstig) misdrijf 
beschuldigen – en daar gaat het hier om – is uiteraard het 
tegenovergestelde van iemand terecht van zo’n misdrijf be-
schuldigen. Denk dus eerst goed na en tel tot tien voordat je 
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je eigen ouders beschuldigt van het plegen van incest (art. 
248, lid 2 Wetboek van Strafrecht), mensenhandel (art. 273f), 
valsemunterij (art. 209), zeeroof (art. 381), enzovoort, en-
zovoort.

d. De laatste twee onwaardigheidsgronden betreffen het 
testamentaire erfrecht. Als je iemand dwingt, dan wel – het 
tegenovergestelde – juist belet om een uiterste wilsbeschik-
king (bijvoorbeeld een erfstelling, een legaat of een lastbe-
voordeling) te maken, dan ben je van rechtswege onwaar-
dig om van die persoon krachtens erfrecht te verkrijgen. 
Een uiterste wilsbeschikking is een rechtshandeling die 
wordt vastgelegd in een uiterste wil of testament. Wanneer 
je dus iemand dwingt om met jou mee te gaan naar de 
notaris om een testament te laten opmaken (met daarin 
een bepaalde uiterste wilsbeschikking, die niet eens per 
se in jouw eigen, persoonlijke voordeel hoeft te zijn), dan 
ben je onwaardig om van deze testateur te erven. Als je de 
deur van het notariskantoor waar diezelfde persoon naar 
binnen wil stappen om zijn testament te laten opmaken, 
blokkeert, dan ben je onwaardig om van hem te erven. Je 
dwingt of belet de testateur dan immers door ‘feitelijkhe-
den’ een of meer uiterste wilsbeschikkingen te maken, en 
feitelijkheden zijn ‘alle handelingen die niet uitsluitend be-
staan in het uitspreken van woorden’.24 Ook als je iemand 
dwingt of juist belet om een codicil te maken, dat wil zeggen 
een onderhands, eigenhandig geschreven, gedagtekende en 
ondertekende uiterste wil in de zin van art. 97 van Boek 4 
bw , ben je van rechtswege onwaardig om van hem of haar 
krachtens erfrecht te verkrijgen. En, zegt de wet, zelfs als 
je de persoon in kwestie ‘alleen maar’ door middel van een 
bedreiging met zo’n feitelijkheid dwingt of belet zijn testa-
ment te maken, ben je onwaardig. De zoon die zijn moeder, 
al dan niet met het mes op de keel, toeschreeuwt: ‘En als 
u nu niet onmiddellijk dit papiertje ondertekent, moeder, 
dan sla ik u de hersens in!’, is van rechtswege onwaardig 
om van haar te erven, ook als hij daarbij níet vervaarlijk 
uit zijn ogen kijkt, als een adder sist en zijn moeder in een 
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knellende houdgreep geklemd houdt. De reikwijdte van 
de bepaling onder letter d is zelfs nóg ruimer. Onder het 
begrip ‘maken van een uiterste wilsbeschikking’ worden 
namelijk mede begrepen: het herroepen, het wijzigen en 
het aanvullen ervan. 

 In tijden van vergrijzing van de bevolking (zoals in onze 
tijd), in tijden waarin velen afhankelijk zijn of worden van 
de ‘hulp’ van anderen, is het niet ondenkbaar dat het steeds 
vaker voorkomt dat bepaalde uiterste wilsbeschikkingen, 
bijvoorbeeld erfstellingen en legaten, door de ‘hulpverle-
ners’ worden afgedwongen. Voor het Nederlandse notariaat 
is een zeer belangrijke taak weggelegd als het gaat om de 
wilscontrole ten aanzien van testerende ouderen, zeker 
als zij ook nog eens (licht) dementerend blijken te zijn. 
Want sommige hulpverleners komen te voet, maar gaan te 
paard. Zowel onze ouderen als de notarissen zijn gewaar-
schuwd!25

e. De vijfde en laatste onwaardigheidsgrond ziet niet op de 
uiterste wilsbeschikkingen die iemand wil maken, maar op 
het stuk waarin deze uiterste wilsbeschikkingen worden 
vastgelegd: de uiterste wil oftewel het testament. Als je 
het testament van de overledene (de testateur, de erflater) 
verduistert (‘wederrechtelijk zich toeëigent’ in de zin van 
art. 321 Wetboek van Strafrecht, oftewel onvindbaar maakt, 
‘wegmaakt’), dan ben je van rechtswege onwaardig om van 
de overledene te erven. Dit geldt ook als je het betreffende 
testament vernietigt (door het bijvoorbeeld te verscheuren 
of te verbranden) of vervalst (valsheid in geschrifte in de 
zin van art. 225 Wetboek van Strafrecht). Dit klinkt allemaal 
heel spannend, maar toch zal de situatie zoals hier bedoeld 
zich naar mijn inschatting maar zeer zelden (kunnen) voor-
doen. De meeste testamenten in Nederland behoren im-
mers tot de testamentsvorm van het notarieel of openbaar 
testament, bij wijze van spreken 99% van alle testamenten. 
Het origineel van zo’n testament – de minuutakte of kort-
weg ‘de minuut’ geheten – blijft steeds onder de notaris 
berusten, totdat het na twintig jaar kan worden  
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gearchiveerd in de Centrale Bewaarplaats in – of all places –  
het Groningse Winschoten. Het is dus feitelijk bijna on- 
mogelijk om een notarieel of openbaar testament te ver-
duisteren, te vernietigen of te vervalsen. Wat men wellicht 
wél tamelijk eenvoudig kan verduisteren, vernietigen of 
vervalsen, is een notarieel afschrift van het betreffende 
notariële testament, het woordelijk gelijkluidende, door de 
notaris gezegelde en ondertekende stuk dat de testateur als 
cliënt van het notariskantoor meegegeven of thuisgestuurd 
krijgt. Maar zo’n afschrift is niet het origineel, dat veilig, 
overeenkomstig art. 12, lid 3 van de Wet op het notarisambt, 
in de notariële kluis is opgeborgen, beveiligd tegen onheil, 
brand en andere natuurrampen (‘beveiligd tegen alle on-
rust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, 
Uw Zoon’), en vooral beveiligd tegen kwaadwillende  
nabestaanden. Welke testamentsvorm eerder voor ver- 
duistering, vernietiging en vervalsing ‘in aanmerking 
komt’, is het hierboven vermelde codicil. Codicillen wor-
den immers onderhands (dat wil zeggen: door de testateur 
zélf) opgemaakt, en zij worden doorgaans ‘gewoon’ thuis 
bewaard, in lade, commode of ambachtelijk gegutste  
dekenkist. Hier ligt kwalijk handelen van het teleurgestelde 
(klein)kind alras op de loer. Temeer, omdat art. 114, tweede 
zin van Boek 4 bw  bepaalt: 

‘Is het stuk [lees: het codicil; sr] vernietigd, dan wordt dit 
vermoed door de erflater te zijn geschied.’
 
