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LEVENSSCHETS 

VAN 

~fR. J. E. G 0 U D S M I T. 
DOOR 

Mr. A. A. DEP INT O. 

A travers toutes les vieissitudes de sa vie 
il n'a jamais eessé d'être lui même. 

CHERBULIEZ (Eloge de DUl'AURE). 

Vijf en dertig jaren zyn voorbijgegaan sedert mijne eerste 
kennismaking met onzen waarden vriend, onzen diep betreur
den collega GOuDSMIl'. Het was in den nazomer, een schoone 
Septemberdag van het jaar 1847. Leidens verlaten straten 
getuigden nog van de diepe rust der vacantie. Hier en daar 
slechts ontmoette men een jong student, die, zijne eerste 
groete brengende aan de grijze aka4emiestad, met schuchtere 
blikken rondwaarde, of zijn oog ook dat van een ouder aka
demiebroeder ontmoette, om, zoo dat het geval was, zijne wan
deling voort te zetten met dat eigenaardige gevoel van be
klemdheid, dat wij ons allen herinneren uit de eerste niet 
altijd even zonnige dagen van ons akademieleven, de eerste 
dagen van ons verblijf onder al die nieuwe broeders, die 
zich niet altijd even broederlijk betoonden. Ik behoorde toen 
onder de nieuwelingen, die behoefte gevoelden aan een vrien
delijk woord van raad en steun in die voor mij ongewone 
,wereld. Ik zocht en vond het, reeds bij mijn eerste bezoek 
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aan onzen GOUDSMIT. Tijdgenoot, vriend en collega van mijn 
ouderen, thans ook reeds overleden broeder, ontving ltij mij 
met al die goedhartigheid en dienstvaardigheid, die hem zoo
~eer eigen waren. Zijn naam was destijds reeds groot als 
recbtsgeleerde, advokaat en docent. "ras bet wonder, dat ik 
tot hem kwam met schroom en bedeesdheid? Hoe spoedig 
wist hii die te doeu plaats maken voor dien echt vertrou
welijken toon, die, waar hij den omgang tusschen ouderen 
eH jongeren effent, niets tekort doet aan den eerbied, die 
dezen aan genen wrschuldigd zijn. Hij. die 12 à 13 jaren 
tot Leidens akademieburgers had behoord en die daarna als 
docent onder studenten waR blijven verkeeren, wist, wat niet 
alle geleerde, zelfs niet alle hooggeleerde, heeren weten, wat 
een student is, wat men aan hem heeft, wat hem past en 
wat hem toekomt. 

In het laatste jaar van mijn akademischen leeftijd, den 
cursus 1850-1~51, genoot ik zelf onderwijs bij GOUDSMIT 

in het Nederlandsch privaat recht, maar reeds drie jaren te 
voren had hij mij toegelaten van tijd tot tijd als vriend zijn 
huis te bezoeken, en, dit mag ik naar waarheid getuigen, 
ook in die jaren, toen ik bij hem niet kwam om te leeren, 
verliet ik hem nooit zonder iets, ja zonder veel geleerd te 

hebben. 
Men kan van juristen nu juist niet zeggen, zooals van dich

ters, dat zij geboren, niet gemaakt worden. 
Het recht is de wetenschap, die zich hoofdzakelijk bezig 

houdt met de regeling der betrekkingen, die de maatschap
pelijke samenleving doet ontstaan tusschen bijzondere perso
nen onderling en tusschen bijzondere personen en den staat 
met zijne organieke onderdeelen: wij sgeerig , hoe die regeling 
behoort te zijn, historisch, hoe zii geworden is wat zij iiil, 
praktisch, hoe wat is, verklaard uit wat behoort te zijn en 
wat geweest is, moet worden opgevat, verstaan en toegepast. 

Die veelomvattende wetenschap, waarvan de te verwerken stof 
in eIken bescbaafden staat bij den dag in omvang toeneemt, 
eischt in ieder, die haM met vrucht wil beoefenen, eene ernstige 
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en voortdurende toewijding. Dat voor de studie der rechten 
een zekere specifieke aanleg vereischt wordt, evenals voor de 
studie der letteren en der natuurwetenschappen, valt niet te 
ontkennen, ofschoon ten alle tijde het aantal groot is geweest 
van hen, die er naar streven i"ri~ doctor te heeten, al missen 
zij de natuurlijke gaven om ook illN,q doctus te zijn. Maar 
ook bij den besten aanleg wordt. men geen jurist van be
teekenis zonder ingespannen arbeid en grondige methode. Ar
beid en methode, veel en verstandig, met oordeel des onder
scheids, werken, daardoor is GOunsMIT geworden die hij was. 
Labor improbus omnia vindt had zijn wapenkreet kunnen 
zijn, als hij, de eenvoudige burger, de selt made man, zich 
de weelde van een wapen had kunnen veroorloven. Noeste 
vlijt overwint alles was zijn wachtwoord, de groote les van 
levenswijsheid, tot welker betrachting hij zijnfl jeugdige vrien
den door leering en voorbeeld opwekte. 

Door leering en voorbeeld. Daarvan mogen zij getuigen 
die breede rijen van juristen, die opvolgend gedurende een 
tijdvak van twintig jaren het onschatbaar voorrecht genoten 
dOOf GOUDSMIT'S openbare lessen over de instituten en de ge
schiedenis van het Romeinsche recht ingeleid te worden in de 
studie van het privaat recht, of op zijn pandecten-college de 
adviezen van Papinanus, Ulpianus en Paulus door den hoog
leeraar te hooren verklaren op eene wijze, die de doode frag
menten der kunstelooze Iustinianesche compilatie herschiep 
in het levend woord van die groote en ongeëvenaarde meesters 
uit den bloeitijd van het Romeinsche recht. 

Door leering en voorbeeld, daarvan kunnen ook wij mede
spreken, mijne tijdgenooten en ik, die voor dertig jaren en 
meer, lang voordat GounSMIT als hoogleeraar in het openbaar 
te Leiden het recht onderwees, in zijn stil en nederig studeer
vertrek, dikwijls tusschen de adviezen, door hem als advo
kaat aan burgers en buitenlui verstrekt, en Je voorbereiding 
van een voor den rechter uit te spreken pleidooi, van hem 
onderricht ontvingen in het Romeinsche en hedendaagsche 
privaat recht. 



- 5 -

( 68 ) 

Bij voorkeur verwijl ik straks nog eenige oogenblikken bij 
dit belangrijke tijdperk uit GOUDSIDT'S werkzaam leven, de 
jaren tusschen 1842 en 1859, toen hij eene drukke rechts
praktijk vereenigde met een niet minder druk privaat onder
wijs in de rechtswetenschap. Bij voorkeur, niet alleen omdat 
in dat tijdperk valt mijn akademische loopbaan, de jaren 
1847-1852, waarin ik voortdurend met hem in aanraking 
was en waaraan ik dus nu nog, na verloop van zoo veel tijd, 
de meest levendige herinneringen ontleen aan zijne uitstekende 
bekwaamheid, aan zijne onvergelijkelijke gave van mededee
ling en - wat mij meer dan dat alles waard is - aan zijn 
edel hart en zijn beminnelijk karakter; maar ook omdat dit 
tijdperk van zijn leven meer wellicht nog dan het volgende, 
dat van zijn professoraat, getuigt, hoeveel een man van zijnen 
uitnemenden aanleg in het werkzame leven kan tot stand 
brengen, als zijne werkkracht en zijne werklust geëvenredigd 
zijn aan dien aanleg 

Ik heb mij niet voorgesteld u in dit uur eene volledige, 
in alle bijzonderheden afdalende levensbeschrijving van GOUD
SMIT te geven. Wat elders, o. a. door den Heer LEVY in 
de »Mannen van Beteekenis", goed en volledig is medegedeeld, 
behoeft hier niet te worden herhaald. Daarenboven stelt eene 
mondelinge voordracht den spreker eigenaardige grenzen, be
paald door de mate van geduld en aandacht die hij van zijne 
welwillende hoorder8 mag vergen. Intusschen kan ik, ook 
daarmede te rade gaande, niet geheel zwijgen van GOUDSMIT'S 
vorming tot het maatschappelijk leven, voordat ik zijn werk
zaam optreden- in dat leven, en wel allereerst als advobat 
en privaat. docent, nader met n beschouw. 

JOËL EMANUËL GOUDSMIT werd te Leiden, waar hij zijn 
gansch~ leven doorbracht, geboren den 13den Juni 1813. 
Door den Leidschen student in de letteren P. W. F. JUNIUS, 
later rector te Franeker, opgeleid tot de akademische lessen, 
werd hij reeds den 14den September 1829, nauwelijks 16 
jaar oud, ingeschreven als student in het album der Leidsche 
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Hoogeschool. Aanvankelijk wijdde hij zich aan de studie der 
klassieke letteren in verband met den wensch zijner ouders, 
Israelieten van streng rechtzinnige richting, dat hij .Joodsch 
geestelijke zoude worden. Tegen dien wensch bestond bij den 
jongeling, die destüds nog de richting zijner ouders was toe
gedaan, geen bezwaar. Later kwam daarin verandering, en 
de jeugdige student, die een tijd lang zijne uren verdeeld had 
tusschen de studie der Grieksche en Latijnsche oudheid en 
die van den Talmud, gaf het plan op om rabbiin te worden, 
omdat het traditioneele Jodendom, dat de Synagoge in Neder
land als het eenig ware erkent, de behoeften van zijn hart 
niet langer bevredigde. GOUDSMIT werd van wat men pleegt 
te noemen een rechtzinnige een zeer Yrijzinnige Israeliet, en 
hij bleef dit tot zijn dood. Ik voeg er dadelijk bij, om later 
niet meer op dit punt terug te komen, dat zijn hart steeds 
warm bleef kloppen voor alle algemeene Joodsche belan
gen, dat alle .Jodenhaters of anti-Semieten, zooals die heeren 
zich thans noemen, te rekenen hadden met hem, als met een 
moedig kampvechter, wiens kennis van Pentateuch en Tal
mud, waar het noodig was, geduchte wapenen verschafte in 
den strijd, en dat zijne medewerking nooit te vergeefs werd 
ingeroepen waar het er op aankwam, hetzij instellingen te 
bevorderen, die naar zijne gemoedelijke overtuiging konden 
leiden tot de godsdienstige en zedelijke ontwikkeling zijner stam
genooten, hetzij Israelieten, van welke richting ook, door 
zedelijke of stoffelijke hulp te ondersteunen. 

