


1) " flicium au tem judicis hoc crit: ut, si quidcm a ncmo 
opus factum sit, cum jubeat restituere, damnumquo sarcirc, si qui<l 
post )item conteslatam contigit Quod si ante )item contcstatnm 
damnum contigit, tantu:m optts restituere debcbit, dam
DlliD non sarciet." 

\vorclen nagegaan, in hoeverre de ,,oud-ho 11 a n d
s c he wetten" van dien romeinseh-rechtelijken regel 
zijn afgeweken. 

Voor het gemeene recht worden wij, nopens het 
onderwerp waarover de ge telde rechtsvraag loopt, door 
Snto' YAN LEEmYEN, in Boek JI, Deel 21, § 15 van 
zijn "Room -Hollands Regt'' verwezen naar den Pan
dectentitel "de arJlW et nquae plut•iae arcewl11e", 
Dig. 39, tit. :1. 

De f:itudie van dezen titel en de lezing van het uit
muntend overlicht, dat voor zijnen tijd JoHANNES VOET 
in zijn "Commentarius ad Pandectas" (den Haag 1704); 
Liber 39, Tit. 3, daarvan heeft gegeven, doet mij 
met vrijmoedigheid verklaren, dat eene actie tot scha
vergoeding, al· in de mij ge telde rechtsvraag door 
de spoorwegmaatschappij wordt bedoeld, noch naar 
het romeinsche, noch naar het oud-hol
landsche recht, voor toewijzing is ·vatbaar te 
achten. 

Al dadelijk is dergelijke actie niet ontvankelijk 
ten gevolge der bijzondere omstandigheden, waar
onder het afvloeiende regenwater, in het gestelde 
ge v al , de schade aan de nevens den spoorweg 
liggende erven zou hebben toegebracht. Want die 
schade zou in elk geval zijn toegebracht door een 
werk, dat pub 1 i ca a u c tori ta te is aangelegd en 
waartegen do o r ge e n der b el ende n d e ei ge
n aren, vóórdat het ongeval heeft plaats gevonden, 
ooit eenig verzet is gedaan. 

Beide omstandigheden nu onthe!Ten, overeenkom
stig den ondubbelzinnigen regel van het gemeene 
recht, de spoorwegmaat cbappij in bet gestelde geyal 
van alle aa.nsprakelijkheid. 

De daaromtrent in de Pandecten voorkomende uit
spraken der voornaamste juristen laten te dien aan
zien aan duidelijkheid niets te wenschen over. Werd 
de natuurlijke gesteldheid van bet terrein, met be
trekking tot den afloop van het regenwater, door den 
aanleg van eenig werk gewijzigd, dan bad, naar 
het romeinsche recht, elk der naburen, die voor zijn 
erf nadeel duchtte van dit werk, bet recht om met 
de ac1io aqnae pluviae arcendar dengene aan te spre
ken, door wien dit werk werd of was ondernomen. 

Welke de strekking dezer actie wa , leert ons 
ULl'IA •us in de l. 6 § 6 Dig. 39, tit. 3. 1

). Werd 
de actie door den rechter gegrond bevonden , zoo 
kon deze b velen dat het werk, waaruit gevaar voor 
den buurman dreigde, werd weggenomen en de schade 
- "si quid (damnum) post litem contestatam con
tigit" - den eischer zou worden vergoed. Ilad men 
daarentegen, v ó 6 r het instellen der actio a(1uae pluviae 
arcendae, reeds nadeel van het werk ondervonden, 
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2) "In hoc jurlicinm, sicnt i.n <lam ui infecti, f <l t u rum dam
num venit, cnm reliquis fere omnibus judiciis praeteritum prae
sletur. De co·; quod ante datum est, quoà vi aut clarn 
agendnm est; de eo, q11od post sententinm jntlicis futmum est, 
damni infecti cnvcri oportet, vel ita opus restituendum est, ut 
nullnm periculum dnmni supersit." 

dan kon men die reeds geleden schade met dit 
rechtsmicldel niet vergoed krij~en. doch wel, ter 
voorkoming van verdere schade, de weg
neming of wijziging verlangen der benadeelende 
constructie. En mocht het werk bovendien onder 
zoodanige omstandigheden 7.ijn aangelegd, dat het 
interdictum quod vi tmt clrtm toepasselijk was, d[m 
kon vergoeding der geleden schade toch nog altijd 
met een beroep op rfie omstandigheden, in rechte 
worden gevortierd. Dnidel~jk leert ons dit ook PAl'WS 

in de 1. 14 § 2 en 3. Dig. 30, tit. 3. 2) 