Dit zogeheten ‘rechtsvermoeden’ is in feite een bewijs-
voordeel voor de kwaadwillende nabestaande. Deze staat 
door dit art. 114 van Boek 4 bw  eigenlijk 1-0 vóór. Diens 
onwaardigheid in de zin van art. 3, lid 1, letter e van Boek 4 
bw  komt waarschijnlijk, tenzij het codicil bij de notaris in 
bewaring was gegeven, nimmer aan het licht. Hij verkrijgt 
dus mogelijk, door het vernietigen van ’s erflaters codicil, 
goederen waar hij juridisch (en moreel) beschouwd geen 
recht op heeft; hij verkrijgt, zoals de niet-onherroepelijk 
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veroordeelde en om deze reden ervende misdadiger, als het 
ware een ‘judasloon’. De codicil-verscheurende nabestaan-
de zal vermoedelijk slechts denken: wat niet weet, wat niet 
deert, en ook: ik ben blij dat moeders broche naar mij en 
niet naar de buurvrouw gaat. Ja, er is veel boosaardigheid 
in deze wereld en inderdaad: het Kwaad bestaat.

Op bovenstaande vijf gronden kan iemand onwaardig 
zijn volgens de wet. Deze ‘Erfwet’ (het ‘nieuwe’ Boek 4 van 
het Nederlands Burgerlijk Wetboek) is op 1 januari 2003 in 
werking getreden, inmiddels alweer een goede tien jaar ge-
leden. In het afgelopen decennium heeft de rechter al een 
paar keer een uitspraak gedaan in een zaak van erfrechtelij-
ke onwaardigheid, en uiteraard heeft hij dit ook daarvóór 
gedaan, onder het regime van het Oud Burgerlijk Wetboek 
van 1838. Ik zal nu een aantal van deze zaken aan de orde 
stellen, waarbij ik begin met het zogeheten Moordhuwe-
lijk-arrest uit 1990.

jurisprudentie

Het arrest van het Moordhuwelijk (ook geheten: Vermoor-
de bruid i, Onwaardige deelgenoot, het Verplegers-arrest 
of de Van Wylick-casus; hr  7 december 1990, n j  1991, 
593, m. nt. ea al) is een roemruchte zaak die speelde op 
het snijvlak van het erfrecht en het huwelijksvermogens-
recht.26 De welgestelde maar hulpbehoevende mevrouw 
Van Wylick trouwt in september 1983 op 72-jarige leeftijd 
met de ruim dertig jaar jongere L., haar verpleger van nog 
geen veertig die op dat moment al een jaar of zeven een re-
latie met een man onderhoudt. Deze relatie verbreekt hij 
ondanks het huwelijk met zijn bejaarde bruid niet: L. eet 
van twee walletjes. Omdat het huwelijk – nota bene: bui-
ten de woonplaats van de echtelieden – wordt gesloten 
zonder het maken van huwelijksvoorwaarden, trouwen de 
bejaarde bruid en haar jonge bruidegom in de welbekende 
wettelijke (‘algehele’) gemeenschap van goederen, art. 93 
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van Boek 1 bw. Mevrouw Van Wylick stapte bij wijze van 
spreken met een miljoen het haar onbekende gemeente-
huis in; de haar onbekende plaatselijke ambtenaar van de 
Burgerlijke Stand stelde niet al te veel en niet al te moeilijke 
vragen (zoals: ‘U bent 72, hij is 38 en valt op mannen, be-
seft u dat?’), en eenmaal getrouwd, verlaat mevrouw Van 
Wylick een kwartiertje later het gemeentehuis met nog 
slechts een half miljoen op zak. Zo werkt de gemeenschap 
van goederen. In een kwartier raak je op deze wijze de helft 
van je vermogen kwijt, het is in Nederland aan de orde van 
de dag. Een uniek wettelijk huwelijksvermogensrechtelijk 
systeem, dat (bijna) nergens ter wereld voorkomt. Nergens 
wordt door te trouwen zonder huwelijksvoorwaarden je 
privé-vermogen zo snel gehalveerd als uitgerekend in ons 
eigen land, Gidsland Nederland.

Vijf weken later, op 5 november 1983, blijkt mevrouw 
Van Wylick door haar man van het leven te zijn beroofd, 
onder andere door middel van het consequent en continu 
toedienen van allerlei heftige rum-cocktails. L. wordt ge-
arresteerd en vanwege moord veroordeeld tot twaalf jaar 
gevangenisstraf. In het geval van een natuurlijke dood van 
mevrouw Van Wylick zou de langstlevende echtgenoot 
L. haar (mede-)erfgenaam zijn geweest, tezamen met de 
kinderen uit haar eerdere relatie. Door de onherroepe-
lijke veroordeling vanwege moord echter is L. onwaardig 
(lees: onbevoegd) om van mevrouw Van Wylick te erven, 
art. 885 (en art. 959) van Boek 4 bw  (oud). Krachtens erf-
recht verkrijgt de weduwnaar L. dus niets. Maar… L. was 
met mevrouw Van Wylick gehuwd in de algehele gemeen-
schap van goederen, dus hij maakt krachtens huwelijksver-
mogensrecht aanspraak op verdeling van de tussen hen 
vijf weken bestaan hebbende huwelijksgoederengemeen-
schap én toedeling aan hem van de helft van de goederen 
van deze gemeenschap, een en ander overeenkomstig art. 
100 van Boek 1 bw. Met andere woorden: conform de wet. 
De Hoge Raad oordeelt evenwel dat de beginselen van re-
delijkheid en billijkheid ertoe nopen dat bij de verdeling 
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tussen de moordenaar en de erfgenamen (de kinderen 
van mevrouw Van Wylick) het gehele huwelijksvermo-
gensrechtelijke vermogen wordt toegedeeld aan de erfge-
namen. Moordenaar L. vist achter het net, sterker nog: hij 
wordt veroordeeld tot betaling van de kosten van dit ge-
ding in cassatie (ƒ 456,30 aan verschotten en ƒ 2.500,00 
voor salaris). Met lege handen kan hij nu zijn twaalf jaar 
gevangenisstraf gaan uitzitten, gescheiden van zijn vriend, 
ergo: moederziel alleen. Niet altijd loont misdaad.