Na deze korte uitweiding keer ik terug tot GOUDSMIT'S 

ak.ademische studiën. In de letteren verwierf hij zich den 
graad van candidaat en legde hij het doctoraal examen met 
goed gevolg af. Tijdgenoot en vertrouwd vriend van COBET, 

werd hij door zijne medestudenten niet onwaardig geacht 
naast dezen genoemd te worden. En dat de akademische vox 
populi hier waarheid sprak, welk schitterender, welk meer 
afdoend bewijs, kan ik, een leek op het gebied der literatuur, 
er u voor noemen dan dat de Senaat der Leidsche Hooge
school den 8sten Februari 1875 bij de herdenking van haar 
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driehonderd jarig bestaan op voordracht der faculteit, waarin 
CoBET toen reeds bijna dertig jaar zitting had, onzen GOUD

SHIT nog op zijn ouden dag, meer dan veertig jaren nadat 
hij doctorandus in de letteren en bespiegelende wijsbegeerte 
was geworden, den doctorsbul in die wetenschappen honoris 

causa uitreikte? 
Na zijne eerste drie à vier studiejaren hoofdzakelijk aan 

de beoefening der oude letteren te hebben gewiid, begon 
GOUDSMIT zich met niet minder ijver en goed gevolg toe te 
leggen op de kennis van het recht. 

Gevoed in de school der oudheid en uitstekend latinist, 
drong hij spoedig door tot de oorspronkelijke bronnen van 
het Romeinsche recht. Maar ook de studie van ons heden
daagsch pri vaat recht trok hem weldra aan. Zijn akademische 
leeftijd omvat de laatste jaren der voorbereiding en de eerste 
jaren der werking onzer codificatie van 1838. Dat hii deze 
met groote belangstelling volgde, zoude, als bewijs van die 
stelling noodig was, o. a. kunnen blijken uit zijne eerste bij
drage in de Themis, het door zijne vrienden LEVYSSOHN, 

A. DE PINTO en OLIVIER gestichte tijdschrift, welks latere 
jaargangen zooveel rijpe vruchten van zijne rechtskennis be
vatten. Ik bedoel de belangrijke vergelijkende rechtsstudie over 
Art. 845 C. N. en Art. 1133 B. W., door hem nog als 
student geschreven in den tweeden jaargang van genoemd tijd
schrift (1840, blz. 17-21). 

Alleerende werd GOUDSMIT spoedig zelf leermeester. Reeds 
in 1836 of 1837 begon hij, nog student zijnde, te repetee
ren en dus de eerste grondslagen te leggen voor dat onder
wijs in de rechtswetenschap, waarin hii door weinigen ge
evenaard en wellicht, door niemanJ'overtroffen is. 

Bet is voor niemand, die onzen vriend goed gekend heeft, 
een geheim, dat hij tengevolge van treurige familie-omstan
digheden gedurende ziine studiejaren met ernstige financiëele 
moeielijkheden te kampen had, die hem noopten zijne pro
motie uit te stellen en door eigen verdiensten in zijne stu
diekosten en andere behoeften te voorzien. Niet onduidelijk 

J,uRBOR 1882. 5 
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ziD.speelde hij zelf op die dagen van zorg en ontmoedi
ging, waar hij Prof. VAN ASSEN, zooals hij het geestig uit
drukte, e:r: semÎ8se opvolgende, den door hem hoog geëer
den leermeester o. a. toeriep: »Iuvenem me vU: pueritia 
»egressum, rudem adhue et inopem, consiliis tuis adiuvisti, 
»humanitate tua sustentasti;. de me ipso ne desperarem ef
» fecisti" . 

Waarlijk, deze aandoenlijke woorden, aan GOUDSMIT uit het 
hart gevloeid op den voor hem meer nog dan voor ieder 
ander gelukkigen en merkwaardigen dag der aanvaarding van 
zijn professoraat, toonen wel onmiskenbaar aan, dat in de 
dagen zijner jeugd, den studententijd, voor ons allen schier 
zonder uitzondering een bron van blijde herinneringen onder 
al de teleurstellingen en al het matte proza van het maat
schappelijk leven, zijn pad juist niet altijd over rozen was 

gegaan. 
Toch hield hij goeden moed, toch bleef hij onafgebroken 

werken discendo et docendo, toch werd hij gedurende zijn 
lange akademische loopbaan, waarin hij verschillende geslach
ten van jongelui elkaar zag opvolgen, nooit geheel vreemd 
aan de studentenwereld. Wilt gij daarvan het bewijs? Gij 
vindt het geboekstaafd in den Leidschen Studenten-Almanak 
van 1839, waar deze in het verhaal der akademische fata 
zijne benoeming vermeldt tot lid en voorzitter eener commis
sie tot onderzoek en wijziging der studentenwetten, eene 
commissie, op wier rapport de tegenwoordige organisatie van 
het Leidsche studentencorps, de instelling van het collegium 

dv. acad. L. B. supr. als eenig centraal bestuur ter ver
vanging der oude, om den voorrang dingende senaten be
rustte. 

Den l2den Mei 1842, dus nagenoeg aan het einde van 
zijn dertiende studiejaar, verwierf GOUDSMIT zich den doctors
graad in de rechten door de openbare verdediging zijner 
dissertatie de notis Pauli et Ulpiani ad Papinianum. 

Ik kom straks nog op deze verhandeling terug. Van zijne 
promotie, die Prof. B.A.lUJ aanleiding gaf tot den puntigen 
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en voor den jongen doctor hoogst vereerenden brief, door 
den Heer LEVY reeds openbaar gemaakt *), zij hier alleen 
nog aangeteekend, dat de paranymphen, die onzen docto
randus ter zijde stonden, twee vrienden waren uit het eer
ste en uit het laatste tijdperk van zijne studiën, maar die 
hem beiden waren voorgegaan in het maatschappelijk leven; 
mannen, wier naam met eer genoemd wordt op verschillend 
gebied van het recht: Mr. H. H. TELS en wijlen Jhr. Mr. 
I. DE WITTE VAN CITTERS. 

Behoef ik het nog te verzekeren, na 'tgeen ik, zij het 
ook vluchtig, uit GOUDSMIT'S studiejaren in herinnering bracht, 
dat hij zeldzaam goed, ja misschien beter dan ooit iemand 
voorbereid als jurist, als advokaat in het praktische leven 
optrad. De praktijk stroomde hem dan ook weldra toe. Men 
kende te Leiden dien ouden student-Leidenaar. Men stel<le 

') Deze brief luidt: 

Vir amieissime! 

Van harte wensch ik u geluk met uwe promotie. Aan uwe verdien. 
sten is niet alleen door den promotor in de senaatskamer, maar ook dour 
de belangstelling van een talrijk opgekomen geletterd publiek hulde ge. 
daan. Ofschoon ik reeds lang de rechtsgeleerde studiën heb vaarwel ge. 
zegd, zag ik toch nu wederom na zoovele jaren met uitstekend geL.oegen 
iemand te voorschijn komen, die de ware geleerde studiën in dat vak 
had erkend en behartigd, en ze niet had prijs gegeven aan diplomatische 
of publicistische parlagestudie, die onze jonge lieden meer en meer van 
den goeden weg afbrengt. Wat zouden NOODT en BIJNKERSHOEK zeggen, 
indien zij, herrijzende, zagen, dat hunne studiën of in den hoek gezet of 
met een medelijdenden glimlach werden aangezien? Maar gij zult, dit 
vertrouw ik, de hand niet leenen aan hen, die hier onzen ouden vader. 
landschen roem helpen afbreken. Gij zult blijven erkennen, dat philologie 
en jurisprudentie de ware scholen zijn, waar men preciese uitdrukking 
en stevige interpretatie leert, en dat, wanneer men eens heeft geleerd wat 
studeeren en onderzoeken is, men met vertrouwen ieder ander wetboek 
of grondwet in handen kan nemen, zonder noodig te hebben, dat het 
ons voorgekauwd wordt. 

Ik wensch u eeno carrièrl) overeenkomende met uwe schranderheid en 
kunde. 
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vol vertrouwen in zijne kunde en scherpzinnigheid niet min
der dan in zijne eerlijkheid. Hier trad nu toch eens een 
profeet op, geëerd in zijn eigen land; want Leiden, waar hij 
gewonnen en geboren, gekweekt en opgevoed was, waar hij 
zijne oudste en trouwste vrienden had, waar hij zijne vrouw, 
die eenmaal de brave moeder van zijn talrijk kroost zoude 
worden, had leeren kennen en meer dan iemand ter wereld 
liefhebben; Leiden, in welks gemeentelijke vertegenwoordi
ging hij later gedurende een twintigtal jaren eene eereplaats 
heeft ingenomen, de oude eerbiedwaardige stad, aan welker 
roemruchte hoogeschool hij als student en professor meer dan 
de helft van zijn leven verbonden was; zij was voor GOUD

SHIT werkelijk een klein, in het groote vaderland. Van GOUD

SMIT in betrekking tot Leiden kan men zeggen wat VICTOR 

CHERBULIEZ den 25sten Mei 1882 in de Fransche academie 
zeide van DUFAURE in betrekking tot diens geboorteplaats la 
Saintonge: ~ JI l'a toujours aimée d'uu gout particulier comme 
»une petite patrie qui ne dérobait rien à sa tendresse pour 
»la grande" . 

