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HENDRIK JACOB HAMAKER. 

HENDRIK .JACOB HAMAKlm, WIens beeld ik heden in uwe herinne
ring heb terug te roepen, is meer dan 47 jaren mijn vriend geweest. 
Wij kwamen tot elkaar in de eerste dagen van dien gelukkigen 
studententijd, waarin men de hechtste vriendschapsbanden knoopt, 

'omdat men elkaar de waarheid niet spaart, en al zijn denken en 
gevoelen voor elkaar bloot legt. Hem, met wien men als student 
vertrouwelijk heeft omgegaan, kent men zoo door en door, dat hij 
ook in het latet'e leven, ik zou bijna zeggen, de moeite niet heeft 
te nemen, zich tegenover zijll vriend eenigen dwang op te leggen, 
om zijlIe gedachten minder te doen uitkomen; het zou hem niet 
gelukken. Zoo heb ik HAMAKER gekend, en ik heb hem steeds 
hoog gewaardeerd. 

Zijn leven weel' aan mijn oog te laten voorbijgaan, en te trach
ten, u iets mee te deel en Vêln de sympathie, die ik voor hem ge
voelde, is daarom eene aantrekkelijke taak. 

Maar toch heb ik ze niet dan met schroom aanvaard, toen de 
voorzitter onzer afdeeling ze mij opdroeg. HAMAKF~R had vooral als 
wetenschappelijk denker en schrijver bijzondere beteekenis. Ik heb 
niet het minst deze in het licht te stellen. En hierin ligt de groote 
moeilijkheid. Moest ik, om mijne taak richtig te vervullen, van 
HAMAKEIt'S voornaamste geschriften eene kritische beschouwing geven, 
ik zou er mij niet aan wagen. Zij liggen op een terrein, dat niet 
tot mijn eigenlijk studievak behoort, en de strenge ernst, waar
mede HAMAKER arbeidde, de omvang van zijne kennis, en de scherpte 
van zijn verstand hebben mij altijd sterk geneigd gemaakt, aan de 
juistheid van mijn eigen oordeel te twijfelen, wanneer het op zijn 
terrein van het zijne verschilde. 

Maar om kritiek is het in een levensbericht niet te doen. Niet 
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het oordeel van den levensbeschrijver heeft daarhij beteekenis, ma..'\r 
het doen, denken en werken van den beschrevene. 

Dit llaar waarheid te schetsen, u den man voor oogen te stellen, 
zooals hij was, en 11 objectief een inzicht te geven in den in houd 
vall eellige zijner voornaamste geschriften, daarnaar wil ik streven. 

HAMAKlm werd deil 1 (ien September 1844 te Hilversum geboren. 
Zijn vader Dr. IJ. 'G. HAMAKER , een man van grooten aanleg, dien 
alleen eeue slechte gezondheid hem belette, geheel te ontplooien, 
was een zoon van den grootell Leidschen orientalist; zijne moeder 
was COR:'\ELIA ANNA VAN V LOTEN, eene door en dool' brave, ver
standige, onbekrompen vrouw. Reeds zijne afstamming veroorloofde 
dus, over zijne geestelijke toekomst eenen gunstigen horoscoop te 
trek keIl. 

In 1845 verhuisde HAMAKER'S familie van Hilversum naar Katwijk 
aan den Hijn. Hier ontving HAMAKER onderwijs o. a. in het Latijn 
vun zijn vader, in andere vakken deels met zijne oudste zuster van 
eene gouvernante, deels van een onderwijzer. 

In 1 S 5 8 vestigden zijn ouders zich te Leiden en kwam hij daar 
op het gymnasium. 

Met eell uitmuntenden naam verliet hij dit, en deed hij na de 
zomervacantie van 1863 zijne intrede aan de Leidsche academie. 

Hier vormde hij weldra met eenige jaargenooten een vertrouwe
lij ken vriendenkring, die ook in latere jaren niet heeft opgehonden 
hun een genot te zijn. Hij bleef zijn leven lang de trouwe vriend 
uit den studententijd. 