Heel veel bonter dan in de bovenstaande casus kan men het 
natuurlijk niet maken. Alhoewel… De volgende zaak die 
ik hier aan de orde stel, van twaalf jaar later maar nog juist 
spelend onder het oude erfrecht, is al even stuitend. Ik doel 
op het arrest van het Gerechtshof Amsterdam van 15 au-
gustus 2002, n j  2003, 53. Deze zaak gaat over onwaardig-
heid, plaatsvervulling en de legitieme portie. Wanneer een 
erfgenaam, bijvoorbeeld een kind, onwaardig is, dan wordt 
zijn plaats volgens het wettelijke erfrecht van 2003 vervuld 
door zijn kinderen (de kleinkinderen van de erflater), art. 
12, lid 1 van Boek 4 bw. Deze kleinkinderen-plaatsvervul-
lers hebben, wanneer zij door de erflater bij testament zijn 
onterfd, een legitimaire aanspraak; zij hebben recht op de 
legitieme portie, art. 63, lid 2 van Boek 4 bw. Tegenwoor-
dig bedraagt deze legitieme portie de helft van het ‘nor-
male’, wettelijke erfdeel, art. 64 van Boek 4 bw. Wat was 
hier het geval? Oma overlijdt in 1999 (dus nog onder het 
oude erfrecht) en laat twee dochters achter. Zij heeft een 
derde kind gehad, een zoon, maar deze is vóór haar over-
lijden, tezamen met zijn echtgenote, vermoord door oma’s 
kleinzoon (een geval dus van patri- én matricide). Deze 
kleinzoon krijgt voor deze dubbele moord levenslang. Hij 
is bovendien door oma bij testament onterfd. Op deze wij-
ze wenste oma te voorkómen dat de kleinzoon zijn vaders 
plaats in de nalatenschap van oma zou vervullen. Volgens 
de wet (ook de toenmalige) vervult de kleinzoon de plaats 
van zijn vader, want deze vader is, om het eufemistisch uit 
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te drukken, ‘vóóroverleden’. De kleinzoon-vadermoorde-
naar is weliswaar onwaardig om van zijn vader te erven (en 
hij is ook onwaardig om als erfgenaam in de nalatenschap 
van de door hem vermoorde moeder op te komen), maar 
hij is níet onwaardig om van oma te erven. De misdrijven 
waarvoor de kleinzoon onherroepelijk is veroordeeld, 
waren immers níet tegen oma (de erflater in casu) gericht, 
maar tegen wijlen zijn ouders. Vandaar de testamentaire 
onterving van deze kleinzoon door oma.

De kleinzoon is weliswaar door oma onterfd, maar hij 
berust niet in deze, oma’s uiterste wilsbeschikking. De 
kleinzoon doet als plaatsvervuller van zijn ‘vóóroverleden’ 
vader een beroep op zijn legitieme portie in de nalaten-
schap van oma. Naar oud erfrecht was dit een aanspraak op 
goederen en in dit geval zelfs, gelet op het aantal kinderen 
van oma (twee dochters en een zoon), niet slechts, zoals te-
genwoordig, de helft van het normale, wettelijke erfdeel (in 
casu: 1/3 x 1/2), oftewel: 1/6 deel van oma’s zogeheten ‘legi-
timaire massa’, doch maar liefst 1/4 hiervan (1/3 x 3/4), art. 
961, lid 3 van Boek 4 bw  (oud). Met andere woorden: een 
kwart van oma’s nagelaten goederen zou volgens de wet 
op haar criminele kleinzoon vererven. Het Amsterdamse 
hof oordeelt echter dat het onder ‘zeer uitzonderlijke om-
standigheden’ naar maatstaven van redelijkheid en billijk-
heid onaanvaardbaar is om zich bij plaatsvervulling op zijn 
legitieme portie te beroepen. En deze zeer uitzonderlijke 
omstandigheden acht het hof in deze zaak aanwezig.27 De 
kwestie kan anders komen te liggen wanneer bijvoorbeeld 
de onwaardige erfgenaam (die de erflater niet heeft ver-
moord of doodgeslagen, maar een ander ernstig misdrijf 
jegens hem heeft gepleegd, bijvoorbeeld zware mishande-
ling) ná zijn misdrijf jegens de erflater door deze erflater 
wordt onterfd.28 Als dan vervolgens de plaatsvuller van 
deze onterfde erfgenaam (dat wil zeggen: het ‘onschul-
dige’ kleinkind) overeenkomstig art. 63, lid 2 van Boek 4 
bw  een beroep doet op de legitieme portie, dan dient dit 
beroep te worden gehonoreerd.29 Het lieve kleinkind kan 
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er toch ook niets aan doen dat zijn altoos agressieve papa 
bij zijn laatste bezoek aan oma, oma ineens tot bloedens 
toe in elkaar sloeg?

Van zeer uitzonderlijke omstandigheden zal vermoede-
lijk ook sprake zijn in het (theoretische?) geval dat de vader 
zijn gehele gezin en zichzelf tracht te vermoorden – een 
zogeheten ‘familiedrama’ –, terwijl hij in de uitvoering van 
dit kwaadaardige plan slechts ten dele slaagt. Bijvoorbeeld: 
de vader slaagt er weliswaar in zijn vrouw en zijn twee 
oudste kinderen van het leven te beroven, maar het derde 
en jongste kind ontsnapt aan de moordpartij en overleeft 
dit drama, terwijl de vader, hoewel zwaargewond, in weer-
wil van zijn bedoelingen toch in leven blijft, omdat zijn 
zelfmoordpoging jammerlijk mislukt. Als dit derde kind 
vervolgens later een natuurlijke dood sterft (of wordt om-
gebracht door een ander dan zijn vader), dan zou het, naar 
ik aanneem naar het rechtsgevoel van zeer velen, níet zo 
moeten zijn dat de (langstlevende) vader van dit kind erft. 
In beginsel, volgens de wet, erft deze vader namelijk van 
dit kind, ook al heeft hij drie moorden en een mislukte 
zelfmoordpoging op zijn naam staan, te weten volgens het 
zogeheten parentele stelsel van het wettelijke erfrecht, art. 
10, lid 1, letter b van Boek 4 bw.30

Ter afsluiting van dit jurisprudentieoverzicht eerst een 
zaak die min of meer recent speelde, onder het ‘nieuwe’ 
erfrecht van 1 januari 2003: het vonnis van de Rechtbank 
Utrecht van 14 december 2005, r n  2006, 10,31 gevolgd 
door het arrest van het Gerechtshof ’s-Gravenhage van 14 
februari 2007, n jf  2007, 236, over de vraag naar de ‘on-
dubbelzinnigheid’ van een vergiffenis. Johan en Maria zijn 
in 1984 in de algehele gemeenschap van goederen gehuwd. 
Maria blijkt verslaafd te zijn aan alcohol. Vele jaren later 
steekt zij dronken haar man met een groot keukenmes in 
de borst; zij is op dat moment ‘onder de invloed van een 
enorme hoeveelheid alcohol’, aldus de rechtbank in haar 
vonnis (1.3). Johan overleeft de steekpartij en doet op 1 fe-
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bruari 1998 aangifte vanwege poging tot doodslag. Op 28 
mei 1998 wordt Maria hiervoor veroordeeld tot een voor-
waardelijke gevangenisstraf van zes maanden met opleg-
ging van het verrichten van onbetaalde arbeid ten algeme-
nen nutte voor de tijd van 240 uur; een taakstraf derhalve. 
Korte tijd later steekt Maria Johan nog eens, dan in zijn 
arm. Vijf jaar later, op 11 mei 2003, sterft Johan een natuur-
lijke dood. Het nieuwe erfrecht is dan juist een goede vier 
maanden eerder in werking getreden. Johans dochter uit 
zijn eerdere relatie vordert van de rechtbank een verklaring 
voor recht dat de weduwe Maria onwaardig is om van wij-
len haar man te erven.