GOUDSMIT trad voor de Leidsche rechtbank, wier vonnissen 
in zijn tijd een welverdiend gezag ontleenden aan rechters 
als PRINGLE en VAN DER SANDE, menigmaal op in belang
rijke strafzaken. Zelf bracht hij dit in herinnering bij de 
aanvaarding van zijn professoraat en wees hij tevens het 
ware standpunt van den pleiter in strafzaken aan, toen hij 
zijn onden vriend en nieuwen collega DE WAL aansprak met 
deze woorden: »Lubens in memoriam revoco illius temporis, 
»quo quum tu accusatoris publici sustineres personam, ego 
HOOS defenderem, non quidem sine animi contentione in foro 
»disceptavimus, sed ita ut nni de altero esset persuasurn, 
»non verba cavillari nec auram popularem capere, sed ius 
»tueri esse propositum". Maar strafzaken waren voor GOUD

SJfi'r incidenten, de civiele praktijk was en bleef voor hem, 
den romanist, den civilist bij uitnemendheid, hoofdzaak. ZeI
den werd, zoolang hij lid der Leidsche balie was, een belang
rijk burgerlijk geding voor de Leidsche rechtbank behandeld, 
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waarin hij niet voor eene der partijen optrad. De gemeente 
Leiden diende hij van rechtskundigen raad voordat hij werk
zaam was als lid van haar bestuur. Zoo was hij ook haar 
advokaat in eene cause célébre, het huiszittenhuis-proces, ik 
zoude haast zeggen den huiszittenhuis-oorlog, die voor 33 á 
34 jaren - ik herinner mij dit nog levendig uit mijn stu
dententijd - de gemoederen der goede Leidenaars in hevige 
beweging bracht, ja hen schier in twee vijandelijke kampen 
verdeelde *). 

Was GOUDS1HT een goed pleiter, ofschoon, zoo ik w'el ben 
ingelicht, een pleiter van de oude school, die zijne kracht 
meer zocht in eene volledige schriftelijke voorbereiding zijner 
pleidooien dan in de inspiratie van het oogenblik en dus in 
het gesproken woord, dat hem zoo uitnemend ten dienste 
stond bij zijn privaat en publiek onderwijs, ik heb reden 
om te onderstellen, dat zijn eigenaardig talent meer nog dan 
in de rechtszaal uitkwam in zijn consultatieve praktijk, in 
zijne adviezen, die hij later ook nog als hoogleeraar in enkele 
belangrijke zaken bleef gevlln. In zijne merkwaardige toespraak 
aan zijne leerlingen bij de opening van het Instituten-college 
in 1864 t), waarop ik later nog terugkom, klaagde hij, dat 
»men in vroeger jaren ook bij ons in het atelier der Ro
»meinsche kunstenaren niet had bespied juist het eenige en 
»noodzakelijke, hun kunBtvermogen". Welnu, dat kunstver
mogen had hij zich volkomen eigen gemaakt. Door de natuur 
begaafd met een helder verstand en een bij uitstek scherpen 
blik, streefde hij zijne Romeinsche meesters op zijde in de 
moeielijke kunst om in elke casuspositie, zelfs de meest inge
wikkelde, met voorbijgang van al het niet ter zake dienende, 
de rechtvraag, waar het op aankomt, op te sporen, en was 

*) De pleitrede, door GOUDSMIT in deze zaak gehouden, is met de 
conclusie van den officier van justitie Mr. TIEl30EL SIEGENBEEK. en het 
vonnis van 7 Aug. 1849 in druk verschenen te 's Gravenhage bij Gebr. 
BELlNPANTE (1849). 

t) In druk verschenen te Leiden bij hc. HAZENBERG CZN, 1864. 
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zij eens In de kortste en eenvoudigste formule uitgedrukt, 
ook den kortsten en eenvoudigsten weg om haar te beant
woorden aan te wijzen. Men kan er zeker van zijn, dat 
GoUDSHIT door menig goed advies menig slecht, langdurig of 
kostbaar proces heeft voorkomen. Zijn rechtsgeleerde raad 
werd dan ook druk gezocht, niet alleen in maar ook buiten 
zijne woonplaats. Als bewijs, dat de naam van den Leid
schen advokaat ook buiten Leiden een goeden kla.nk had, 
noem ik hier het doorwrocht schriftelijk advies, door hem 
in Februari 1854, ingevolge opdracht van den Haarlemsehen 
gemeenteraad, uitgebracht met Mr. B. DONKER CURTIUS van 
AmRterdam en Mr. L. METMAN van 's Grave~age over ge
bleken verzuimen in het bestuur der bank van leening te 
Haarlem en de daarvoor rechtens aansprakelijke personen. 

Waar vond GOUDSHIT den tijd tot uitoefening zijner drukke 
en winstgevende praktijk? Ziedaar eene vraag, die ik mij 
dikwijls, met mijne tijdgenooten aan de akademie, gesteld 
heb, toen wij er getuigen van waren, hoe hij dag aan dag 
en avond aan avond een groot aantal uren beschikbaar stelde 
voor hen, die van zijn hoog gewaardeerd onderwijs in het 
Romeinsche en hedendaagsche privaat recht gebruik wenschten 
te maken. Te meer aanleiding bastaat er tot die vraag, 
waarop ik geen ander antwoord kan geven dan dat onze 
vriend in de volle kracht van den mannelijken leeftijd eene 
buitengewone werkkracht aan eene buitengewone werklust 
paarde en een meester was in de verdeeling van zijn tijd, 
wanneer ik u naar waarheid, ook uit eigen ervaring, kan 
verzekeren, dat zijne lessen nooit de sporen van eenige ver
moeidheid droegen, maar integendeel zich altijd door dezelfde 
helderheid en opgewektheid onderscheidden. GOUDSlUT had in 
die dagen leerlingen van zeer verschillend gehalte. Er waren 
er velen, die tot hem kwamen met geen ander of hooger 

doel dan om ter tegemoetkoming aan hunne zwakheid of 
traagheid zijne hulp te zoeken, ten einde een dragelijk figuur 
te maken op hunne examens, maar er waren er gelukkig 
ook vele anderen, en onder heil ~oude ikde~te j~n 
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onder mljne tijdgenoo1ien kunnen noemen, die hem en zijne. 
lessen zochten om het recht te leeren, het privaat recht in 
zijne historische ontwikkeling en in zijne toepassing op de 
behoeften, de instellingen en het snel toenemend verkeer van 
onze dagen. Zij, wien het te doen was om de wetenschap 
en niet om de examens, waren onzen GOUDSMIT natuurlijk het 
liefst; Apoedig wist hij, wat hij aan hen had, en van hen 
juristen, niet alleen candidaten of doctoren in de rechten, te 
maken was zijn grootste geluk. Een repetitor in den oor
spronkelijken zin van het woord is GOUDSMIT nooit geweest, 
omdat hij het ook voor de zwakste broeders onder de stu
denten niet wilde zijn. Voor het overhooren van van buiten 
geleerde lessen stond hij te hoog. Zijne leerlingen trachtte 
hij tot zich te verheffen, nooit daalde hij tot hen af, niet 
zelden met dat gelukkig gevolg, dat hij eene levendige be
langstelling in de rechtsstudie wist op te wekken, zelfs bij 
hen, die tot nu toe alleen in naam iuris studiosi geweest 
waren en die niets liever wenschten dan ook dien naam zoo 
spoedig mogelijk te verwisselen met dien van meester in de 
rechten, onverschillig - de woordspeling is niet van mij -
of zij het recht al dan niet meester waren. Die op zich 
zelve vaak aan het wonderbare grenzende vruchten van zijn 
onderwijs ook bij in den aanvang tragen en onverschilligen 
hebben niets bevreemdends voor hem, die den jurist, den 
docent GOUDSMIT in zijn volle kracht hebben gekend. Een 
eerste eigenschap van den leeraar is, het spreekt van zelf, dat 
hij doorgedrongen zij in de wetenschap, waarin hij anderen zal 
opleiden. Maar er is buiten die wetenschap en de gave van me
dedeeling, GOUDSMIT zoozeer eigen, nog een derde vereischte -
noem het geestdrift, liefde voor de wetenschap, die meer dan 
iets belangstelling in haar beoefening wekt, - niet minder 
hoog te waardeeren, maar minder gewoon vooral in hem, die dag 
aan dag, uur aan uur eerstbeginnenden heeft bezig te houden 
met de elementen van het vak zijner keuze, wier gedurige 
herhaling op hem niet zelden een zekere verkoelende werking 
uitoefent. Tegen die verkoeling was GOUDSMIT bestand. Niets 
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was III staat zijne liefde, zijne geestdrift voor de rechtsstudie 
in warmte te doen afnemen. Hoe nu, liefde, geestdrift, jeu 
8acré, bij de beoefening van eene schijnbaar zoo dorre weten
schap als het privaat recht? Ja, mijne heeren dichters en 
kunstenaars, glimlacht niet. Die bezielende kracht der geest
drift is wel geen alledaagsch, maar evenmin een ongehoord 
verschijnsel bij den jurist, die, door aanleg en studie in staat 
gesteld het rechtssysteem in zijne breede vertakkingen en 
zijne langzame, eeuwenheugende ontwikkeling te overzien, een 
geopend oog heeft voor de wetenschap, die dat systeem heeft 
opgetrokken, voor de kunst, waardoor het dienstbaar wordt 
gemaakt aan de vele en veelzijdige behoeften van het maat
schappelijk verkeer. Hoe die geestdrift voor, vrucht van zijne 
diepe kennis van het Romeinsche recht, in onzen GOUDSMIT 

sprak, moge de volgende schoone bladzijde uit zijne voor
treffelijke toespraak aan zijne leerlingen bij den aanvang van 
den cursus 1864-1865 getuigen: 