Het stelsel van het gemeene recht komt derhalve 
hierop neer, .dat hij, die reden meent te hebben tot 
beklag over den aanleg van eenig door ûjn nabunr 
ondernomen werk, hetwelk - zonder dat h ~i er 
zich bij den aan 1 Pg tegen heeft verzet -
de natuurlijke gesteldheid van het terrein, met be
trekking tot den afloop van het regenwater, te zijnen 
naderle heeft gew~jzigcl en h0m schade heeft berok
kend, alleen dàn vergoeding van clie reeds geleden 
schade zal kunnen vorderen, wanneer dat werk 
"vi'' of "clam" mocht ziju aangelegd. 

Het oordeel van oudere zoowel als nieuwere schrij
vers luidt daaromtrent gelijkluidenrL Zoo zegt VOET, 
ad Pandec1as Lib. 39, tit. 3, § 3 initio · »Cessat 
,tarnen haec actio respect u damni ante !item contes, 
"tatam . . . . dati. ... . ... ; cum damnum, ante litem 
"contestatam si bi illatum, s uae de beat i m pu
"tare negligentiae, dum vel operis novi nun
"ciationem praetermisit, vel protinus a novo opcre 
"facto non cgi.t. Vel, si negligentia baud ap
"parea t, in terdicto quo!( 11i aut clrtrn, de tal i 

. /. . . ///~ ,,damno experin DEBEAT." En bij WrNnscnE.;p Lehl'-
~ ~ ~V d:A-9~ .?:>2 d- ~'buch des Pandektenrechts II ~ 473 noot 14. lee!';ik: 
4~ ~ " ~~ "Met betrekking tot de reeels geleden schade ver 
~ ~ ....ft. ~~ ~ . ~' "wijst l. 14 § 3 citata naar het interdiet qnorl1•i f/1/l rl111n. 

- / / / /- "Dat wil al zoo zeggen : vergoeding der re cd s ge
"1 e rl en schade l<an AI.J.I•:I~'< IH.N gevorderd worden, 

8) "In Beziehung anf den friiher entstandenen Schaden ver
"weist I. H § 3 eitata anf das Interdict quod vi aut clam. Das 
,.heiszt also: flir den friiher entstandenen Schaden kann Ersatz 
"begehrt werden NUR wo die Voraussetzungcn des bc
"zeichneten In te rel ikts gegehen sind." 

"wanneer de vereischten voor dit interdicillm voor
"handen zijn." 3

) 

Welke nu de vereischten zijn tot bet toewijzen van 
het interdictum quorl vi ani cl11m, leert ons Tit. 24 
van Liber 43 drt· Pandecten en bl~jkt re<~cls uit de 
eigen woordeu van het interdict. Tiet werk, waar<loor 
men schade heeft ondervonden moet dan (Jf ui of clwu 
door den nabuur zijn ondernomen dat wil zeggen. 
Of de aanleg van het werk moet den nabuur, die dit 
deed verrichten, vóór h et ongeval uit<lrnkke
lijk zijn verboden (1. 1 ~ G-9 Dig. 43, 24); ilf 
wel, degene die dit werk heeft ondernomen, moet, zoo 
hij het niet he i me lijk heeft doen aanleggen, zich 
althans bewust zijn geweest dat de aanleg van het 
werk gesch i edele tegen den w i 1 van hem, flie 
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1
) Kort <'ll trcflend drukt Wnws<:IIF.W, tehrbuch cles Pandek

temechts JI § H)!'i n°. 2 die vcreischtcn aldus uit: "n ie 11 a n d
"lung m11sz entweder in Widerspruch mit einem 
"von der G egenseite cingel<'gten V er hot erfolgt ~cin, 
"ocler es musz clcr llandelnclc in anderer Wcisr. r,E
""TSZT haben, dasz ihm IHS HEC'UT zur Handlung bc
"8trittcn werde." \'erge!. ook VoET, ad Pandectas, Liber 43 
tit. 2 I , § l. 