De rechtbank en vervolgens het hof oordelen echter dat 
Johan de gedragingen van Maria ‘op ondubbelzinnige wij-
ze’ heeft vergeven. Weliswaar had Johan tijdens de aangifte 
vanwege de poging tot doodslag nog de bedoeling om van 
Maria te scheiden, maar daarna is hij kennelijk van mening 
veranderd. Tijdens de strafzaak drie maanden later na-
melijk wilde hij zich met Maria herenigen, en nadien heb-
ben zij steeds samengewoond, tot aan Johans natuurlijke 
overlijden in mei 2003 toe. In deze laatste vijf jaar is Johan 
nimmer een echtscheidingsprocedure gestart. Er waren 
in deze periode wel geregeld conflicten, zelfs een tweede 
steekpartij (Maria stak Johan in zijn arm), maar – aldus de 
rechtbank – het is ‘niet aannemelijk dat de erflater zich zou 
willen herenigen met y  [lees: Maria; sr] terwijl hij haar de 
steekpartij [te weten: de eerste, die in Johans borst; sr] – 
waarin hij aanvankelijk reden zag voor echtscheiding – niet 
vergaf’ (3.4). En: ‘De vraag of het huwelijk van de erflater 
en y  gelukkig was of als een gelukkig huwelijk werd gezien, 
staat in dit geding […] niet ter beoordeling’ (3.5). De ver-
giffenis kan uit de omstandigheden (het feit dat Johan zich 
met Maria wilde herenigen en het gegeven dat zij na de 
hereniging zijn blijven samenwonen) ‘met voldoende mate 
van zekerheid’ worden afgeleid (3.5), dat wil zeggen: deze 
vergiffenis is overeenkomstig de wet ‘op ondubbelzinnige  
wijze’ geschonken, art. 3, lid 3 van Boek 4 bw. In dit geval 
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was sprake van wat ik zou willen noemen een ‘feitelijke 
vergiffenis’, een vergiffenis die op ondubbelzinnige wijze 
bleek uit feiten (hereniging van de partners en samenwo-
ning tot de natuurlijke dood hen scheidde). Zoals je ook 
een erfenis feitelijk (zuiver) kunt aanvaarden door je als 
erfgenaam te gedragen (dat wil zeggen: je eigent je alvast 
wat goederen van de overledene toe: opa’s zilveren zakhor-
loge of oma’s gouden slavenarmband).

Het hof overweegt in zijn arrest van ruim een jaar later, 
op 14 februari 2007, dat de wetgever geen vormvoorschrif-
ten of materiële eisen heeft gesteld waaraan een vergiffe-
nis ter zake van een erfrechtelijke onwaardigheid dient te 
voldoen (6). Deze moet ‘op ondubbelzinnige wijze’ ge-
schieden, en daarvan is volgens het hof in dit specifieke 
geval sprake: ‘Op grond van het feit dat de rechter heeft 
vastgesteld dat partijen zich wensten te herenigen, kan 
naar objectieve maatstaven worden vastgesteld, dat de erf-
later erflaatster haar daad ondubbelzinnig heeft vergeven. 
Voorts is het hof gebleken dat erflater en erflaatster tot 
aan de dood van erflater hun samenleving in de huwelijkse 
band met elkaar hebben voortgezet. Wat derden van de 
relatie van erflaatster en erflater vonden en vinden is naar 
het oordeel van het hof niet relevant. Het behoort in begin-
sel tot de persoonlijke vrijheid van erflater en erflaatster 
hoe zij invulling wensten te geven aan hun relatie’ (7). Zo 
is dat. Maria is niet langer onwaardig om van Johan te er-
ven, want haar gedragingen zijn haar door wijlen Johan op 
ondubbelzinnige wijze vergeven. Iudex locutus, causa finita: 
de rechter heeft gesproken, de zaak is beslecht. Maria erft; 
recht is geschied.

Tot slot nog een blik op de Wageningse gifmoord, de zaak 
waarin onlangs door de Rechtbank Arnhem uitspraak is 
gedaan (ljn: bz8360, 24 april 2013). Op 13 mei 2012 over-
lijdt de Wageningse Marian (60) onder verdachte omstan-
digheden in het Nijmeegse Sint-Radboudziekenhuis. Ze 
blijkt te zijn vergiftigd met de chemische gifstof natrium-

Sebastiaan Roes (red.), Vergiffenis en het recht. Essays voor Edith Brugmans 
Valkhof Pers, Nijmegen 2013 

(Annalen van het Thijmgenootschap, afl. 101.3) 



159

azide, gemengd door haar eten en vermengd met haar lie-
velingsdrankje Beerenburg. Marians 54-jarige echtgenoot 
Nasr – door het regionale dagblad De Gelderlander gety-
peerd als ‘een doortrapte, op geld beluste veelvrijer’ (in Ma-
rokko had hij ‘een geheime vriendin’) – is van meet af aan 
verdacht, maar hij ontkent en hij blijft ontkennen. Na labo-
ratorisch onderzoek echter blijft vergiftiging (intoxicatie) 
als enige doodsoorzaak over: van een auto-immuunziekte 
of van kanker blijkt namelijk geen sprake te zijn. De vraag 
is vervolgens waarmee Marian is vergiftigd. Dat blijkt 
natriumazide te zijn, een zeer giftige stof waarover Nasr 
de beschikking had ‘dankzij’ een vriendin die als analiste 
in het Universitair Medisch Centrum Nijmegen werkte. 
Vriendin de analiste gaf Nasr vanuit het umcn  zelfs twee-
maal een dosis azide mee, opdat Nasr zijn boerderij in Ma-
rokko kon verlossen van ‘een muizenplaag’. Nasr zei haar 
‘dat het niet had geholpen omdat de muizen er niet van 
dood gingen’. Hij heeft deze azide echter nimmer tegen 
Marokkaanse muizen ingezet, maar – aldus de Arnhemse 
rechtbank – tegen zijn eigen vrouw. Van zijn vrouw had hij 
bovendien zo’n € 150.000,00 aan contant geld ontvreemd, 
dat hij op zolder tussen zijn eigen spullen in vijftien enve-
loppen bewaarde. ‘Verdachte heeft zich schuldig gemaakt 
aan een gruwelijke moord van zijn echtgenote. Aan deze 
moord is voor het slachtoffer een ware lijdensweg voor-
afgaan’, aldus de rechtbank in haar beoordeling: ‘[D]eze 
moord [heeft] meedogenloze trekken […] en [is] op een 
voor mevrouw bijna martelende wijze […] voltrokken’ (in 
de periode oktober 2011-13 mei 2012, een periode van meer 
dan een half jaar). Requiescat in pace: zij ruste in vrede.