» Het is sedert eenigen tijd, dat men begint in te zien, 
7> dat het ons minder belang kan inboezemen, wat te Rome 
l'> regt was dan wel hoe zich het regt der Romeinen door 
»den invloed der magistratuur en onder de handen hunner 
7> uitnemende juristen gevormd en vervormd heeft. Niet 
»hunne gruwzame slavernij, die den mensch tot zaak verne
»dert, wekt onze bewondering, maar wel hoe deze menseh
»zaak in haar dualismus door het gansche systeem heen werd 
»opgevat en in alle fijne schakeringen als zoodanig ontleed 
»en behandeld. Wij zouden de laatsten zijn om een lofzang 
»te zingen op het ruwe materialismus, dat in den echtband 
»niets hoogers en edel ers zag dan het middel om staatsbur
»gers en krijgslieden voort te telen, in de vrouw naauwelijks 
»iets meer dan het voorwerp, dat liberorum quaerendorum 
»causa werd aangeschaft om, wanneer het aan deze bestem
:t ming niet beantwoordde, als een nutteloos werktuig te wor
:tden versmaad en weggeworpen, maar wel treft het ons bijv., 
"boe zij er in slaagden, om, terwijl zij den man heer en 
»meester maakten van het door de vrouw aangebragte ver-
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» mogen, deze zijne heerschappij te temperen door menig
»vuldige behoedmiddelen en waarborgen, waardoor de dos, 
» dienstbaar gemaakt aan de huiselijke zamenleving, tegen 
»wanbeheer en geldverspilling werd gevrijwaard. Niemand 
»onzer zal van ons standpunt prijzen, veel minder wenschen 
»nagevolgd te zien een aristocratisch, anti-oeconomisch stelsel 
»van erfregt, waardoor de heilige en teedere banden des bloeds 
»aan staatkundige doeleinden worden opgeofferd, maar wat 
»onze aandacht wekt, het is aan de eene zijde de consequente 
»toepassing, aan de andere zijde de kunstvaardigheid, waar
»mede zij, toen allengskens zeden, begrippen en staatsinstel
»lingen zich wijzigden, dat harde stelsel naar gelang van de 
» behoeften vermogten te kneden, te buigen en te plooijen, 
»zonder door plotselinge ommekeer de volksmeening te schok
»ken of den eerbied voor het overgeleverde te ondermijnen. 
»Niet thans meer kan er sprake zijn van een contracten
»sYSteem, waarbij dikwijls de vorm den wil onderdrukt, maar 
»wie kan miskennen den meesterlijken tact, met welken de 
l> echt praktische mannen te werk gingen om een in zich 
»zelf gebrekkig stelsel van lieverlede zoo te verbeteren, dat 
»noch de harmonische eenheid gestoord, noch de schakel ver
»broken werd, die het oude aan het nieuwe verbond? Niet 
»gaarne eindelijk zouden wij in ons regt opgenomen zien een 
»stelsel van stricti iuris actiones, die den regter moesten in
»sluiten binnen de enge grens van een dood formulier, maar 
»opgetogen is de kenner, als hij de kunst gadeslaat, waar
»mede men het strenge en absolute wist te wijzigen en te 
»matigen door begrippen van billijkheid, die zich niet ver
»loren in eene subjectieve, nevelachtige en onbestemde aequi
»tas cerebrina, maar die veeleer, steunende op vaste begin
»aelen, op hun beurt weder de stof hebben geleverd tot een 
»nieuw en afgerond regtssysteem ". 

Dit citaat teekent, veel beter dan ik het met mijne eigen 
W'ool'den kan doen, den rechtsleeraar zoowel als den rechts
geleerde. Door het te ontleenen aan eene van GOUDSHIT'S 
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akademische redevoeringen ben ik reeds vooruitgeloopen op 
het derde tijdperk van zijn leven, zijn professoraat (1859-
1882), dat ik in vluchtige trekken - want de tijd dringt
met u wensch te beschouwen. 

GOUDSlOT was reeds sedert zijne promotie in de oogen van 
allen, die hem kenden en naar eisch waardeerden, geroepen 
om eenmaal een akademischen leerstoel te bezetten, en wel 
bij voorkeur aan de hoogeschool, waar hij zelf zijne opleiding 
had genoten en waar hij door zijn privaat onderwijs toen 
reeds zooveel had bijgedragen tot de opleiding van anderen. 
Eindelijk na verloop van 16 á 1 7 jaren was de tijd gekomen, 
dat hij die roeping, zijn ideaal, zoude volgen. In 1858 had 
Prof. VAN AsSEN den leeftijd, door het organiek besluit van 
1815 voorgeschreven voor het emeritaat, bereikt. Aan dien 
klassieken geleerde, mijn hoog geachten leermeester, wien nooit 
eenige inspanning te groot was om zijne veelomvattende taak 
naar zijn beste vermogen te vervullen, was gedurende een 
groot aantal jaren het onderwijs in het materieel en formeel 
burgerlijk recht, het Romeinsche zoo wel als het hedendaagsche, 
in zijn vollen omvang toevertrouwd geweest. Men begreep 
reeds in 1858, al had men toen nog geen denkbeeld van die 
versnippering der wetenschap, die de nieuwe wet op het hoo
ger onderwijs te kwader ure tegelijk met de vermeerdering 
van het aantal universiteiten heeft ingevoerd, dat de ver
eeniging der colleges over instituten, pandecten, burgerlijk 
wetboek en burgerlijke rechtsvordering te zwaar eene taak 
Was voor één man. De regeering besloot op voordracht van 
curatoren tot eene splitsing. Onze geëerde collega v All Bon
VAL FAUll.E werd van Groningen naar Leiden beroepen om 
onderwijs te geven in het N ederlandsche privaat recht. Aan 
GOUDSlOT werd het onderwijs in het Romeinsche recht opge
dragen. Zal ik zeggen tacito omnium consensu? Neen, want 
ik zou dan der waarheid te kort doen. Het ontbrak niet 
aan openlijken en bedekten tegenstand tegen de benoeming 
van een uit burgerouders geboren Jood tot hoogleeraar aan 
de eerste universiteit in Nederland, tot dusverre een o~e-
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hoord feit in de akademische annalen. Er waren er, die in 
ernst beweerden of met een ernstig gelaat voorwendden -
het laatste schijnt mjj wel het aannemelijkste - dat een 
Israëliet de door keizer Iustinianus in nomine domini nostn 
Iesu C/INti uitgevaardigde Instituten niet kon of mocht on
derwijzen aan de Christelijke jeugd. Ter onverwelkbare eere 
van den Hoogleeraar VAN ASSEN zij het herinnerd, dat hij, 
ofschoon een man van den ouden stempel, hierin niet mede
ging met velen, met wie hij in den regel denzelfden weg 
bewandelde, niet alleen, maar dat onze GOUDSlUT het misschien 
wel het eerst en het meest aan zijne krachtige en onver
moeide voorspraak te danken had, dat de goede zaak triom
feerde. V..L~ ASSEN wist, dat de wetenschap het meest ge
baat zoude worden door de benoeming van zijn hoog geschat
ten leerling, en dit was hem genoeg. GOUDSMIT werd alzoo 
benoemd en den 25sten Maart 1859 aanvaardde hij het pro
fessoraat met zijne redevoering de studio iuris romani Me 
quoque aetate, in patria nostra excolendo. Zij, die GOUDSMIT 
kenden, herkenden in die pittige redevoering hun man, zij, 
die hem niet of half kenden, konden nu weten, wat zij aan 
hem hadden. Geen emphase, geen groote woorden, maar een 
klaar geformuleerd programma. Het Romeinsche recht moet 
bij ons nog heden worden beoefend als een hoofdbron van 
ons gecodificeerd burgerlijk recht, al hebben wij uit dien 
bron niet onmiddellijk en niet altijd door de beste trechters 
geput, maar het moet, afgescheiden daarvan, de inleiding der 
akademische rechtstudie zijn en blijven om zijne vormende 
kracht, om zijne groote innerlijke waarde. »Iuri Romano 
» opera est danda, non quod Romanum, sed quod ius est, 
»quibus verbis id intelligi volo, quod in eo reperiuntur in· 
»numera placita. et iusti notiones, quae naturali aequitate 
»fundatae et ex intima hominum in societate degentium na
»tura derivatae, omnium quidem animis insitae sunt, sed 
»apud Romanos primum vivam formam et expressam imagi
»nem acceperunt". Ziedaar in weinige woorden het doelom
schreven der beoefening van het recht c1ttr ~tlll Qok DOg 
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in onze dagen, en wat de methode betreft, daarbij komt het 
voornamelijk aan op twee zaken: eene logische verdeeling 
der rijke stof, waardoor ieder onderdeel zijne juiste plaats 
in het systeem erlangt, het geheel door de deelen gelijk ieder 
deel door het heldere overzicht van het geheel wordt ver
klaard, en voortdurende studie der bronnen zelve om hun in
houd en vorm. »Singula suo loco collocata et apto ordine 
»disposita recte describantur, genera rite notentur, partibus 
»distribuantur, omnia denique ita explanentur, ut perpetuo 
}) ipS08 adeamus et monstremus fontes, quo ob oculos ponatur, 
»non tantum quid apud Romanos iuris fuerit, sed id prae
»cipue, qua arte et elegantia in illo excolendo venmti fue
»rint" . 

Heeft GOUDSHIT aan dit programma voldaan? heeft zijn 
akademisch onderwijs in het algemeen de vruchten gedra
gen, die men recht had van een man als hem te ver
wachten? 