Hij had reeds als student een zeer sprekend karakter, was een 
type meer dan de meeste anderen. Moest ik de eigenschap noemen, 
die hem het meest karakteriseerde, ik zou niet beter weten te 
zeggen, dan forschheid, kracht. Hij droeg onder zijne intimi een 
hij naam, die op zijne, niet alleen lichamelijke kracht wees. In 
bijnamen ligt niet zelden een zweempje van spot, daarom overleven 
zij meestal de jonge jaren niet; in den zijnen lag daarentegen eene 
waardeering ; vermoedelijk daarom heeft hij dien in zijn ouden 
kleinen kring behouden. 

Hij was forseh van lichaam al dadelijk, van uiterlijk. 'roen zijn 
tijdgellooten met ingenomenheid den groei van de eerste schaduw 
op hUIl bovenlip volgden, droeg hij een vollen zwaren baard. Hij 
had krachtige spieren, wat hij aanvatte was vastgeklemd, wat hij 
met kracht verplaatste moest stevig zijn, om de aanraking met den 
gwnd te verduren; als hij stoeide, was het met ijzeren greep; -
hij was te goedig, te vredig om dien greep ooit anders dan 
stoeiende te gebruiken -- trouwens, laat ik er dit in parenthesi bij-
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voegen, vechten, met elkaar "llaar buiten gaan", zooals het later 
heette, werd toen niet gerekend onder de beschaafde wijzen van 
zij lIe meening te uiten. 

Hij liep met zwaren, dreunenden tred, forsche wandeltoeren 
waren hem een genot. 

H ij had een prachtige, diepe basstem; hij heeft zelfs een korten 
tijd getracht, die te ontwikkelen; aan lUuzikalell aanleg ontbrak 
het hem niet, maar het zangonderwijs liet in dien tijd te Leiden 
alles te wenschell over. Hij zong wel to_t genoegeu \'an wic hem 
hoorden "In diesen heiligen Hallen", "Die zwei Gl'enadiere" en 
misschien lIog enkele andere liederen, die h\j lllet zijn onderwijzer 
instudeerde, maar veel verder heeft hij het als zallger lIiet gebracht. 

Hij was niet alleen krachtig en gezond, maar hij wilde het ook 
volstrekt zijn; over een minder sterk gestel van een vriend kou hij 
met de hartelijkste gevoeligheid sprcken, maar voor zich zelveu 
zou hij geloof ik in zijn jeugd eenige minachting gehad hebben, 
als zijn lichaam eeus niet mee gekulld had. Hij hardde zich dan 
ook met koude haden, open ramcn op ongelegen tijdcn, en al wat 
verder in ons klilllaat kou kan doen vatten, totdat na een duch
tigen aanval van catal'rhale koorts zijn dokter hem tot meer voor
zichtigheid bewoog. 

Overigens vergde hij lliet te veel van zijn lichaam; hij leefde 
zeer ingetogen, ·zeer geregeld ook meestal. Hij kon dit gemakkelijk 
volhouden, want hij had, als hij zich eenmaal iets VOOl'llam -
ook daarin was hij krachtig - een zeer onverzettelijken wil. Ah, 
hij, - zoo was er een tijd - meende goed te doen, met iederen 
avond om 12 uur te gaan slapen, dan ging hij tegen midder
nacht heen, uit welk gezelschap ook; en wisten zijn vrienden het 
hem eens lastig te maken, hun gezelschap te verlaten, dan vlijde 
hij zich op een canapé eu was billlwn vijf minuten in een gerus
ten slaap. 

HAMAKElt was forsch vooral in zijn opvattingen en in zijne wijze 
van daaraan uiting te geven, niet het minst waar het de studie 
gold. Hij studeerde goed en geregeld. Ja, hij las ook wel eens 
een Engelschen roman, en dan niet, zooals een ander, in tusschen
uurtjes en verloren kwartiertjes, maar aan één stuk, zonder voor 
iets oor of oog te hebben; maar dat was uitzondering; in den 
regel volgde hij de colleges, die er te volgen waren, en zat in de 
avonduren vast aan zijne studie, zooa1s men toen placht te doen. 