6) Zie art. 5 van het tusschcn de regcering cler Znid-Afrikaansche 
Republiek en de "'cderl. Zuid-Afrik. Spoorwegmaatschappij gesloten 
contract, voor den aanleg en de exploitatie van eeneu spoorweg 
over den Witwatcrsrnnd en nrt 5. der voorwaarden van conees~ie, 
aan hovengenoemde ~I aaischappij verleend, hij volksnuulsbcsluit van 
25 Juni 1890. 

.. 

• 0) L. 2 § 3 h. t. "C.\ssru:s nutcm scribit: si qua opera aquae 
mitlcndae causa, publica auctoritate facta sint, in aqune 
pluviae nrcendae nctioncm non ven i re~" 

1
) L. 19 h. t. "LA BEO ait: si paticnte vicino opus faciam, e.· 

quo ei aqua pluvia noceat, non tencri me actione aquac pluviae 
arcendae." 

later daaruit nadeel heeft ondervonden (l. 3 § 7 Dig. 
4:~, 24.) 1) 

Toch het een, noeh het ander i. echter in de ge
::;telcle ret.:htsvraag het geval. Eenig verzet tegen 
de t.:on. 'tructie van den spoorweg is van den kant der 
uaburige grondeigenaren. tijdens den aanleg, nimmer 
geschied. En hoe zou van een he i me lijken aan
leg ooit sprake kunnen zijn bij een spoorweg, die is 
gebouwd op staatsgrond, hachtens eene met 
de regeering gesloten overeenkomst of con
cessie, welke bovendien de bepaling ") inhoudt, tlat 
" ...... de werk c n, n o o \lig voor den vrij c n 
"a fl o o p va n het water . . . . . d o o r d e l\1 a at
.s c happij worden bepaal J, i u u ver I eg lll et , 

,.den regecrin gs corn missaris."~ 

Door het bovenstaande mag ik het dus voor uit
gemaakt houden dat, naar gemeen recht, aan 
geen der benadeelde m.tburige grondeigenaren eene 
actie kan worden toegewezen tot vergoeding der schade 
(damnnm pr(lelerilwn), die zij reeds geleden 
mochten hebben door C!en aanleg van een spoorwegdarn, 
tegen welks constructie zij tijden~ deu 
aanleg geen enkel bezwaar hebben doen 
ke11nen en die, geheel ouder het toezicht 
d e r regeer in g, o. p st a at s g r o n d , k ra c h ten s 
cene met haar gesloten overeenkomst of 
~oncessie is gebouwd. 

Volledigheidshalve rijst ll\1 nog de vraag, of dan 
toch niet voor het vetvolg cle benadeelde naburige 
gron(leigenarm1, ter voorkoming van damwtm {11turum, 

met de actio aquae pluviae arcendae tegen de spuor
wegmaatf:chapp~i in rechte kunnen optreden, tot 
wegneming of wijziging 1ler constructie, waaraan zij 
de ondervonden Echade ktmnen toef;chrijven ~ 

Ook hier - meen ik - moet, zoowel naar het 
gemeene als bepaaldelijk naar het oud-Hollanclsche 
rec11t, het anhvoonl ontkennend luideu. 

Yooreerst kan de spoorwtgmaatschappij zieh met 
volle recht beroepen op de l. 2 § 3 G) en l. 19 7) 
Dig. 30 Tit. 3, in welke plaatsen de actio pluviae 
.,quae arcewlae uiet ontvankelijk wordt verklaard zoo 
dikwijls de constructie van het werk, waaruit de 
naburige eigenaar waterschade voor zijn erf ducht, of 
1mulica auctorilute Of pntiente vicino is ge:::chied. In 
geheel denzelfden zin laat de oud-hollandsch ~ gelecrue 
VoET, ad Pand. Liher 30 1 it. 3, § G zich uit; ". 1on 
etiam hu ie actioni locus est'' - zoo zegt bij - . :Si 
opus in p11blico factum sit .. . ; nee si in privato quidem, 
sed publica IHLtluritale opus sit factum ; .... uec si 
factum e 1· 11atienlia et perm i ·sione vicini , cui uocetur." 