Het antwoord op die vraag geef ik u liefst niet zelf. Ik 
ben geen leerling van GoUDSMIT als Hoogleeraar, en heb 
nooit een zijner colleges bijgewoond. Gelukkig acht ik mij 
dus, dat een zijner uitstekendste leerlingen, zijn ambtgenoot 
in de laatste treurige jaren van zijn leven, hier wel in mijne 
plaats wil antwoorden.o 

Prof. VAN DER VLUGT gaf mij de vriendelijke vergunning, 
waarvoor ik Z.RG. hier openlijk mijn besten dank betuig, 
om het volgende te ontleenen aan de mij in manuscript toe
vertrouwde toespraak, waarin hij bij den aanvang zijner lessen 
op den dag na GOUDSHIT'S teraardebestelling den grooten 
meester gedacht: 

}) GOUDSMIT gaf jaren lang aan de rechtsgeleerde faculteit 
,te Leiden een bizonder »relief". Vanwaar dit feit? Nog niet 
»zoozeer om zijne veelomvattende kennis, zijne groote geleerd
»heid. Groote geleerden zijn aan deze universiteit, gelijk aan 
:. iedere andere, te allen tijde in groot aantal te vinden ge
::tweest; maar een geleerde is nog geen GoUDSMIT. Neen, wat 
»hem maakte tot die unieke verschijning, die hij is geweest, 
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l> wat hem zijne buitengewone waarde gaf voor onze univer
»siteit, het was vooral zijn onvergelijkelijk talent als docent. 
» Wie hem hoorde, wist nooit wat meer te bewonderen, of de 
l> duidelijkheid zijner voorstelling, Of zijn boeiende geestdrift, 
»Of de originaliteit, de geniale oorspronkelijkheid, die alles 
» kenmerkte wat hij zeide of deed. Ik sprak u in de eerste 
l> plaats van de duidelijkheid zijner uiteenzetting. De omstan
»digheden, die zijne benoeming tot hoogleeraar voorafgingen, 
»hadden hem in dat opzicht zeer begunstigd. GOUDSMIT was 
»jaren lang als repetitor in de academische wereld werkzaam 
» geweest. Hij wist dus bij ervaring niet alleen, waarheen 
»hij zijne leerlingen brengen moest, hij wist ook, waar zij 
»stonden. Hij was niet enkel voortreffelijk op de hoogte van 
l> wat zij moesten weten; hij was even volledig bekend met 
l> wat zij nog niet wisten. Buitengewoon was dan ook zijne 
»gaaf om eene zaak, die hij behandelde, behoorlijk van alle 
II kanten te bekijken. Iedere zaak wendde hij zoolang om en 
l> om, totdat hij haar ons letterlijk van alle denkbare zijden 
»voor oogen. had gesteld. Onvermoeid was hij om eenige 
l> waarheid, die hij ons wilde inprenten, te zeggen op alle 
»manieren, waarop zij gezegd kon worden. Bleef zij op de 
l> eene manier niet in ons denkvermogen hangen, dan zou het 
» toch zeker op eene andere wel gaan. En in den regel ge
l> scmedde het alzoo. In de tweede plaats roemde ik de 
»boeiende geestdrift zijner voordracht. Wie haar wilde be
l> wonderen, hij vond daartoe vooral eens in het jaar de 
»schoonste gelegenheid. Het was op het Instituten-college 
»over het bezit. Als de tijding zich had verspreid, dat GoUD

» SlUT op dat college tot het bezit genaderd was, dan zag 
»men het holle lokaal achter in het gebouw van de Kloksteeg 
»den eerstvolgenden keer opgevuld met een nog veel talrijker 
»gehoor dalf dat gewoonlijk daar te vinden was. GoUDSMIT 

»begon in den regel op eenigzins slependen toon, langzaam, 
llhaast zou ik zeggen »slaperig". Maar weldra werd het an
»ders. Meer en meer maakte hij zich warm. Dan kwam spoe
»dig het oogenblik, dat hij BÜCHEL onder handen nam, den 



- 20 -

( 88 ) 

»Heidelbergschen professor, die eene theorie over het bezit 
»had verkondigd, afwijkende van de zijne. Hoe tintelde dan 
»zijn oog, hoe stroomden hem de woorden van de lippen! 
» Hoe drong zijne scherpe stem door niet slechts tot onze 
»ooren, maar tot ons hart! Hoe klom nog gedurig de gloed 
»zijner voordracht! De climax hield niet op. het enthusiasme 
»werd eteeds sterker, totdat hij zijn betoog had bekroond met 
»die bekende plaats. ik meen van U LP1A.NUS, die als het ware 
»de proef op de som zijner theorie scheen te zijn, en wier 
»voorlezing klonk als eene klok, neen als een triomfgekraai: 
» »Iusta enim an iniuBta causa possessionis sit. in hoc inter
udicto nil refert. Qualiscumque enim possessor, hoc ipso 
uquod possessor est, plus iuris habet quam illp. qui non 
:u possidet". Het is waar, wij maakten ons wel eens vroolijk 
»over die geestdrift voor eene zaak, die ons nog maar weinig 
»belangstelling inboezemde; maar de indruk, die zulk een 
»college op ons maakte, was toch onuitwischbaar, en wij 
»konden in elk geval niet nalaten te denken, hoe schoon 
»toch wel eene wetenschap zijn moest, die zoo veel geestdrift 
»van zulk een man waardig was. Ik roemde ten slotte de 
»originaliteit, de oorspronkelijke genialiteit, die hem in al 
»wat hij sprak of deed bijbleef. Dat hij zijne welbespraakt
»heid in eene onafgebroken improvisatie den teugel vierde, 
»was eene zeldzaamheid. Meestal koos hij voor zijn onderwijs 
»een geheel anderen vorm, den dialoog. Dit was vooral het 
»geval in de uren aan de verklaring van Pandeeten-fragmen
»ten gewijd. Het heugt mij nog als van gisteren, hoe zulk 
»een uur begon. »Wij zijn gebleven, M. H. zeer geachte t0o

n hoorders, bij lex zoo veel van dien titel. Meneer VAN DER 

»VLUGT, lees". En als ik dan aan dat bevel had voldaan, dan 
»klonk het even zakelijk: »verklaar". Nu, ik deed mijn best. 
»Maar het was toch altijd eene verademing voor mij, als ik 
»hem een oogenblik later van de catheder naar omlaag zag 
»komen en altijd redeneerend, met de gehandschoende rech
» terhand omhoog, op mij zag toetreden. Dan wandelde hij 
»bet ga.nscbe lokaal door tusschen de banken en de lessenaars 
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:t en nooit hield hij een oogenblik op met demonstreeren. Ten 
:t slotte kwam hij naast mij zitten, legde mij de plaats uit 
:t en eindigde gewoonlijk met een: »begrijp je 't? Heb je 't 
u verstaan ? Ja? Nu vertel het dan eens aan je vrinden". 
:tZeer zeker, in dien dialogischen leertrant lag zijne kracht. 
:t De macht, die van hem uitging, was daar gelegen. Hij 
:t deed in zulke oogenblikken denken aan SocRATES, den groot
»meester in den dialoog, wiens herinnering ons uit de griek
:t sche oudheid is bewaard. Hij ging even als deze nooit een 
»stap verder in zijn betoog, eer hij wist, eer hij het van u 
»zelven had gehoord, dat gij hem tot dusver voet voor voet 
:t waart gevolgd. Hij stampte, hij pompte ons de wetenschap 
:t in j en als wij hem zoo eenigen tijd hadden bezig gehoord, 
:t dan was het ons onbegrijpelijk, hoe er nog iemand zou 
»kunnen wezen, die de dus toebereide kennis niet in zich 
:topgenomen had. Ja, zijne langere aaneengeschakelde betoo
»gen, zijne monologen bewezen het, dat hij toch eigenlijk in 
»den dialoog het meest thuis was. Want telkens hield hij 
»dan op. Telkens hoorden wij dan zijn classiek geworden hum, -
»zie je? - zie je wel? - begrijp je? En het was alsof hij 
:t door die vragen de voeling met zijne hoorders wilde her
:t stellen, die door de langere alleenspraak voor eenige oogen
:t blikken was afgebroken. In de originaliteit van al zijn doen 
»en zeggen lag het geheim van den invloed, dien hij op ons 
:t uitoefende. Daar ligt de verklaring van het feit, dat hij 
:t zooveel heeft bijgedragen tot de vorming van een groot 
»deel der jongere Nederlandsche juristen, een feit, dat ik 
»eens in dezen kernachtigen vorm hoorde beschrijven: »In
udien men de hersenen onzer hedendaagsche rechtsgeleerden 
»:t kon openen en dan op al de bestanddeelen hunner juridi
» ,. sche kennis hun certificaat van oorsprong vond opgeplakt, 
» »hoevelen zouden ons overal den naam te lezen geven van 
u Mr. JOËL EMANUEL GOUDSlIIT"". 

Tot zoover Prof. v A.N DER V LUGT. 

Hoe gaarne zoude ik eindigen met dit juweeltje van plas
tiek, en Om den machtigen indruk niet te bederven u verder 
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mijn proza sparen. Toch moet ik, om de eenmaal op my 
genomen taak naar mijn beste vermogen te voleindigen, nog 
voor eenige oogenblikken beslag leggen op uwe welwillende 
aandacht. 