Ieder studeerde op zijne wijze; den een kon men aan zijn 
schrijftafel vinden met de commentaren vau de Pinto en Opzoomer, 
den ander met een deel van von Savigny, een derde met een Hol-
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landsehe monographie, een vierde met een wetboek en zoo verder; 
alleen met een dictaat vóór zich vond mcn wcinig calHlidatell in de 
reehten , dat was toen niet gebruikelijk. Welnu, wee hem, die studeerde 
op eene wijze, die HA:MAKER - ik mag wel zeggen op dat oogell
blik - afkeurde, klein en bekrompen achtte. Ik herinner mij eelle 
periode, waarin ik steeds maar met het Burgerlijk wetboek en niets 
anders voor mij zat, en HAl\IAKElt met de Pandecten Vfin POTHJEH. 
Wij hebben later dikwijls gelachen om de ongenadige wijze, waarop 
hij lll~i toen over mijn methode van studie kon kapittelen, en mij 
in uitzicht stellen, dat op zijn hoogst een deunvaardersehap mijn 
baton de maréehal zon zijn. Dergelijke ontboezemingen, die natuur
lijk antwoorden uitlokten, zij het in wat minder forschen vorm, 
schaadden aan de vriendschap niet, en ieder deed zijn voordeel met 
hetgeen anderen ter aanprijzing van hun eigen methode aanvoerden. 

Als het eens voorkwam, dat op een mooien zomeravond een 
aantal vrienden het met HA!IAKII.R gewenscht vonden, zich, luiste
rende naar de vogels op Endegeest , of gellietende van den Hijnschen 
wijn in R\inzicht te verfrisscheu duor elkaars kout, en één zonderde 
zich af, om aan z~ine gewone studie te gaan, dan kon hij er zich 
op voorbereiden, "all HAMAKER te hOOl·en, dat hij bezig was, een 
boekworm te worden, volkomen onbruikbaar in het maatschappe
lijk leven. 

Meent nu niet, dat HAMAKER ook maal' iets van een Nurks 
had; integendeel, hij was veelal welwillend, goedig, vriendelijk in 
zijn oordeel over menschen en dingen. Maar wat hij als klein, 
kleingeestig, bekrompen, peuterig heschouwde, daar kon hij nu 
eenmaal niet tegen, noch in het kleine, noch in het groote. 

Als zijn tegenpartij op het biljart in een aantal voorzichtige 
stootjes eene serie caramboles maakte, kon zijn lip zich plooien 
tot een minachtenden glimlach en als het zijn beurt was stoven 
de ballen over het laken, en hij maakte zijn caramholes toch, want 
hij was destijds een goed speler. Als er in zijne tegenwoordigheid 
met eenig vuur een gesprek werd gevoerd over een onderwerp, 
dat hij onbeduidend achtte, of over vragen, die hij onoplosbaar 
rekende, zat hij zwijgend te kijken, en zoo iemand hem vroeg, 
waarom hij zijne meening niet zeide, antwoordde hij op forsehen , 
van weinig waardeering; getuigenden toon: omdat het mij de moeite 
niet waard is. Gold het een onderwerp, dat hij wel van beteeke
nis achtte, dan disputeerde hij logisch niet alleen, maar ook aan
genaam. Zijne vrienden hechtten veel aan zijne meening en waar
deerden zijne kennis en scherpzinnigheid hoog. Dat hem later een 
professoraat wachtte', daaraan twijfelden zij reeds toen niet. 
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En even hoog als zIJn verstand waardeerden zij zijn karakter. 
Hij was reeds toen, wat hij is gebleven, welwillend en behulp
za am , eenvoudig en bescheiden, rond en eerlijk, tot iets slechts 
werkelijk niet in staat. 