Tegen de toepasselijkheid der I. 2 : 3, Dig. :3U, 
tit. 3 op het gestelde geval voorzie ik de bedenking, 
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6) Zie art. l en 2 van het Volk ·raaclsbesluit cl.cl. 1 !J September 
l85!J, dus luidende: ,,Het wetboek van v. 1>. Lr:suEN blijft (vom 
,zoover :-.ulk~ niet strijdt met de lirouclwet, andere wetten of volks
"raaclsl:esluiten), het wetboek in dezen staat. 

"Wanneer iu geuoemcl boek over eenige zaak niet genoeg
"zaa m d u i delijk of in u et ge hee I niet wordt geb.andeld, 
"zal het wetboek van Snw:> VA. LEgUWEN en de Inleijcling van 
"llvGo DE GitOOT verbindend zijn." 

.Bij Y. D. LI:SlJEN nu treft men geene enkele uitspraak of 
verwijzh1g aan, omtrent de rechten en verplichtingen tusscben 
naburige rrondeigenaren, met betrekking tot het afvloeiende regen
water. 

dat, al is de spoorweg ook op staatsgrond en krach
tens ecne overeenkomst of concessie met de regoe
ring en onder haar toezicht g~bouwd, de aanleg toch 
feitelijk door een particuliere Maatschappij 
is geschied. Dit laatste is zeker niet te loochenen, 
doeh ontneemt, dunkt mij, aan clen spoorw~>g vol
strekt lliet het karakter van publica auctoritate te 
zijn gebouwd. 

Bovendien gaf de concessie aan de spoorwegmaat

schappij uitdrukkelijk het recht om, met betrek
king tot den afloop van het water, in ov rleg met 
den regeeringscornmisf'aris, den f'poorweg aan te leg
gen zuöals die door haar is aangelcgcl. En nu is het 
een overbekend, in tallooze variatiën, ook door het 

corpus juris uitgesproken en toegepast rechtsbecrinsel, 
dat "NM.IO ])A)fNUM J'ACIT, :>1 ISI QUI IU Jo'ECIT, QUOD J.'AC'l•.Jm 
Jus NON n \Bin." Volgons dezen eeuwenouden rechts
regel der l. 151 Dig. 50 , 17, is de Nederlandsche Zuid
Afrikaansche Spoorweg-Maatschappij - voorzoo
verre de spoorweg overeenkomstig de haar 
verleende concessie is gebouwd- dus stellig 
ontheven van de aansprakelijkheid voor schade, die 
rle eigen~en der aan haren spoorweg grenzende erven, 
door rlen veranderden a!loop van het water reeds 
hebben geleden of nog in de toekomst mochten lijden. 

Volgens het oud- hollandsche recht meen ik zelfs 
nog en ·tap ve1·der te mo ten gaan. G heel o af
hankelijk toch van de vraag, of de constructie van 
<leu spoorweg overeenkomstig de concessie is geschied 
en de goedkeuring der regeering heeft erlangd, acht 
ik - bepaaldelijk met het oog op de te dezen aanzien, 
door , lllfON VA~ L!!:EUWEN en Huao DE Gnool' zoo beslist 
uitgesproken meening - de spoorwegmaahchappij 
voor dergeJij ke water:chade van naburige groudeige
naren NIM:&um aansprakelijk, omdat de spoonregmaat
schappij door den aanlegvan har·en weg, ook waar 
cl e z c de 11 at u u r i ij k e ges tel d he i d va 11 h ct 
terrein ten nadeele van sommigenaburige 
eigenaren heeft veranrlerd, op stuk van zaken 
toch niets ander::; heeft gedaan, da.n waartoe elk "dien 
water deert•', overeenkomstig het gevoelen van beide 
bovengenoemde, in Afrika u1 eest g c zag heb
IJen de ~) schl'ij vers, naar gcmeen recht BE\ o1w u b. 

"Na het gemeen regt" - zoo lees ik bij v. LEEI "t::\ 

Rooms-Hollands Hegt, Boek ll, Deel 2L ~ ·15 -
MAG J<jJ'N YDJ!:It HE'I' BUIJ'l'!!:"'WA'l'l•,lt \J.'S'fQl>pg ' l<:è'i UKJo;LtK , 

soon.\~JG UIJ wrL". En dczcltlle gedachte vinden wij 
bij Jlcoo m~ GRoo1·, lnleydiug 11 , De l 05, aldus uit

gedrukt: "Na gemeen regt tnag ydereen siju water 
laten loopen soo het van sel1s wil loopen. \Vaer uyt 
het oude spreeckwoort komt: DIJ .. • w.\TJ·:~t m.Jo:RT, DII:: 

WATER KEF.RT. " 
Legt men den klemtoon dezer rechtspreuk up het 
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L. 1 § 7 Dig. 39 tit. 3. "LABEO etiam scribit: ea (opera), 
quaecunque frugum fructunmqne recipiendorum causa fiunt, extra 
hanc esse causam; neque referre, quorum fructunm recipiendorum 

causa id opus fiat." 