Naast GoUDSlIIT'S inaugurele oratie van 1859 en de t0e

spraak aan zijne leerlingen van 1864 heb ik nog eene derde 
in druk verschenen academische redevoering te vermelden, 
het is (lie waarbij hij den 8sten Februari 1871 het rectoraat 
der Leidsche Hoogeschool overdroeg aan zijn ambtgenoot 
RAUWENHOFF. Hij !!prak toen de "aMis causÎ8 quibus fit, ut 
populorum leges a1J eorum moribus discrepent. Zal ik rond
uit mijne meening zeggen, dan moet ik verklaren, dat deze 
redevoering den toets der vergelijking met de beide andere 
niet kan doorstaan. Haar onderwerp was te veelomvattend 
om in één uur met vrucht te kunnen worden behandeld. 
Vandaar wellicht, dat de spreker, die mij den indruk maakt 
van te spreken meer omdat hij nu eenmaal more maiorum 

spreken moest dan omdat hij iots zeer belangrijks te zeggen 
had, vervalt in algemeenheden en gemeenplaatsen, die ons 
nit zijn mond eenigszins vreemd klinken. Dan geef ik de 
voorkeur aan de toespraak, die verband houdt met het thema 
van deze rectorale oratie, en die aan het slot daarvan dan 
ook in herinnering werd gebracht. Ik meen het korte, 
krachtige en opgewekte woord, waarmede onze vriend weinige 
maanden te voren, den 8sten September 1870, te 's Graven
hage de eerste vergadering der N ederlandsche juristenver
eeniging opende. Het doel dezer vereeniging om door eene 
goed voorbereide en ernstige ged&ehtenwisseling eene gemeen
schappelijke overtuiging te vestigen onder de N ederlandsehe 
juristen over de leemten en gebreken van onze codificatie, 
en daardoor mede te werken tot haar verbetering, zoo noodig 
tot baar. hervorming, moest wel kr&ehtigen steun vinden bij 
den hoogleeraar, die ons van jongs af geleerd had, dat de 
wet eerst dan is wat zij zijn moet, de uitdrukking van het 
in het volk levende recht, wanneer zij op eene zoodanige 
semeene overtuiging berqst. De NederIandsehe juristeIJver .. 
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eemgmg vond dan ook in haar eersten voorzitter een harer 
ijverigste leden. Zoolang zijne krachten het toelieten, bezocht 
hij jaarlijks bijna zonder uitzondering haar vergaderingen, 
verlevendigde hij het debat en gaf hij daaraan dikwijls de 
juiste richting door de meesterl~jke wijze, waarop hij er aan, 
deelnam. Natuurlijk was dit vooral het geval, wanneer er 
vragen aan de orde waren, die meer bepaald tot het gebied 
zijner studiën behoorden. Maar onze vriend beperkte zich 
daartoe niet. Van hem kan men niet naar waarheid zeggen 
wat CHERBULIEZ getuigt van DUFAURE, dat deze zich onder
scheidde door wat de geestige Franschman vrij ondeugend 
noemt 80n étrange habitude de ne parier jamais que de ce qu'il 
savait. GOUDSMIT liet zich door de parten, die zijn vernuft 
hem speelde, en door de gemakkelijkheid, waarmede hij sprak, 
wel eens medeslepen in een debat over onderwerpen, waarvan 
studie en ervaring hem niet genoegzaam op de hoogte hadden 
gesteld. Hadden zijne adviezen over die onderwerpen voor 
deskundigen geen groote waarde, toch maakten zii door het 
talent, waarmede, den eigenaardigen, oorspronkelijken vorm, 
waarin zij werden voorgedragen, niet zelden een machtigen 
indru.k op minder deskundigen. 

Was GOUDSMIT een gevierd lid van onze juristenvergade
ringen, hij was ook een zeer welkome gast in onze gezellige 
bijeenkomsten. Zijn vroolijke luim en zijn goed hart trokken 
ons waarlijk niet minder aan dan zijn groote rechtskennis 
en zijn echt praktische zin. Wederzijds vereenigde hij zich 
gaarne jaarlijks voor de hervatting zijner gewone werkzaam
heden eenige dagen in wetenschappelijk en vriendschappelijk 
verkeer met zijne oude en jonge vrienden uit alle deelen van 
het vaderland. 

Toch misten wij hem eens in ons midden, te Utrecht in 
1873. Onze vriend, wien de vacantiën in den regel meer af
wisseling van werk dan rust brachten, die de zomermaanden 
gaarne te Leiden in den schoot zijner familie doorbracht, en 
wien een rijtoer lOet vrouwen kinderen naar Katwijk of 
Scheveningen meer toelachte dan een tocht naar Alpen of 

.JURBOEK 1882. 6 
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Pyreneën, had dit jaar zijne colleges een maand vroeger dan 
gewoonlijk gesloten om een verre reis te ondernemen. Hij 
was met zijne tronwe gade den Oceaan overgestoken om zijn 
zestigsten verjaardag te New-York te vieren. 

Die reis naar Noord-Amerika was .oor GOUDSMIT op be
trekkelijk gevorderden leeftijd eene gewichtige gebeurtenis, de 
vervulling van een sedert vele jaren gekoesterden wensch. 
Daar zoude hij met zijne broeders ook een ztjner geliefde 
zonen wederzien, die als kind het ouderlijk huis had verlaten 
om zich in het verre Westen te vestigen. De Vereenigde 
Staten met hunne jeugdige en krachtige ontwikkeling hadden 
voor hem, die alleen door zich zelf, door voortdurenden, in
gespannen arbeid geworden was die hij was, eene eigenaardige 
aantrekkelijkheid. Door de vele betrekkingen, die hij er vond, 
door de gemakkeliikheid waarmede hij het Engelsch sprak en 
door de aanbeveling, die de titel alleen van »Profes~ol" at the 
most celebrated U niversity of Leiden" hem reeds schonk, bewoog 
hij zich spoedig met gemak in de voor hem geheel vreemde om
geving. De herinneringen aan zijn verblijf in de nieuwe wereld, 
vooral belangrijk met het oog op 't geen hij daar van de 
rechtspleging en het onderwijs zag, zijn voor ons bewaard ge
bleven in zijne» Reisaanteekenillgen" in » de Gids" van 1874. 

Dankbaar, tevreden en gezond keerde hti na eene afwezig
heid van ruim drie maanden voor den aanvang van den 
nieuwen cursus in het vaderland terug. Met, verfrischte 
krachten hervatte hij den arbeid, dien hij nu nog vijf à zes 
jaren in het belang van de wetenschap eu het onderwijs on
gestoord bleef voortzetten. Toen begon de treurige ltjdellsge
schiedenis zijner laatste levensjaren. Maar voordat ik daarmede 
besluit, heb ik nog een woord te zeggen over de verdiensten 
van onzen grooten rechtsleeraar als rechtsgeleerd schrijver. 

Reeds vroeger noemde ik GouDs~Irr's eerste pf)nnevrucht, 
die, voorzoover mij bekend is, in druk verscheen, nI. de ver
gelijking van art. 1133 B. W. met art. 845 C. N., dOOf 
hem nog als student geschreven in de Themis van 18·10. Zij 
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werd in hetzelfde tijdschrift gevolgd door vele andere belang
rijke verhandelingen, alle behoorende tot het gebied van het 
Nederlaudsch burgerlijk recht en als om strijd getuigende 
van zijne groote rechtskennis en zijn echt praktischen zin *). 
De reeks van die verhandelingen werd in 1861 gesloten met 
zijne bekende studie over ltet regt en de actie van den lega

taris, eene bestrijding van de door den Roogen Raad bij 
Rnest van 19 April 1861 aangenomen en een twintigtal 
iaren later bij de breed gemotiveerde uitspraak van 4 Maart 
1881 volgehouden leer, dat het legaat van eene bepaalde 
zaak eigendom en dus eene zakelijke actie geeft. 

De tweede reeks van GOUDSMIT'S geschriften omvat die vele· 
en belangrijke. welke betrekking hebben tot het gebied, 
waarop hij zich als wetenschappelijk jurist bij voorkeur be
woog, het romeinsche recht. 

Daaronder is naar tijdsorde het eerste en in wetenschappe
lijk gehalte zeker niet het minste zijne Diss. Iur. Inaug. de 

lIotis Pauli et Ulpiani ad Papinianum (L. B., 1842). Gewichtig 
is het onderwerp dezer historisch-exegetische proeve. In de dagen 
van verval des Romeinschen rechts onder keizer Constantinus, 
toen den rechters en hunnen bijzitters genoegzaam weten
Rchappelijk inzicht ontbrak om bij verschil tusschen de groote 
rechtsgeleerden van vroeger en beter dagen naar eigen over
tuiging hun weg te kiezen t), werd bij eene constitutie van 

*) Ziehier eene, naar ik meen, volledige opgave van die verhandelin
gen: Over de gevolgen der doorhaling van eene hypothecaire inschrijving en 
de bevoegdheid van hypothee1cbtwaarders om eene gevorderde doorhaling te 
1rei.r;eren (1843, bI. 105-123); over de vraag door en tegen wie de heredi
Irtlis petitio volgens art. 881 B. W. (kau) worden ingesteld (1844, blz. 248-1162, 
1845, bI. 505-526); over de verplichting tot (dubbele) le/Jering ';an_ den 
verkooper van onroer~nde goederen (1846, bI. 497-522); fJerklaring van 
art. 1188 B. W. (1849, bI. 28-40); over de werking en den aard van het 
bezit van roerende goederen, naar aatLleiding van art. 2014 B. W. (1854, 
hL 473-496); over het regt en de actie /Jan den legataris (1861, bL 363-
:\78), ook afzonderlijk verschenen te 's Gravenhage bij Gebr. BELINFANTE. 

t) Si dissentiunt, iudici licet quam velit sententiam sequi. Gaii Comm 
J, § 7. Vgl. PUCHTA, Institutionen, I, § OXXXIV, 3e Aufl., S. 645. 