Na het voorgaande moge duidelijk zijn dat Nasr on-
waardig is om van zijn door hem vermoorde echtgenote 
Marian te erven. Hij wordt op 24 april 2013 door de Recht-
bank Arnhem veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de 
duur van achttien jaren vanwege moord, art. 289 Wetboek 
van Strafrecht. Maar is deze zaak overigens vergelijkbaar 
met de Van Wylick-casus, waarmee ik dit jurisprudentie-
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overzicht begon? Nopen de beginselen van redelijkheid en 
billijkheid er in dit geval toe, in dit geval van de Wageningse 
gifmoord, dat bij de verdeling van de huwelijksgoederen-
gemeenschap die tussen Nasr en Marian heeft bestaan, 
aan de erfgenamen van Marian het gehele huwelijksver-
mogensrechtelijke vermogen wordt toegedeeld? Die vraag 
kan niet zomaar bevestigend worden beantwoord. Terwijl 
het huwelijk van mevrouw Van Wylick slechts vijf weken 
duurde en de huwelijksgoederengemeenschap waarin zij 
was gerechtigd dus maar vijf weken heeft bestaan, waren 
Nasr en Marian sinds 24 oktober 2008 met elkaar gehuwd, 
dat wil zeggen tot aan het overlijden van Marian ruim drie-
eneenhalf jaar. Dat moordenaar Nasr recht zal blijken te 
hebben op toedeling van de helft van het gemeenschappe-
lijke huwelijksvermogen is niet alleen denkbaar, maar kan 
zelfs worden vermoed op grond van de tekst van het vonnis 
van de Rechtbank Arnhem. Ik citeer de rechtbank in haar 
vonnis onder 7:

De rechtbank is verder van oordeel dat het inbeslaggeno-
men en nog niet teruggegeven geldbedrag à € 150.000,– 
toebehoort aan de gemeenschappelijke boedel van de ver-
dachte en het slachtoffer en teruggegeven moet worden aan 
degene die verantwoordelijk is voor de verdeling van deze 
boedel, te weten de notaris.

En even verder onder 9 (‘De beslissing’):

[De rechtbank, rechtdoende:] Beveelt de teruggave van het 
in beslag genomen en nog niet teruggegeven geldbedrag 
van € 150.000,– aan rechthebbende.

Afgezien van de inconsequente bewoordingen van de 
rechter – eerst blijkt de anderhalve ton te moeten worden 
teruggegeven aan de notaris als verantwoordelijke ‘boe-
delbehandelaar’, even later blijkt het geldbedrag te moeten 
worden teruggegeven aan rechthebbende –, is wel duidelijk 
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hoe de vork juridisch in de steel zit: het geldbedrag behoort 
tot de huwelijksgoederengemeenschap (de boedel) van 
Nasr en Marian; het moet worden gestort op de notariële 
kwaliteitsrekening (de derdengeldenrekening) die de nota-
ris die de boedelverdeling in behandeling heeft, aanhoudt; 
het moet aldus worden teruggegeven aan de rechtheb-
bende, zijnde – vooralsnog – voor de ene, nog onverdeelde 
helft moordenaar Nasr en voor de andere, nog onverdeelde 
helft de erfgenamen van Marian. Met andere woorden: van 
de € 150.000,00 kan Nasr, weliswaar opgeborgen in het  
gevang, binnen afzienbare tijd de helft (lees: de lieve som 
van € 75.000,00, nota bene: destijds verdiend en gespaard 
door de vermoorde Marian, níet door Nasr) tegemoet zien. 
Zo werkt het systeem van de gemeenschap van goederen. 
Lex dura, sed lex: de wet is hard, maar het is de wet. Tenzij 
dit in hoger beroep of in een nieuwe rechtszaak in strijd  
zou blijken te zijn met de beginselen van redelijkheid en 
billijkheid; tenzij dit zou blijken in te druisen tegen het al-
gemene rechtsgevoelen in de Nederlandse maatschappij. 
Maar dat weten we op dit moment niet. Het eventuele ver-
volg van deze zaak wachten we daarom met belangstelling 
af.

v ergiffenis va n erfrechtelijke 
onwa ardigheid

Met de één na laatste casus van Johan en Maria zijn we 
terug bij ons eigenlijke onderwerp: vergiffenis in het erf-
recht. Hierboven zijn we al een vorm van vergiffenis in het 
erfrecht tegengekomen: de vergiffenis bij voorbaat ingeval 
van euthanasie en hulp bij zelfmoord. Het kan dan welis-
waar zo zijn dat in het concrete geval de euthanasie of de 
hulp bij zelfmoord volgens het Nederlandse strafrecht een 
strafbaar feit oplevert, maar in erfrechtelijke zin leiden 
deze wijzen van doden/overlijden dan niet tot onwaardig-
heid. In het geval van euthanasie en hulp bij zelfmoord 
leidt, zoals we hebben gezien, de betreffende, de dood 
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veroorzakende handeling níet tot onwaardigheid wanneer 
sprake is van ‘handelen op uitdrukkelijk en ernstig verlan-
gen’ van de overledene. (In het geval van abortus kan de te 
aborteren of geaborteerde vrucht of foetus uiteraard niet 
naar zijn of haar mening of verlangen worden gevraagd.)

Aan deze zojuist vermelde vorm van ‘ingebakken’ 
vergiffenis lijkt me overigens weinig ‘christelijks’ te zijn. 
Het christendom is de religie van het Leven en staat in dit 
opzicht diametraal tegenover de hedendaagse, seculiere, 
door sommige zwartkijkers aldus aangeduide ‘Cultuur van 
de Dood’. Euthanasie en zelfmoord gelden in het christen-
dom niet als verworvenheden; zij zijn geen voorbeelden 
van het Goede en het Schone noch van ‘het goede leven’ 
en van deugdzaamheid; ze zijn in de christelijke leer niet 
goddelijk, maar veeleer menschliches, allzumenschliches, 
zogezegd ‘zondig’. Door zelfmoord te plegen word je niet 
zalig en door euthanasie te laten toepassen word je niet 
heilig. Dat is, kort geformuleerd, het christelijke, althans 
kerkelijke, standpunt. Daar veranderen wijzelf niets aan, 
ook al zouden we dat willen, want wij zijn niet degenen 
die bepalen wat ‘zondig’ is en wat niet. Velen vergeten dit 
weleens, of zij zijn zich hiervan niet bewust. ‘Zonde’ is na-
melijk een (moraal)theologisch begrip, dat naar kerkelijk 
recht eventueel kan worden bestraft.32 Om deze reden kan 
het zondebegrip niet subjectief en individueel worden be-
paald en ‘ingevuld’. Wat ‘zondig’ is (in theologische zin), 
leert ons de kerk, leert ons de moraaltheologie. 