Hij heeft mij vroeger en later wel eens gezegd: ik ben lastig. 
\Vie hem goed kendell, wisten, dat dit niet het geval was. Maar 
wel had hij een zeer prikkelbaar zenuwgestel, dat het hem 
niet altijd gemakkelijk viel meester te blijven, al streefde hij hier
naar met al zijn kracht. Geluiden, die een ander niet eens hoorde, 
kondelI hem hinderen, zoo, dat ze hem ernstig belemmerden in 
zijn werk, hem stoorden in deelneming aan een gesprek, hem 
somtijds zelfs innamen tegen een persoon. Men kon hem onder een 
levendig gesprek plotseling met een uitroep van ongeduld zien op
springen, omdat hij het niet langer kon uithouden, dat in een 
nangl'Cl1zende kamer steeds iemand op krakende pantoffels' heen en 
weer liep - zonder dat eeu ander in het gezelschap het had 
gehoord. Een onderhoud met een kennis, die bij het spreken, of 
ademhalen voortdurend bepaalde geluiden maakte, kon hij soms 
ter nauwer nood voeren, zonder teekenen van ontstemning te geven. 
H\i deelde mij eens als ernstig bezwaar tegen zijn studeerkamer 
mee, dat hij er den haan van z~ill buurman telkens scherp hoorde 
kraaien. Dat hij ûch zelven op grond van dergelijke eigenaardig
heden lastig noemde, daarin ligt wel het beste bewijs, dat hij er 
tegen streed. Dat hij in den omgang een allerbeminnelijkst man 
was, en dat hij ons een gl'Oot aantaL diep doordachte studiën heeft 
nagelaten, bewijst tevens dat die strijd hem gelukte. Maar wij 
kunnen zeker zijn, dat hij hem veel moeite kostte. Dit maakt, dat 
wij dubbel moeten waardeeren , wat hij was, en wat hij op weten-
schappelijk gebied praesteerde. . 

'reg~n het einde van HA~IAKER's studententijd wachtte hem eene 
teleurstelling. Het bleek hem, dat hij zich in de naaste toekomst 
geldelijk minder vrij zou kunnen bewegen, dan hij had gedacht, 
en h~j begreep, dat hij wel zou doen, door te trachten, zich eenige 
inkomsten te verzekeren. Nog vóór zijne promotie vestigde hij zich 
daarom als repetitor en hij had succes, geen wonder; zijne groote 
helderheid verschafte hem spoedig leerlingen, zooveel hij wellschte. 
Hij verlangde er aanvankelijk maar een beperkt aantal, want de 
voorbereiding voor zijne repetitiën kostte hem nog al tijd en hij 
wilde werken aan eene dissertatie. Intusschen , de uitkomst heeft, 
dunkt mij, bewezen, dat hij hiervoor niet genoeg tijd overhield. 
Hij had een allerbelangrijkst onderwerp gekozen: "de historische 
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school in de staathuishoudkunde"; maar eelle zorg\'Uldige behande
ling el' van eischte - mag men, dUlIkt mij, wel zeggen -langer 
en meer ollufgebroken arbeid, dan hij cr aan geven kon. Het WilS 

voor hem te moeilijker, omdat hij tot nog toe aau de staathuis
houdkunde geen bijzondere aandacht had gewijd. Het kleine boekje 
was helder gedacht en geschreven, maar het zou hem, naar ik meen, 
op zijne promotie niet den eersten graad hebben verschaft, indiell 
niet zijn vroegCl'e studie al geheel buiten twüfel had gesteld, dat 
hem die moest worden verleend. 

Na Z:jll promotie (14 Mei 1870) wijdde HA?llAKlm zich nu ge
heel aan zijne repetitiën; de advocatuur heeft hij nooit uitgeoefend, 
en van zoogenaamde bijbaantjes hield hij zich vrij. .Ja, hij was 
luitenant van de schutterij, maal' met weinig toewijding, en in de 
geheimenissen van den dienst was hij niet diep doorgedrongen. 
Eens - herinner ik mij - toen hij tot het brandpiket behoorde, 
en 's nachts de hrandklok luidde, moest hij beginnen, met zijne 
reglementen op te zoeken - die niet altijd voor de hand lagen -
om daaruit te ontdekken, welke telln was voorgeschreven. 'roen hij 
eindelijk, naar de voorschriften gekleed, op het terrein van den 
brand aankwam, was deze gebluscht en kOIl de schutterij weldl'll 
inrukken. Het was hem en enkelen superieuren, die hunne schut
terlijke plichten ernstig opnamen, eene verlichting toen hij zijn 
diensttijd had volbracht en zijn eervol ontslag erlangde. 

Aan de gewone stadsvermaken nam hij weinig deel en in gezel
schappen bewoog hij zich niet veel. Maar hij had toch het geluk, 
kennis te maken met eell meisje, geestig, verstandig en even on
bekrompen van opvattingen als hij: MARIA BRoosHom'T. Zij kregen 
elkaar lief, huwden 27 Juli 1871 en werden een zeer gelukkig 
echtpaar. Dat zij hem enkele jaren voorging in den dood, was 
voor hem een zware slag; de wijze, waarop hij daarna sprak over 
haar, over zijn huwelijk en over hetgeen zijne kinderen voor hem 
waren, toonde mij op nieuw zijn aantrekkelijk karakter. 