6* 
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het jaar 321 aan vele beroemde controven:;en kortaf een einde 
gemaakt door alle gezag te ontnemen aan de aanteekeningen 
van Paulus en Ulpianus op de adviezen van den vorst der 
Romeinsche juristen, Papinianus *), al stond hij veel te hoog 
om door zulke middelen zijn gevoelen tegenover dat van an
dere uitnemende rechtsgeleerden, die het soms wederIegd, 
maar in vele gevallen alléén nader verklaard hadden, door 
te drijven. Ruim eene eeuw daarna, bij eene constitutie van 
Theodosius n en Valentinianus lIl, waaraan men later den 
naam heeft gegeven van lCd' citandi, werd de kleingeestige 
verordening van Constantinus vernieuwd, en tevens het van 
het diepe verval dier tijden getuigend voorschrift, dat bij 
verschil tusschen de responsa prudentium de stemmen geteld 
en niet gewogen moesten worden, tot wet verheven. Justini
anus verwierp deze leer in 1. 1. C. § 6 de vetere iure enucle 
a'11do (I, 17) en bepaalde tevens, dat de notae van Ulpianus 
en Paulus. althans voorzoover zij strekten tot aanvulling en 
uitlegging der adviezen van Papinianus, in de keizerlijke com
pilatie moesten worden opgenomen. De aanteekeningen, die 
trouwens tot een getal van niet meer dan 14 (2 van U1pi
anus, 12 van Paulus) ter voldoening aan het keizerlijk bevel 
in de Digesta voorkomen, werden door GOUDSMIT verzameld, 
maar hij voegde daaraan toe alle andere tot ons gekomen 
fragmenten der genoemde juristen, waarin zij de meening 
van den grooten Papinianus bestreden of nader verklaarden, 
ten einde zich zelf en zijne lezers te beter in staat te stellen 
tot een oordeel over de door hem stellig ontkennend beallt
woorJe vraag, of hunne notae alleen haar oorzaak hadden in 
ijverzucht of kleingeestige betweterij, gelijk de constitutie van 
Constantinus niet onduidelijk te kennen gaf. Voorwaar geen 
gemakkelijke taak, waarvan onze GOUDSMIT zich voortreffelijk 

*) L. 1 C. Th. de resp. prud. (I, 4): Perpetuas prudeutium contenti
ones eruere cupientes Ulpiani ac Pauli in Papinianum noms, qui, dUJll 
ingenii landem sectantur, non tam corrigere cum quam dcpravare malue
runt, aboleri praecipimus. 
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kweet. Na eene beknopte, maar vOlledige en duidelijke histo
rÎRche inleiding worden al de door hem met groote zorg ver
zamelde fragmenten, meest betreffende belangrijke, niet zelden 
ingewikkelde controversen op verschillend rechtsgebied, ver
klaard op eene wijze, die aan helderheid, soberheid en echt 
juridisch ncumen weinig of niets te wenschen overlaat. Deze 
eersteling teekent reeds den mf'ester: coup d'essai, coup de maitre. 

Vier-en-twintig jaren later, in 1866, verscheen het eerste 
deel (algemeen deel) van GOUDSMIT'S hoofdwerk, zijn Pandec
ten-systeem. Veertien jaren verliepen er nu nog voordat het 
lang en zorgvuldig voorbereide tweede deel van de pers kwam. 
Het bevatte de algemeene leer der verbintenissen. Onze vriend 
schijnt zich toen, hoezeer zijne krachten reeds waren vermin
derd, nog gevleid te hebben, blijkens een kort bericht, bij 
het tweede deel gevoegd, dat voor zijn dood het derde, be
vattende de bijzondere overeenkomsten, zoude worden vol
tooid, maar in die verwachting weru hij bedrogen, en zelfs 
is in zijne nalatenschap geen voldoend materiaal gevonden 
tot samenstelling van dit deel, veelmin tot voltooing van het 
geheele werk, waarin, volgens de orde, door hem zelf geschetst 
in Dl I, § 10 en in de nieuwe Duitsche systemen algemeen 
gevolgd, de behandeling der zakelijke rechten aan die der 
verbintenissen had moeten voorafgaan. Waarom die afwij
king van de in de inleiding van het systeem vooropgestelde 
orde? Vermoedelijk om dezelfde reden, waarom het geheel 
onafgewerkt bleef. Bij voorkeur behandelde hij op zijn pan
decten-college na het algemeene deel de verbintenissen, omdat 
hij ook als docent de meeste waarde hechtte aan en dus het 
liefst stilstond bij die deelen van het romeinsche recht, waar
uit zich het moderne recht, zij het dan ook niet altijd langs 
den besten weg en niet zonder het opnemen van andere he· 
standdeelen, heeft ontwikkeld. In die orde van denkbeelden 
moesten de verbintenissen gaan vóór de zakelijke rechten, en 
had hij voor gene in de uitgewerkte schriftelijke aanteeke
ningen van zijn college een rijke bron, die veel minder mild 
vloeide voor deze en voor wat er verder aan zijn boek ont-
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breekt, erf- en familierecht. Gelukkig, dat, nu toch eenmaal 
het groote werk onvoltooid bleef, ten deele door de afwijking 
van het oorspronkelijke plan, immers van de aangekondigde 
volgorde, juist dat gedeelte het licht zag, dat voor de be
oefening van het bij ons geldende recht van het meest on
middellijk belang is. Daaraan hebben wij het te danken, 
dat het systeem niet alleen belangrijke diensten kan bewijzen 
voor het onderwijs, nu de schrijver, die ook door dat boek 
bewezen heeft een docent van den eersten rang te zijn *), 
niet meer van deze wereld is, maar dat het ook spoediger 
dan bij ons in den regel met geleerde werken het geval is 
zijn weg heeft gevonden tot de pleitzaal, waar het nu reeds 
een welverdiend gezag geniet. In eene beoordeeling van het 
syeteem zal ik hier verder niet treden. Alleen zal ik er dit 
van zeggen, dat hij, die hier in den schrijver zoekt die }) ge
niale oorspronkelijkheid", waardoor de docent zich kenmerkte 
vooral in de wijze, waarop, den vorm, ~ aarin hij de zaken 
mondeling voordroeg, zich teleurgesteld ziet. Zullen wij daar
van onzen vriend eene grief maken? Dit ware mijns inziens 
onbillijk. Liever sluit ik mij hier aan bij het oordeel van 
GOUDSMIT'S geleerden recensent in de Themis van 1867 en 
1880, ons geeerd medelid KApPEIJNE VAN DE CoPPELLO. 
Waar de weg door zooveel uitnemende Duitsche voorgan
gers - PUCHT.A., WINDSCHEID, KELLER, ARNDTS en anderen -
gebaand was, had men geen reden om }) oorspronkelijkheid" 
te verwachten. :.De Hoogleeraar, juist door daarnaar niet te 
:.streven, toonde, dat hij zijne ware taak begreep. Met een 
:. weinig handigheid in het verschikken der leerstoffen kan 
:. men zich uiterst gemakkelijk den roem bezorgen van een 
»eigen systeem te hebben, doch de hoorders van den Hoog-

*) "ZOO er nog twijfel kon bestaan of het onderwijs in het Romein
/lsche regt te Leiden aan de geschikte hand was toevertrouwd, alle on· 
wzekerheid hieromtrent zou door het tegenwoordige werk van den ver
"dienstelijken hoogleeraar ten eenenmale zijn opgeheven". Aldus de heer 
]UPPEIINE in de Themis van 1867. b1.469. 
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» leeraar zijn veel beter gediend met eene methode, die hen 
» bngs den geleidelijksten weg bekend en vertrouwd maakt 
;) met de uitkomsten en leeringen der tegenwoordige weten
»schap" *). 

ne vele jaren, door GOUDSMIT gewiid aan de voorbereiding 
en samenstelling van het tweede deel van zijn systeem, gingen 
vOCir hem niet daarheen zonder anderen letterkundigen arbeid. 
In die jaren verschenen vele belangrijke kleinere geschriften 
van zijne hand. Daarover nog een enkel woord. 

Reeds vernamen wij van den Heer VAN DER VLUGT, dat, 
wanneer GOUDSMIT op het Instituten-college de leer van het 
bezit besprak, hij gewoon was een lans te breken met zijn 
Dnitschen collega BÖCllEL. Naar aanleiding van diens werkje 
ueber die Natu1' des Be.~itzes schreef hij dan ook reeds in 
18138 een open brief aan zijn ouden vriend Prof. OPZOOMER t), 
waarin hij op zijn gewonen levendigen toon BIlCHEL'S (ook 
S.WIGNY·S) stelling, dat het bezit geen recht, »maar een hloot 
» feitelijke toestand is", bestrijdt. 

Dien levendigen, opgewekten toon missen wij in GouDsMrr's 
» Nieuwe gezichtspunten omtrent de actio ad exhibendum" §), 
eene zeer geleerde en doorwrochte, maal' eenigzins dorre ver
handeling, waarvan het mij niet duidelijk is geworden, waar
om zij in » de Gids" verdwaald raakte, daar zij toch om 
haar streng jUl-idieken aard veeleer in een rechtskundig tijd
schrift thuis behoorde. 

Onder de kleinere geschriften van onzen vriend is er geen 
van zooveel belang als zijne » Kritische Aanteekeningen op 
»GAIUS naar aanleiding van het laatste V eronesische Hand
»schrift" **), als blijk van hulde en dankbaarheid toegewijd 
aan de Leidsche litterarische faculteit. Reeds in onze afdee
ling was door GOUDSMIT de aandacht gevestigd op het groote 

*) KAPPEYNE, t. a. p., bI. 470. 

t) Leiden, bij J. HAZENBERG Cm, 1868. 

§) Gids, 1872, bI. 8 -44. 

**) Leiden, bij J. W. VAN LEEUWEN, 1875. 
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wetenschappelijk belang van STUDEMUND'S nieuwe collatie van 
den Codex Veronensis. Hier worden de resultaten van dezen 
arbeid, voorzoover betreft B. I en Il, verzameld, onder bij
voeging van eenige kritische opmerkingen, door GOUDSMIT 
»vroeger en onafhankelijk van STUDEMUND" op GAIUS gemaakt 
(Inl., bI. VIII). 

Onder GOUDSMIT'S geschriften moet ik hier eindelijk nog 
vermelden zijne Opmerkingen betreffende het Romeinsche 
recht (Themis, 18[,7 en vele volgende jaren), proeven van 
scherpzinnige en dikwijls welgeslaagde tekstkritiek. Tot deze 
categorie behoort ook zijne Bijdrage tot kritiek en verklaring 
van Ulpiani Reg. I, § 12, in 1865 in onze afdeeling voor
gedragen. Bij zijne werkzaamheid als lid der akademie, waar
aan zijn naam een twintigtal jaren met eere verbonden was, 
zal ik verder niet stilstaan. Uit eigene ervaring kan ik haar 
niet beoordeelen, omdat ik hem gedurende mijn vijfjarig lid
maatschap hier zelden ontmoette en nooit het woord hoorde 
voeren. Ik zoude hier dus alleen kunnen optreden met een 
testimonium de auditu, en daarmede zoude ik alleen kunnen 
bederven den indruk van het korte en kernachtige woord, 
door onzen geëerden voorzitter in de vergadering van 17 
April jl. aan ons overleden medelid als zoodanig gewijd. 