Als ik pedoseksualiteit niet zondig vind en ik breng haar 
in praktijk, maar de kerk vindt seks met kinderen daaren-
tegen wél zondig (bijvoorbeeld om reden van het feit dat 
je in Nederland of elders niet met een kind kunt trouwen 
en omdat de kerk ‘gewoonweg’ iedere vorm van seks bui-
ten het huwelijk ‘zondig’ acht), wie heeft er dan gelijk: de 
kerk of ik, wetende en beseffende dat ‘zondig’ een (moraal)
theologische kwalificatie is – en dus geen civielrechtelijk of 
strafrechtelijk oordeel behelst? In ons Burgerlijk Wetboek 
en in het Nederlandse Wetboek van Strafrecht komt de ter-
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minologie ‘zonde’ en ‘zondig’ – eigenlijk vanzelfsprekend 
– helemaal niet voor. Overigens, ook al vind ík in praktijk 
gebrachte pedoseksualiteit níet ‘zondig’ (en de kerk wel): 
als ik seks heb met kinderen jonger dan twaalf jaar, beland 
ik na veroordeling door de rechter ter zake hiervan maxi-
maal twaalf jaren achter de tralies, art. 244 Wetboek van 
Strafrecht. 

Tweede voorbeeld: als ik het stelen van een brood ordi-
naire diefstal vind die met een flinke gevangenisstraf dient 
te worden bestraft (op diefstal staat, zoals we hebben ge-
zien, een maximum gevangenisstraf van vier jaar, art. 310 
Wetboek van Strafrecht), maar de kerk vindt bij monde van 
wijlen de oud-bisschop van Breda mgr. Tiny Muskens 
(1935-2013) dat onder bepaalde omstandigheden (lees: hon-
ger) het stelen van een brood geoorloofd kan zijn (lees: niet 
‘zondig’ is), wie heeft er dan gelijk: de kerk of ik? Ja, ík heb 
gelijk wanneer ik stel dat diefstal een misdrijf is in de zin 
van het Nederlandse Wetboek van Strafrecht; maar het is de 
bisschop (de kerk) die op een bepaalde diefstal al dan niet 
het etiketje ‘zondig’ plakt. Je kunt met andere woorden een 
brood stelen, daarvoor een paar jaar in het gevang belan-
den, terwijl je zielenheil er geenszins door wordt geschaad. 
Verheugend nieuws is dat.

Een geheel andere kwestie is uiteraard of je bereid bent 
de kerkleer inzake de zonde (de zondenleer) te aanvaar-
den, of dat je daaraan maling hebt. Als je aan de zonden-
leer geen boodschap hebt, maar ‘zelf’, individueel, subjec-
tief, wel uitmaakt wat ‘zonde’ en ‘zondig’ is, en wat niet, 
verwerp dan weliswaar deze kerkleer, maar wees tegelij-
kertijd, zou ik menen, zo ruiterlijk te erkennen dat ‘zonde’ 
iets is ‘van de kerk’, een leerstuk uit de moraaltheologie, 
gesanctioneerd door het canonieke recht, een begrip uit 
het moraaltheologische en het kerkelijke begrippenap-
paraat. En erken dan ook meteen dat zij het dus zijn – de 
(moraal)theologie, het kerkelijke recht, de kerk – die over 
de inhoud en de procesrechtelijke aspecten van het zonde-
begrip gaan, en dus niet jij. 
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Mutatis mutandis geldt dit uiteraard ook voor het ge-
val dat je helemáál niet in ‘zondigheid’, in het verschijnsel 
‘zonde’ (in het Kwaad), gelooft. Prima, ga je gang (ieder-
een moet maar op zijn of haar eigen manier gelukkig zien 
te worden, we hebben allemaal een vrije wil, je hoeft dus 
helemaal niets te geloven), maar geef dan wel graag tegelij-
kertijd, onbekrompen en zonder mitsen en maren, toe dat 
‘zonde’ een begrip is uit de moraaltheologie, een begrip 
‘van de kerk’. ‘Zonde bestaat niet’, ‘Niets is zondig’, ‘Ik ge-
loof niet in de zonde’, ‘Zonde is iets van vroeger’ zijn uit-
drukkingen die men tegenwoordig uit menige mond kan 
optekenen. Alsof het Kwaad iets is van ‘Er was eens…’ en 
nu niet meer bestaat en nergens meer voorkomt, in ieder 
geval niet in ons Verlichte Westen. ‘Ik heb nergens spijt 
van, nee van niets in mijn leven heb ik spijt en ik zou niets 
in mijn leven anders hebben gedaan’, hoorde ik rockzan-
ger en ‘nationale knuffeljunk’ Herman Brood (1946-2001) 
eens in een interview beweren. Een tijdje later, op 11 juli 
2001, sprong hij van het dak van het Amsterdamse Hilton-
hotel – wanhopig naar ik veronderstel, ten minste de wan-
hoop nabij. Nee, Brood had nergens spijt van, hij geloofde 
niet in de zonde en hij genoot zich te pletter. Laat ik het 
anders formuleren: de rooms-katholieke zondenleer is op 
de keper beschouwd een baken van objectiviteit, althans in 
vergelijking met zo vele hedendaagse eigen meninkjes en 
‘theorettes’ die we in onze vaderlandse media dag in dag 
uit kunnen vernemen en waarvan we gedwongen worden op 
onze nationale podia aan de lopende band kennis te nemen.

tot slot: een v ergelijking tussen de 
erfrechtelijke en de christelijke  
v ergiffenis

De vergiffenis in het Nederlandse erfrecht wordt door Van 
Mourik een ‘christelijk geïnspireerde regel’ genoemd.33 De 
vraag is, tot slot, of de erfrechtelijke vergiffenis – de vergif-
fenis van de onwaardigheid in de zin van het Nederlandse 
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erfrecht – (hoogstens) door het christendom geïnspireerd 
is (en wellicht zelfs ‘algemeen-menselijk’ of gewoonweg 
‘humaan’ is), of dat zij (geheel en al) overeenkomt met de 
vergiffenis volgens de christelijke leer. Komt, met andere 
woorden, vergiffenis in juridische zin overeen met vergif-
fenis in christelijke zin? In mijn antwoord neig ik naar het 
eerste en geef ik Van Mourik derhalve gelijk: de regel in het 
Nederlandse erfrecht is (slechts) ‘christelijk geïnspireerd’. 
Er is weliswaar een belangrijke overeenkomst tussen deze 
beide soorten vergiffenis, maar ik zie toch ook twee zeer 
markante verschillen. Wat deze twee verschillen betreft, 
zou men kunnen stellen: Der Teufel steckt im Detail – en dat 
dus tweemaal.