HA~fAKER bleef dan na zijne promotie te Leiden; ik keerde er in 
1873 terug en genoot er weer geregeld van zijn omgang, Hij was 
in de volle glorie van zijn werkkring; de studenten betwistten 
elkaar zijne lessen' en bij het begin van eene groote vacantie kon 
hij mij zeggen, er is in dezen cursus geen van mijne leerlingen 
afgewezen, die zich met mijn goedvinden voor het examen had aange
meld. In den druksten tijd, als zijne repetitiën om 9 uur 's mor
gens begonnen, en met een paar tusschenpoozen voor de maaltijden 
doorgingen tot '8 avonds tien, kon hij wel eens zuohten, maar hij 
gaf vele lessen met genoegen; vooral die aan de jongelieden met 
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matigen aanleg, bij Wie hij vaak de meeste belangstelling vond. 
Den hesten dezer maakte hij dan met groot geduld en volkomen 
helderheid de . onderscheiden opvattingen over de voornaamste rechts
vragen duidelijk en zette hij uiteen, waarom hem deze of die de 
juiste voorkwam; den minsten leerde hij alleen de meenillg van 
den vermoedel~jken examinator, al kOB hij aan het slot niet altijd 
verbloemen, dat hij het er niet mee eens was. De vlugsten zag hij 
meestal niet gaarne komen. Als die komen repeteeren , zeide hij, 
is het te vaak uit gemakzucht, omdat zij het gemakkelijker yinden , 
zich de noodzakelijke kennis te laten instampen, dan zelve te stu
deeren. Ja, kwam er eens een werkelijk helangstellend knap student, 
die wel zelf werkte, dan was het llatnurl~ik een genot voor HAMA

Klm met dezen alle rechtsvragen, die ter sprake kwamen, grondig 
te behandelen. Maar zulke waren er te weinig. Gebeurde het eens, 
dat op het bepaalde uur in plaats van de verwachte discipel een 
telegram uit den Haag kwam, dat deze dool' onvoorziene omstan
digheden was verhinderd, dan behoefde de verhinderde zich op de 
volgende samenkomst niet te verheugen, dai1 werd hem ongenadig 
de les gelezen, en als zulke onvoorziene omstandigheden zich meer 
voordeden, dan kreeg hij spoedig zijn afscheid. 

Om bij dat inspannende, huiszittende leven gezond te blijven, 
maakte HAlIiAKElt in dien tijd geregeld een morgenwandeling, Lei
derdorp om. Met een grooten flaphoed diep over de oogen, een 
wapperenden regenmantel en hooge laarzen over zijn broek trot
se(mle hij weer en wind. Het was vermakel\ik hem zoo met zijn 
zware, groote passen te zien gaan. Ik tl'ek de aandacht, zei hij mij 
eens lachend, van morgen hoorde ik eene vrouw tegen eene andere 
zeggen: "kijk, daar heb je dien kerel weer"; als er daar eens een 
misdrijf wordt gepleegd, wie weet, of ze mij dan niet aanwijzen 
als een verdacht individu, dat in de buurt gezien is. 

Voor eigen zelfstandige studie, voor schrijven ontbrak hem bijna 
alle tijd en gelegenheid. In de kleine vacantiën gingen de repeti
Win door, gedurende een deel van de groote vacantie eveneens, en 
bovendien, als deze aanbrak, was hIj zoo afgewerkt, dat hij vóór 
alles moest uitrusten. 

Dat hinderde hem, want hij dacht veel na over de juridische 
onderwerpen, die hij geregeld met zijne leerlingen doorliep, en hij 
had er wel eens iets over te zeggen. 

