Uitgelicht ~ Willem Molengraaff
(1858-1931)

Portret Willem Molengraaff in
de Senaatszaal
Nijmegen was Molengraaffs geboorteplaats. Na het doorlopen van de Latijnsche
School begon hij in 1875 aan de rechtenstudie in Leiden. Hij rondde die in 1880
af met een proefschrift, getiteld Internationale Averij-Grosse Regeling. Zoals zo
veel jonge juristen viel hij voor de bekoring van de hoofdstedelijke advocatuur. Dit
nobele beroep verhinderde hem niet stevig aan de weg te timmeren. Samen met
zijn confrères Hendrik Lodewijk Drucker (1857-1917) en Samuel Katz
(1845-1890) richtte hij in 1882 het Rechtsgeleerd Magazijn op. Het tijdschrift had
tot doel de ramen open te zetten in het muffe huis van de Nederlandse
rechtsgeleerdheid. Molengraaff, Drucker en Katz stonden een actieve rol van de
staat in het maatschappelijk leven voor. Het recht moest in overeenstemming
worden gebracht met de sociale behoeften van de samenleving. Moraal en fatsoen
zagen zij als richtsnoer voor de wetgever en de rechter.
Molengraaffs faam in juridisch Nederland groeide snel. In 1883 preadviseerde hij
– nog geen 25 – voor de Nederlands(ch)e Juristen-Vereniging (NJV) over de
noodzakelijkheid en wenselijkheid van het onderscheid tussen het burgerlijk recht
en het handelsrecht. De slotsom van zijn uitvoerige historisch rechtsvergelijkende
tournee was dat er geen sprake kon zijn van een handelsrecht, dat gelijkwaardig

was aan het burgerlijk recht. Het handelsrecht was aan het burgerlijk recht
ondergeschikt. Het regelde een aantal voor de handel belangrijke onderwerpen,
die in beginsel door de dogmatiek van het burgerlijk recht werden beheerst. Na
het preadvies van Molengraaff is de overbodigheid van een afzonderlijk
handelsrecht nauwelijks meer betwijfeld. Het heeft toch nog een halve eeuw
geduurd, voordat het onderscheid tussen burgerlijk recht en handelsrecht bij wet
van 2 juli 1934 (Stb. nr. 347) werd opgeheven.
Een week na de succesvolle verdediging van het preadvies op de NJV-vergadering
van 31 augustus 1883 trad Molengraaff als adjunct-secretaris toe tot de in 1879
ingestelde Staatscommissie tot herziening van het Wetboek van Koophandel.
Molengraaff kreeg de taak toebedeeld ‘het faillietenrecht te behandelen’. Hij toog
aan het werk. Zeven maanden later (!), in november 1884, had hij het ontwerp
voor een nieuwe faillissementswet af. In 1885 werd hij secretaris van de
Staatscommissie.
Op ongeveer hetzelfde moment, op 24 januari 1885, volgde Molengraaffs
benoeming tot hoogleraar handelsrecht en burgerlijke rechtsvordering in Utrecht.
Hij ging wonen op de Maliebaan, nr. 43b. Zijn oratie droeg de titel: Het
verkeersrecht in wetgeving en wetenschap. Het thema van zijn beschouwing was
het noodlottige dualisme tussen het recht uit de wetboeken en het feitelijke, in de
maatschappij levende recht, met name op het gebied van het handelsrecht.
Molengraaff ontpopte zich snel tot een van de gezaghebbendste beoefenaren van
het handels- én burgerlijk recht in Nederland. Het artikel, waarmee hij zijn naam
definitief vestigde, lag op het snijvlak van beide rechtsgebieden: “De ‘oneerlijke
concurrentie’ voor het Forum van den Nederlandschen Rechter”. Het verscheen
in het Rechtsgeleerd Magazijn van 1887 (p. 373-435). In Molengraaffs tijd van
opkomende industriële activiteit was de repressie van de oneerlijke mededinging
een actueel thema. Hij suggereerde een later befaamd geworden criterium om dit
euvel te bestrijden:
Hij die anders handelt dan in het maatschappelijk verkeer den eenen mensch
tegenover den ander betaamt, anders dan men met het oog op zijne medeburgers
behoort te handelen, is verplicht de schade te vergoeden, die derden daardoor
lijden.
De Hoge Raad heeft Molengraaffs criterium overgenomen in zijn beroemde arrest
Lindenbaum/Cohen van 31 januari 1919 (NJ 1919, p. 161).