De overeenkomst is dat in beide gevallen het initiatief 
tot vergeving uitgaat van het slachtoffer. De gelaedeerde 
(in het erfrecht: de erflater) is degene die vergeeft; hij is het 
die de vergiffenis schenkt. Althans: in juridische zin – en 
daar heb ik het hier over. Ik heb het hier niet over verge-
ving door een ander (een derde), dé Ander, God. In het 
recht spelen dader en slachtoffer de hoofdrol, en is het dus 
het slachtoffer dat eventueel vergiffenis schenkt. De ‘Erf-
wet’ van 2003 verbindt aan dit vergeven vervolgens geen 
vereiste, geen voorwaarde, behalve het ‘vormvoorschrift’ 
van vergeving ‘op ondubbelzinnige wijze’. Maar overi-
gens staat in de betreffende wettekst heel simpel: ‘heeft 
vergeven’ – punt. Dit is het eerste verschil met de vergif-
fenis in christelijke zin. De vergiffenis in christelijke zin 
wordt namelijk pas gegeven indien de dader (de pleger, de 
misdadiger, de zondaar enzovoort) oprecht berouw heeft. 
Dit is zelfs, zo lijkt het althans, een conditio sine qua non: 
zonder oprecht berouw van de dader geen vergeving door 
het slachtoffer. Alhoewel? Misschien zijn er christenen die 
bereid zijn te vergeven zélfs als de dader geen berouw heeft 
(het ‘heb je vijand lief’ van Mt. 5, 44 en Lc. 6, 27)… Mis-
schien is dit wel wat Christus Zélf leert en ons voorleeft: te 
vergeven zonder voorwaarden, oftewel: onvoorwaardelijk 
lief te hebben en vergiffenis te schenken… De Katechismus 
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van de Katholieke Kerk echter spreekt van ‘aan ieder die be-
rouw heeft, [kunnen] de zonden vergeven […] worden, tot 
op zijn laatste levensdag’.34 

Wat men hier misschien zou verwachten, staat er dus 
niet: de zondaar dient weliswaar berouw te hebben (lees: 
oprecht berouw te hebben), maar er is hier geen sprake 
van berouw dat ook dient te worden getoond. Het gaat dus 
veeleer om de goede geestesgesteldheid van de dader dan 
om diens gedrag en handelen. De goede geest, de Heilige 
Geest, is van (onnoemelijk veel) groter belang dan uiter-
lijk vertoon; het innerlijk van de mens is belangrijker dan 
zijn uiterlijk. Je moet berouw hebben; maar je hoeft het niet 
per se te tonen. Overigens is vergiffenis krijgen iets anders 
dan gratie krijgen. Gratie kan men eventueel krijgen van 
de Koning, ik bedoel hier niet de hemelse, maar die der 
Nederlanden (u weet wel: Zijne Majesteit die ons nog im-
mer regeert ‘bij de gratie Gods’). De Koning schenkt geen 
vergiffenis van erfrechtelijke onwaardigheid. Dat kan hij 
namelijk niet; slechts in één enkel geval zou hij dat kunnen: 
in het geval dat hijzelf erflater is, dat wil zeggen: ten aan-
zien van de vererving van zijn eigen nalatenschap, mocht 
in deze vererving sprake zijn van weliswaar koninklijke, 
desniettegenstaande onwaardige erfgenamen. Zoals Tem-
pelaar het formuleert: ‘Gratie zal de onwaardigheid niet 
opheffen, zij heft slechts de strafrechtelijke gevolgen op.’35 
We zagen dit verschil tussen vergiffenis en gratie reeds 
in het begin van deze bijdrage tot uitdrukking komen: de 
oorlogsmisdadiger Hans Frank werd weliswaar (door de 
kerk) vergeven, maar hij kreeg bepaald geen gratie van de 
overwinnaar, de Amerikanen. In Neurenberg werd hij ter 
dood veroordeeld en vervolgens aldaar op 16 oktober 1946 
opgehangen. Ondanks zijn ‘oprecht berouw’…

Het tweede verschil tussen de vergiffenis in juridische 
zin en die in christelijke zin is dat de laatste van harte dient 
te worden gegeven. Dit weten we door de lezing van de ge-
lijkenis van de hardvochtige dienaar, die eindigt met het 
‘zijn broeder van harte vergiffenis schenken’ (Mt. 18, 23-25; 
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curs. sr). ‘Daarmee’, aldus andermaal de Katechismus van 
de Katholieke Kerk, ‘met “van harte”, staat of valt alles.’36 
Ook dit aspect van de christelijke vergiffenis is met andere 
woorden een conditio sine qua non. Maar een dergelijke 
voorwaarde vinden wij in het Burgerlijk Wetboek helemaal 
niet terug. Daarin is sprake van een meer zakelijke term. 
Het bw  eist met zoveel woorden geen (oprecht) berouw 
van de onwaardige erfgenaam en het stelt evenmin dat de 
vergiffenis van harte wordt gegeven; het bw  daarentegen 
eist dat de vergeving door de erflater ‘op ondubbelzinnige 
wijze’ plaatsvindt. En dit is veeleer een bewijsrechtelijk as-
pect van de vergiffenis (wanneer wordt iets door iemand 
ondubbelzinnig – dat wil zeggen: niet voor tweeërlei uitleg 
vatbaar – gedaan?), een ‘vormvoorschrift’ zou men kun-
nen zeggen – eerder dan een ‘moreel’ oordeel (wanneer 
wordt iets door iemand ‘van harte’ gedaan?).

Enfin: Moge de regeling van de onwaardigheid in het Ne-
derlandse erfrecht nog lang ‘christelijk geïnspireerd’ blij-
ven, zo luidt althans de wens van de huidige algemene 
secretaris van het Thijmgenootschap en deszelfs weten-
schappelijke raad.

adieu

Lieve Edith, op ondubbelzinnige wijze, ja van harte, nemen 
wij nu van jou afscheid, wetende dat dit slechts een afscheid 
is van de beide universiteiten waaraan jij je in de afgelopen 
jaren met hart en ziel hebt gewijd, Leiden en Nijmegen, en 
van de beide gremia van het Thijmgenootschap waarin jij 
jarenlang met verve hebt zitting genomen, het bestuur en 
– in het bijzonder – de wetenschappelijke raad. Voor dit af-
scheid van zowel ‘de academie’ als van ‘Thijm’ schenken 
wij jou bij dezen vergiffenis (Te, Edith, absolvimus…). Maar 
overigens wordt het jou verboden afscheid te nemen. Want 
van méér afscheid nemen, ja: dat zou pas écht onvergeeflijk 
zijn!
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verplichting tot onderlinge ‘getrouwheid, hulp en bijstand’ 
en de verplichting ‘elkander het nodige te verschaffen’  
van artikel 81 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek.  
Het fenomeen onwaardigheid speelt ook een rol in het 
schenkingsrecht en in het verzekeringsrecht, art. 973 van 
Boek 7 bw.