Eindelijk in het begin van 1875 vond hij tijd en gelegenheid 
om iets te schrijven, een opstel, getiteld: Beschouwingen over 
pandrecht, opgenomen in de Nieuwe Bijdragen voor rechtsgeleerd
heid en wetgeving (N. Reeks D. I bI. 49-97). Het is eene scherpe 
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en heldere uiteenzetting van wat Haar ZIJne llIeening de aard V!ln 
het pandrecht is; het vertoont reeds zeer sterk den trek, aan 
I-LDIAKER'S geschriften bij uitstek eigen, volkomen onafhankelijkheid 
\1\ll alle geldende theorieën, en ik zou er wel durven bijvoegen, 
nog een tweeden, dien ik ook later wel eens hcb meen en terug 
te "inden, de misschien welbewmte neiging, om zijIIe afwijkende 
Illcellingell niet slechts scherp, maar zelfs haast te scherp te formu
leereil. Als ik die neiging wel in geschriften van HAMAKER heb 
opgemerkt, heb ik ze toegeschreven mm het streven van den uit
l1l11ntellden docent, om, desnoods dool' eenige overdrijving, - die 
de leerling later zelf wel corrigeert - de tegenstellillgell volkomen 
duidelijk te maken, en in de geheugens te prenten. 

In dit artikel betoogt hij, dat de eigenaar, die een pand geeft, 
geen zakelijk recht vestigt, maar eenvoudig zijne zaak overdraagt 
aan een onzeker persoon, later aan te wijzen door den pandhouder. 
Dat recht, om aan te wijzen, aall wiel} de eigenaar heeft overge
dragen, kan men zekflr geen zakelijk recht noemen, meent IIAMA
KElt, en eigenlijk heeft de pandhouder in het geheel geen recht. 
Dat hij ten slotte het bedrag van zijne vordering afhoudt van het
geen hij van den verkrijger ontvangt, is in den grond geene uiting 
van een recht van hem, maar hiervan, dat de schuldenaar niet het 
recht heeft, dit bedrag van hem terug te vorderen. Ik betw ij fel , 
of deze voorstelling wel veel ingang heeft gevonden bij de Neder
landsche juristen; maar daarin lag ook niet de groote beteekenis 
van het artikel. Die was gelegen in hetgeen HAMAK"Elt er, als 
eerste in Nederland en geheel onafhankelijk van meellingen, om
streeks denzelfden . tijd in Duitsehland opkomende, schreef over 
hetgeen later is genoemd de vra3g van wil of vertrouwen. 

Dat men nog altijd vasthield aan de oude theorie van het paildrecht, 
hing hiermee samen, meende hij, dat men als schepper en vernetiger 
van rechtsbetrekkingen beschouwde den wil van een persoon, in
dien deze is geopell baard niet de verklaring dat hij wil, maar zi:jn 
loil zoo die is verklaard. 

Die opvatting kan, meende HAMAKER , niet juist zijn. Zij gaat 
uit van de gedachte, dat de verklaring is eene openbaring vall den 
wil. En dat is zij niet. Immers, wat geschiedt er, als iemand tot 
een ander spreekt, of in eenigen anderen vorm eene zoogenaamde 
wilsverklaring aflegt? Het is onjuist· te meellen, dat- hij dien 
ander gedachten meedeelt. Hij doet niets anders, dan voorstellingen, 
welke die ander reeds bezat, in een bepaald verband en in eene 
bepaalde samenstelling in zijn bewustzijn tenlgroepen. Hij deelt 
geene gedachten van hemzelven mede, maar wekt gedachten van 
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den nnder op. En de voorstelling, onder den invloed van de wils
verklaring bij den hoorder ontstaan, is niet deze, dat de spreker 
dit of dat rechtsgevolg w i I, maar dat hij zeg t het te willen. Die 
laatste voorstelling wordt nu door den hoorder in zijn geest verder 
verwerkt; en door redeneering zal hij veelal tot het besluit 
komen, dat nu ook de spreker heeft gewild, wat hij heeft gezegd 
te willen. 

De wilsverklaring kan dus haar kracht niet ontleenen aan den 
w i I, dien zij openbaart, want zij openbaart er geen, en kan er 
geen openbaren. Maar in de ver k I a ri n g ligt de kracht, omdat 
zij de voorstelling opwekt, en opwekken moet, dat de sprekende 
wil, wat hij verklaart. 

HAM AKER zet dan verder uiteen, dat de leer van de kracht van 
den wil gansch andere gevolgen heeft, dan die van de kracht der 
verklaring en dat de laatste zijne opvatting van het pandrecht 
mogelijk maakt. 