10J L 2 § 9 Dig. 39 tit. 3. "Idem LABEO ait, si vicinus Hnmen, 
torrentem averterit, ne aqtta ad eum perveniat, et hoc modo 
sit effectum, ut viciuo noceatur, ogi cum eo aquaepl11viac 
arcendac non posse. Aquam enim arcere, boe esse curare ne 
infiuat. Quae sentent.ia vcrior est, si modo non b o c animo 
fecit, ut tibi noceat, sed ne sibi noceat." 

woord "deert", zoo laat zich bevredigend ve ·klaren, 
hoe m~ GRooT er toe is gekomen, de leer van het 
gemeene recht aan dezen oud-hollandsehen rechtsregel 
vast te knoopen. \Vant voorzooverre, in verband 
met het gebruik, waartoe de eigenaar TE ziJ E~ 

NUTTE den grond wenschte te bestemmen, aan het 
van buiten afkomende regenwater de natuurlijke loop 
niet kon worden gelaten, werd den buurman, die 
vour zijn erf daaruit nadeel rluchtte, de actio aquae 
pluviae arcendae in het romeinsche recht ook stelsel

matig ontzegd. 
De derde titel van Doek 39 der Pandecten behelst 

in 1. 1 § 7 9) en l. 2 § 9 10) twee uitspraken van 
LAHEO, door ULPIANt: en P\uLus met instemming 
aangehaald, waarin dit beginsel al zeer duidelijk 
uitkomt. Of iemand recht en grond had tot beklag 
over de verandering, welke te zijnen nadeele, met 
betrekking tot den afloop van het regenwater, in de 
natuurlijke gesteldheid van den bodem, door den 
buurman was teweeggebracht, hing op stuk van 
zaken , naar het gerneene recht , eenvoudig af van de 
vraag: strekte die verandering voor den gene, 
die haar op zijnen grond ondernam, tot een 
re d el ij k of tot een o n rede lij k ge b r u i k van 
zijn grond? Deed h\i het ,,agri colendi'' (1.1 § 15 
Dig. 39 tit. 3) ,,{rugttrn, {rwltt71mque recipiendontm 
causa" (1. 1 § 7 eodem), zoo bestond er voor den 
ander, die daarvan nadeel duchtte, geen aanlei~ing 
tot 1usschenkomst. "Neque refert" - zoo voegt, in 
laatstgenoemde plaats, LA BEO aan zijne uitspraak 
to - "t 1 u o rum fructuu m percipiendorum causa 

' iel opus fiat". Voor hem toch was, gelijk w\j het in 
de 1. 2 § 9 Dig. ;)9 tit. 3 zoo keuri~ uitgedrukt 
vinden, de hoofd vraag deze: of hij, die een i ge terreios
verandering had teweeggebracht; welke met betrek
king tot den alloop van het regenwater u, z\inen 
buurman schaadde, "modo non hoc animo fecit, 
ut tibi noceat, sed Nl!: smr Noc~<:\T''. En ileze 
zelfde gedachte heeft DE GROOT inderdaad op even 
korte als gelukkige wijze weten weer te geven door de 
aanhaling van het in Holland zoo algemeen bekende 
spreekwoord: "Dien water deert, die water keert". · 

De toepassing van dit alles op de gestelde rechts
vraag kan slechts de juistheid bevestigen der hierboven 
ontwikkelde meening, dat naar oud-hollandsch recht 
eene spoorweg-onderneming niet aansprakel\ik kan 
worden geacht voor ae schade, welke de verandering 
in den natuurlijken afloop van het regenwater, door 
het aanleggen harer l'poorwegbaan, voor de eigenaren 
der belendende erven heeft ten gevolge gehad. 

AllfST.I!:RDAli, September 1891. 

J. P. iOLTZER. 
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