18 Zuiverder is het wellicht om hereditas met ‘erfenis’ (na-
latenschap) of met ‘erfgenaamschap’ te vertalen. Uit-
gegeven door o.a.: K.A. Eckhardt en A. Eckhardt (eds.), 
Lex Frisionum. mgh  (Monumenta Germaniae Historica). 
Fontes iuris Germanici antiqui in usum scholarum ex  
separatim editi. Hannover: Hahnsche Buchhandlung 1982, 
p. 62 (art. xix, lid 1). Zie hierover: J.S.L.A.W.B. Roes,  
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Het naaste bloed erfde het goed. De positie van de langst-
levende echtgenoot in het Nederlandse erfrecht bij versterf.  
Deel 1: de periode van het ‘oud-vaderlandse’ recht (tot 1809). 
Publicaties vanwege het Centrum voor Notarieel Recht 
iv. Deventer: Kluwer 2006, p. 154 en noot 45 ald.

19 Zie voor het ‘nieuwe’ erfrecht van 2003 reeds: 
J.S.L.A.W.B. Roes, ‘De onwaardigheid in het nieuwe 
erfrecht’, De Notarisklerk 2000-10, pp. 182-184. Zie thans 
vooral: Van Mourik, Handboek Erfrecht (als noot 17),  
pp. 27-28 en ibidem, onderdeel F.W.J.M. Schols,  
pp. 244-247.

20 Inleidinge tot de Hollandsche Rechts-geleerdheid, ii, 28, 42.
21 Gedicht ‘Roeping’ (Voor de Zusters van Liefde, te Weert), 

laatste regel, in: Gerard Reve, Verzamelde Gedichten (vijfde 
druk). Amsterdam: De Bezige Bij 2002, p. 80, een gedicht 
uit 1973.

22 Van Mourik, Handboek Erfrecht (als noot 17), p. 28, formu-
leert het iets behoedzamer: ‘Ingeval een kind (tevens arts) 
door euthanasie een einde maakt aan het leven van een 
ouder, kan in een schriftelijke verklaring van de overledene 
waarin de euthanasiewens wordt vastgelegd, wellicht een 
vergeving bij voorbaat worden gezien’ (curs. sr).

23 Theoretisch beschouwd zou de ongeboren vrucht erflater 
kunnen zijn o.g.v. art. 2, eerste zin van Boek 1 bw: ‘Het 
kind waarvan een vrouw [lees binnenkort: ‘persoon’?; sr] 
zwanger is wordt als reeds geboren aangemerkt, zo dik-
wijls zijn belang dit vordert.’

24 Parlementaire Geschiedenis Boek 4, Memorie van Ant-
woord, 3771, nr. 6, p. 2 (incl. rechtshandelingen).

25 In verband met deze problematiek is het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (v ws) in 2013 het 
actieplan ‘Ouderen in veilige handen’ gestart. De Konink-
lijke Notariële Beroepsorganisatie (knb) participeert 
in de voorlichtingscampagne en heeft bovendien een 
werkgroep ingesteld: de knb-werkgroep ‘Bescherming 
ouderen tegen financieel misbruik’. Voor het Nederlandse 
notariaat is deze problematiek momenteel (en naar ik ver-
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wacht ook voor de komende jaren) een hot issue. Tijdens 
het knb-congres op 4 oktober 2013 in het Amsterdamse 
Concertgebouw zal hieraan uitgebreid aandacht worden 
besteed, waarvan de schriftelijke neerslag te lezen zal zijn 
in een aantal zogenoemde ‘preadviezen’.

26 Laatstelijk hierover: F. du Toit, ‘Moord op een erflater, 
erfrechtelijke onwaardigheid en het huwelijksvermogens-
recht: een korte vergelijking tussen het Nederlandse en het 
Zuid-Afrikaanse recht’, Weekblad voor Privaatrecht, Nota-
riaat en Registratie 2013-6980, pp. 475-476 (alsmede: Idem, 
‘Erfregtelike onwaardigheid: Enige lesse te leer vir die 
Suid-Afrikaanse reg uit die Nederlandse reg?’, Stellenbosch 
Regstydskrif 2010-1, pp. 137-156).

27 Zie hierover tevens: B.M.E.M. Schols, ‘Van de moordende 
onredelijke legitimaris die het erfdeel van oma niet waar-
dig was’, Nieuw Erfrecht 2002-5, p. 62 (column) en E.G.A. 
Janssen, ‘(G)een legitieme voor de plaatsvervuller van een 
onterfde onwaardige?’, Nieuw Erfrecht 2004-5, pp. 87-89, 
ald. pp. 87-88.

28 Met andere woorden: de erflater overleefde het misdrijf 
en maakte nog bij leven (uiteraard; na het overlijden valt er 
door een overledene niets meer te regelen!) een testament 
waarin de onterving van de pleger van het misdrijf werd 
opgenomen.

29 Zie voor een dergelijke (theoretische) casus: Janssen, 
‘(G)een legitieme voor de plaatsvervuller’, pp. 88-89.

30 Vgl. J. Tempelaar, ‘Het familiedrama en onwaardigheid’, 
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 2010-
6865, pp. 862-866, ald. p. 864. Tempelaar noemt in zijn 
bijdrage bovendien vier schrijnende, huwelijksvermo-
gensrechtelijke casus: Hof Arnhem 25 oktober 2005, ljn: 
au5416, Rechtbank Utrecht 11 juli 2007, ljn ba9662, 
Hof Amsterdam 19 mei 2009, ljn: bi4461 en Rechtbank 
Breda 25 november 2009, ljn  bk4490/rn  2010, 19.  
Zie: Tempelaar, o.c., p. 865.

31 Zie ook: Estate Tip 2006-13. In het vonnis van de Recht-
bank Utrecht van 1 september 2010, ljn: bn5787, wordt 

Sebastiaan Roes (red.), Vergiffenis en het recht. Essays voor Edith Brugmans 
Valkhof Pers, Nijmegen 2013 

(Annalen van het Thijmgenootschap, afl. 101.3) 



173

de vraag aan de orde gesteld of in casu sprake was van 
onwaardigheid om te erven, maar de rechter vonniste ont-
kennend (‘Geen sprake van zodanig handelen dat het voor 
het rechtsgevoel onaanvaardbaar is om betrokkene als 
erfgenaam toe te laten.’).

32 In de zin van hfdst. vi  (‘Sancties in de kerk’) van het  
Corpus Iuris Canonici (Wetboek van Canoniek Recht) uit 
1983, de canones 1311-1399.

33 Als noot 17.
34 k k k, p. 221 (nr. 979).
35 Tempelaar, ‘Het familiedrama en onwaardigheid’, p. 866, 

met verwijzing in noot 34 ald.
36 k k k, p. 598 (nr. 2843).
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