Ik heb hier slechts zeer kort de hoofdtrekken van het betoog 
kunnen aanstippen. Ik mocht het niet voorbijgaan, omdat het den 
eersten slag heeft toegebracht aan de oude wilstheorie , die sedert 
voortdurend terrein heeft verloren, en dat het zoo een belangrijken 
invloed heeft gehad op de juridische opvattingen hier te lande. 
Hij heeft zijn standpunt in den strijd in·· 1880 BOg eens helder en 
kernachtig uiteengezet in eene aankondiging van het boekje Wil 
of vertrouwen van Mr. W. MODDERMAN. 

Aan het eind van zijn opstel sprak HAMAKut van betoogen, die 
h~j een volgende keel' hoopte te leveren; maar weer nam zijn dage
lijksch werk hem te zeer in beslag, dan dat hij tot schrijven kon 
komen. En toen hij eenigen tijd kreeg, om el' zich aan te wijden, 
had hij aanleiding tot een breederen opzet. Een onzer bekende 
uitgevers verzocht hem n. 1. een handhoek voor het N ederlandsche 
Burgerlijke Recht te schrijven, en hij nam dit op zich; wel niet 
zonder schroom, want hij dacht er niet licht over, maar ten slotte 
met liefde. 

Intusschen , nauwelijks was hij begonnen met ernstige voorbe
reiding voor hetgeen hij wilde schrijven over de Wet houdende 
algemeene bepalingen, door het bestudeeren van eenige werken en 
artikelen over internationaal privaatrecht, of el' kwam weer een 
kink in de kabel. Hij werd den 2 ssten September 1877 benoemd 
tot hoogleeraaJ: te Utrecht en in de overtuiging, dat de voorberei
ding voor zijne colleges hem in de eerste jaren voor het schrijven 
aan zijn handboek weinig tijd zou laten, verzocht hij zijn uitgever, 
hem van zijne verplichting te ontslaan; deze voldeed aan het ver-
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zoek met eelle welwillendheid, die te meer was te waardeeren , 
omdat - zooals van zelf spreekt - het handboek van den pro
fessor voor hem nog grooter waarde zou hebben gehad, dan dat 
van den repetitor. 

HAMAKER werd aanvankelijk belast met het onderwijs in het 
Halldelsrecht , het Intel'llationaal privaatrecht en de }:ncyclopaedie. 
Geeu gemakkelijke taak. Vau handelsrecht wist hij zooveel , als 
mcn mocht verwachten van iemand vall buitellgewollell aanleg, die 
goed had gestudeerd, en het vak verscheiden jaren als ernstig 
repetitor had onderwezen - dat. was, geloof ik, V001' een begill
Heml professor vrij wat -; maar van de praktijk van het handels
recht hrul hij weinig gezien; met gezette studie van het internationaal 
privaatrecht was hij nog maar voor kort aangevangen; encyclo
paedische kennis had hij genoeg, llIaar de rechtseucyclopaedie is 
altijd een moeilijk vak voor wie het emstig opvat. lutusschen, 
wie HAMAK1<;it'S vlugheid, helderheid en werkkracht kenden, wistCII, 
dat de vakken b~i hem iu goede handen waren. 

Het Halldelsrecht was vóór de invoering der lIieuwe wet met 
het Burgerlijke recht en het Procesrecht onderwezen door den 
hoogleeraar J. A. l~lWIN. Deze verzocht HA"MAKER reeds in 1878 
hem het Handelsrecht weer af te staan, en het Procesrecht daar
-voor in ruil te nemen. 

Het ging HA!lAKElt wel aan het hart - geen wonder - weer 
af te zien van het Handelsrecht, dat zijn liefde begon te krijgen, 
maar hij meende het verzoek van zijn zoovecl ouderen ambtgenoot 
Biet te mogen afslaan. Hij willigde het in, royaal, zoonIs 
zijn aard meebracht, en ik betwijfel eenigszins, of dit hem des
tijds door de faculteit wel naar verdienste als eene opoffering is 
toegerekend. 

Na FRUIN'S overlijden in ] 8135 ruilde HAMAKElt, nu overeen
komstig zijn wenseh, het Procesrecht voor het Burgerlijke recht. 
In HW 5 werd hij bij de benoeming van een uieu wen hoog
leeraar van het onderwijs in de Encyclopaedie ontheven. Ook dit 
wensrhte hij. 