Ik heb GOUDSMIT trachten te schetsen als student, als ad
vokaat, als rechtsleeraar en als rechtsgeleerd auteur, in zijn 
ontwikkeling en bloei, in zijne toenemende en volle kracht. 
Ik mag, hoe pijnlijk het mij ook valle daarover te spreken, 
niet geheel zwijgen van zijn verval, van de boven beschrij
ving kommervolle dagen, waarin het zijn lot was zich zelf, 
zijn geluk, zijn idealen en zijn roem te overleven. 

Den 28sten Mei 1878 ontmoette ik hem te 's Gravenhage 
bii eene voor mij zeer treurige plechtigheid. Hij was daarheen 
gekomen om de laatste eer te helpen bewijzen aan een voor mij 
onvergetelijken broeder, zijn vriend en tijdgenoot. Bij diens 
geopende groeve sprak hij nog met diep bewogen gemoed 
maar met heldere stem een kort, kernachtig woord. Toch 
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trof het mij bil deze droevige gelegenheid, hoezeer onze vriend 
in enkele maanden, gedurende welke ik hem niet gezien had, 
was veranderd en verouderd. Kort daarna openbaarden zich 
dan ook de eerste sporen der onmeêdoogende, hardnekkige 
kwaal, die hem na een meer dan driejarig lichamelijk en 
geestelijk l~jden ten grave sleepte. In September 1878 begon 
hij niettemin als naar gewoonte zijne colleges, en hij bragt 
ze niet zonder veel inspanning en moeite, zoo goed en zoo 
kwaad als het ging, ten einde. Den 25sten Maart 1879 
brachten zijne ambtgenooten en vrienden hem hun feestelijke 
hulde bij het vervullen van het vierde lustrum van zijn pro
fessoraat. Den 13den Juni daaraanvolgende, zijn zes-en-zestig
sten verjaardag, gaven zijne oud-leerlingen, vrienden en ver
eerders uit alle oorden des vaderlands door eene commissie 
uit hun midden getuigenis, welke gevoelens van .liefdevolle 
waardeering ook hen bezielden bij de herdenking zijner twin
tigjarige trouwe ambtsvervulling. Helaas, de eenmaal, zelfs 
op reeds gevorderden leeftijd, zoo krachtige en welbespraakte 
man was toen reeds zoozeer verzwakt en geknot dat Mevrouw 
GOUDSMIT voor hem moest optreden om een eenvoudig, ge
voelvol, met echt vrouwelijken takt gekozen woord van dank 
uit te spreken. TOyh waren die 25ste Maart en l3de Juni, 
ofschoon geen dagen van onvermengd geluk bij de herdenking 

van wat hij voor weinige jaren nog geweest en nu geworden 
was - quantum mutatus ab iUo! -, de laatste zonnige dagen 
van zijn leven. Ik zal het nooit vergeten, met welk een 
van vreugde stralend gelaat en van dankbaarheid vervuld ge
moed hij mij, toen ik hem kort na zijn zes-en-zestigsten ver
jaardag bezocht, het fraaie album vertoonde, dat de portret
ten van zijne leerlingen, vrienden en vereerders bevatte, en 
de feestgaven, die zij hem daarbij hadden aangeboden. Bij 
den aanvang van den nu volgenden cursus 1879/80 vatte hij 
zijne lessen nog eenmaal op, maar hij zoude ze nu niet meer 
ten einde brengen. Zijn instituten-college werd na de Kerst
vacantie overgenomen door den nieuw benoemden lector, den 
heer Mr. W. M. D'ABLAING, een zijner verdienstelijkste leer-
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lingen, die hem na zijn dood als hoogleeraar is opgevolgd; 
het pandecten -college bleef hij ongeregeld, voorzoover zijne 
steeds meer afnemende krachten het toelieten, geven tot de 
zomervacantie. Daarna torschte hij het leven nog een twee
tal jaren ongeveer, maar het was geen vita vitalis. Tot het 
geven van onderwijs was hij evenals tot. eIken anderen ge
regelden arbeid buiten staat, zijne kracht was voor goed ge
broken, maar het volle, folterende bewustzijn van wat hij eens 
geweest en nu geworden was verliet hem geen oogenblik. 

In deze herinneringen aan onzen armen vriend gaf ik hem 
meer dan eens zelf het woord. Vergunt mij dit nog eenmaal 
te doen, nu niet om u woorden van levenswijsheid en weten
schap uit den mond van den grooten rechtsleeraar te doen 
hooren, maar om u een onwraakbaar getuigenis van zijn 
zielelijden te geven, gelukkig tevens een getuigenis van dat 
goede, trouwe hart, dat tot zijn laatsten ademtocht voor zijne 
oude vrienden even warm als voor zijne naaste geliefde be
trekkingen bleef kloppen. 

Ik copieer zijn I a at s te n b r ie f, ruim twee maanden 
vóór zijn dood aan zijn vriend OPZOOMElt ge»chrevell: 

Amicissime, 

Ik was te meer verheugd met het mij toegezonden portret 
en het nog daarbij gevoegde bijschrift, naarmate het onze 
oude betrekking herinnerde in mijn tegenwoordigen geïso
leerden toestand. 0 wat een toestand! Ik kan nauwelijks 
lezen. en gij zijt degeen, die mij weder wat opfrischt en op
wekt, en hoe gelukkig zijt gij, die nog volkomen compos 
mentis zijt. Moogt gij lang nog genieten van ..... onge
krenkte gezondheid, en gij steeds in uwe oude krachten blij
ven, niemand zal zich daarin meer verheugen dan ik. 

Leiden, 4 Januari 1882. 

Uw oude GOUDSMIT. 

Tegenover zulk eene smart past het alleen te zwijgen met 
een gevoel van dankbaarheid, dat nu toch spoedig de verlos-



- 33 -

( 96 ) 

sing uit dit nameloos lijden volgde, de treurige, maar eenig 
mogelijke verlossing door de oplossing van dit aardsche leven. 
Hij stierf na een ziekbed van weinige weken den 17den Maart 
1882. Zijne laat~te gedachten, zijne laatste woorden waren 
voor zijne door en in haren eenvoud edele vrouw, met wie 
hij door een schier voorbeeldeloos gelukkigen echtband acht
en-dertig jaren lang verbonden was geweest, voor zijne drie 
lieve dochters, voor zijne zeven brave zonen, die hij - het 
is een zeldzaam geluk - allen, met uitzondering van den 
jongste, kort voor zijn dood als student in de rechten inge
schreven te Leiden, na eene hoogst zorgvuldige opvoeding, 
tot nuttige leden der maatschappij had mogen zien opgroeien, 
twee tot juristen, die - hun verleden staat in dat opzicht 
in voor hunne toekomst - den naam van hun onvergete
lijken vader hoog zullen houden op het gebied der rechts
wetenschap en der rechtspraktijk. Een hunner, de heer Mr. 
M. TH. GOUDSMIT, advokaat te Rotterdam, verplichtte mij 
door belangrijke inlichtingen, waarvan ik een dankbaar ge
bruik maakte bij het in schrift brengen van deze herinneringen. 

Den 20sten Maart 1882 bewezen wij aan het stoffelijk hul
sel van onzen vriend de laatste eer. Het was een schoone, 
heldere lentedag. Vroolijk schoot de zon haar stralen op de 
stille, vriendelijk en schilderachtig tusschen de beide Katwij
ken gelegen Israelietische begraafplaats, maar het was duister 
in ons gemoed bij de gedachte, dat de oude en trouwe vriend, 
hij, die gewerkt had zoolang het voor hem dag was, nu voor 
goed van ons was heeugegaan. Zeker was het voor hem zoo 
beter, maar wie dacht daaraan onder den eersten. pijnlijken 
indruk van het scheiden? Het hart spreekt in die droeve 
oogenblikken luider dan het verstand, en de smart is dan 
niet altijd vrij van eene licht vergefelijke zelfzucht. 

En nu ten slotte. Nog klinkt de stem mij in de Doren, 
de mannelijke, krachtige, maar van aandoening trillende stem, 
waarmede GOlJDSMIT den 25sten Maart 1859 de slotwoorden 

z!iner professorale inwijdingsrede uitsprak: »Precor D. O. M. 
»ut sieut adest voluntas, ita mihi suppeditet vires, neque 
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»umquam dedecori sim Academiae Lugd. Bat. quam olim 
»oruavit is, quem cum cogito et cum mediocritate mes COlll

» paro, tota mente et omnibus arlubus contremisco, HUGO 

»DÖNELLUS". 

Ik vertrouw, dat niemand mij van vleierij jegens onzen 
vriend zal beschuldigen, wanneer ik hem den lof nageef, dat 
zijne ootmoedige bede ruimschoots in vervulling is geg'.l.an, 
dat gedurende een twintigtal jaren zijne krachten geëvenre
digd bleken te zijn aan zijn edel streven, dat hij alzoo der 
Leidsche akademie niet alleen niet tot oneer heeft gestrekt, 
maar dat hij zelfs tot in late dagen onder haar grootste 
rechtsleeraars zal worden gerangschikt, niet onwaardig om 
als zoo danig naast DONELLUS te worden genoemd. 

Wat mij zelf betreft, voordat ik eindig nog een woord. 
Ik begon met geen captatio f,ellevolentiae, en ik zal er ook 
niet mede eindigen. Nooit zoude ik uit eigen beweging de 
taak op mij hebben genomen, die ik naar mijn beste ver
mogen heb getracht te volbrengen. Maar nu ik er mij, op 
de vereerende uitnoodiging van onzen hoog geachten voor
zitter, mede belastte, na mij te hebben vergewist, dat ande
ren, daartoe veel meer bevoegd en bekwaam dan ik, er om 
verschillende redenen bezwaar in zagen, zoude ik uw gevoel 
van billijkheid gering achten, indien ik een dringend beroep 
deed op uw welwillendheid. Ik gaf wat ik met mijne zwakke 
krachten kon geven, en tot meer is niemand gehouden. 