Vanaf 1889 verscheen zijn omvangrijke Leid(d)raad bij de beoefening van het
Nederlandsche Handelsrecht. Het boek domineerde na verschijning meer dan een
halve eeuw dit rechtsgebied. Molengraafff schreef een baanbrekend NJVpreadvies op het gebied van het verzekeringsrecht. Daarnaast werkte hij gestaag
door aan de voltooiing van de nieuwe Faillissementswet. Het wetsontwerp werd
uiteindelijk op 30 september 1893 (Stb. nr. 140) wet. Zij trad op 1 september
1896 in werking. Molengraaff liet onmiddellijk daarna een handboek over de wet
verschijnen: De Faillissementswet verklaard (1896).
De werkkracht van Molengraaff ging die van een normaal mens ver te boven.
Naast zijn universitaire werk aanvaardde hij allerlei functies in het bedrijfsleven.
Hij werd commissaris bij een aantal bedrijven (waaronder De Nederlandsche
Bank). Daarnaast ontplooide hij zich politiek. Molengraaff werd in 1897 voorzitter
van de Liberale Unie, het verband van de progressieve liberalen. Hij was in 1901
een van de oprichters van de Vrijzinnig-Democratische Bond (VDB) en korte tijd
eerste voorzitter. Van 1900 tot 1918 was hij lid van de Provinciale Staten van
Utrecht voor de VDB. Hij ijverde voor de invoering van het algemeen kiesrecht.
Dit achtte hij noodzakelijk voor de verwezenlijking van sociale wetgeving in
Nederland. Molengraaff stond bekend als een voorvechter van vrouwenrechten.
Hij was lid van het Comité tot Verbetering van den Maatschappelijken en den
Rechtstoestand der Vrouw.
Aan de vooravond van de 20e eeuw was Molengraaff optimistisch gestemd over
de vooruitgang en de voorspoed in de tijden die kwamen. Hij had visioenen van
het ontstaan van een wereldrecht, dat hij verbond met de eenwording van de
mensheid. De nieuwe eeuw bracht hem in 1902 het rectoraat van de universiteit.
Als wetgever zette hij zich in 1905 aan het ontwerp van een nieuwe zeewet. Het
ontwerp kwam in 1907 af, maar verdween in een bureaula van het Ministerie van
Justitie.
Molengraaffs afscheid als hoogleraar kwam voor de buitenwacht onverwacht. Hij
nam in 1917 ontslag. De belangrijkste reden hield vermoedelijk verband met het
feit dat het huis aan de Maliestaat 1A, dat hij vanaf 1891 bewoonde, hem deed
herinneren aan zijn vrouw, die op 28 oktober 1915 was overleden. Daarnaast was
hij diep teleurgesteld over het onvermogen van de Nederlandse wetgever. Hij
sprak op 8 juni 1917 in zijn afscheidsrede, ‘Een Terugblik’, bitter over de
hopeloze, onherstelbare veroudering van de Nederlandse wetboeken, in het
bijzonder van het Wetboek van Koophandel.

In april 1917 kreeg Molengraaff een aanstelling als commissaris-adviseur bij de
Rotterdamse Bank Vereniging. Deze betrekking liet hem voldoende ruimte voor
het werk aan nieuwe wetgeving. Hij was de motor achter de oprichting van de
Vereeniging Handelsrecht. Haar doel was “het verkrijgen van eene
handelswetgeving, welke aan de eischen der tegenwoordige samenleving
voldoet”. Molengraaff werd in 1919 benoemd tot lid van de Staatscommissie
Burgerlijke Wetgeving en voorzitter van de subcommissie Handelswetgeving. Hij
nam onmiddellijk het politiek verweesde zeerecht ter hand. Dankzij zijn optreden
werd het ontwerp in 1924 eindelijk wet. In 1927 verscheen het eerste gedeelte
van zijn Kort Begrip van het Nieuwe Nederlandsche Zeerecht. Molengraaff heeft
zich daarnaast met andere handelsrechtelijke wetgeving beziggehouden, zoals het
recht met betrekking tot de koopmansboeken, de makelaardij en het wisselrecht.
Molengraaff was in 1925 naar Den Haag verhuisd. De nabijheid van de wetgever
joeg hem op. In de lente van 1931 werd hij ziek. Molengraaff overleed op 7 juli in
zijn woonplaats Den Haag. Twee dagen later werd hij begraven op de Tweede
Algemene Begraafplaats te Utrecht.