Hij aanvaardde zijn ambt den 12den December 1877 met eene 
redevoering over "Aard en doel van het internationaal privaatrecht"; 
eene heldere en eenvoudige uiteenzetting van de feiten, die dat 
recht noodr,akelijk maken, van de oude statutenleer en van de 
gronden, waarom deze moest worden verworpen, yan de nieuwe 
theorie, die de toepassing van vreemd recht niet meer als eene 
beleefdheid, maar als een eisch van recht beschouwt, en langs 
wetenschappelijken weg naar regelen voor die toepassing zoekt. 



- 12 -

( 89 ) 

In later jaren heeft HAMAKER aan het internationale recht nog 
mellig opstel gewijd. 1) 

Hij heeft o. a. in een Ul. i. meesterlijk artikel van 1880 uiteen
gezet, uit welkE: beginselen verschillende groepen van schrijvers een 
bindend internationaal privaatrecht afleiden, en hoe en op welke 
grOlHlell ?:ij tot de toepasselijkheid van eene bepaalde wetgeving in 
deze en. die gevallen besluiten. Het onderzoek was moeilijk en de 
uiteenzetting heeft daarom groote waarde, omdat de schrijvers maal' 
al te "aak hebben verzuimd ons, en misschien ook wel eens zich 
zei ven , zorgvuldig rekenschap te geven van den diepsten grond 
hunnel' bijzondere beslissingen. 

Naar HAMAKERs opvatting lijden alle besproken theorieën aan eene 
gemeenschappel\ike gl'ondfout. Z~i beginnen nl. met aan te nemen, 
dat ei gen I ij k de rechters van iederen staat slechts de wetten van 
dien staat hebben toe te passen, en maken zoo de beslissing naar 
buitenlaudsch recht tot iets, dat eelle bijzondere verklaring behoeft. 
'l'en onrechte; al ûjn er meer geva:llen, waarin de rechter naar 
het recht van zijn land moet beslissen, dan waarin hij vreemd recht 
moet toepassen, daarom is het nog niet meer in overeenstemming 
met den aard del' dingen, met zijne ambtelijke roeping, dat hij 
het eerste doet, dan het laatste. 

Zijn eigen standpunt geeft, naar het mij voorkomt, HAMAKEIt 
ons het best te zien in eene redevoering van 1890. De mensch
heid, zoo betoogt hij daar, bestaat niet uit een aantal volken, 
evenmin uit een aantal staten die weer door menschen gevormd 
worden, maar uit "de menschen zelve". 'l'usschen deze en de 
menschheid staat niet iets anders in. "Het Christelijk ideaal: alle 
menschen broeders, is waarheid. Wij zijn niet Nederlanders , Frau
sehen of Engelschen en daarom menschen, maar in de eerste plaats 
en onmiddellijk menschen; dat we tevens Nederlanders , Franschen, 
of Engelschen zijn, is iets bijkomstigs en toevalligs en heeft op 
onze waarde, op ons lot, op onze rechten en verplichtingen 

1) Ik noem: De grondslag van het internationaal privaatrecht. Ook in het Duitsch 
verschenen (Aankondiging van de Schets van het internationaal privaatrecht van 
Mr. T. M. C. ASSER) 1880. 

Praeadvies aan de Juri8tenvereelligill~ over de uitlevering van eigen onderdanen, 
1885. (Ook in het Dnitsch vertaald.) 

Redevoering in het Utreohtsch genootschap over de organisatie der menschheid, 1890. 
Aankondiging van ERNST ZITELMANN, Internationales Privatrecht, 1898. 
De aard en ontwikkeling van het internationaal privaatrecht, 1899. 
De jongste geschiedenis van het internationaal prWaatrecht (1903). . 
Aankondiging van Dr. KARL NEUMEVEIt, Die gemeinrechtliche Entwicklnng des Inter· 

nationalen Privat- nnd Strafrechts (1903). 
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vergelijkenderwijs gesproken, slechts onbednidenden invloed". 
"Maar al is de mellschbeid een, al vormt zij eene ondeelbare 

maatschappij, toch is er iets verdeeld", uI. de regeering over de 
ll1t~llsehheid. ,,"Er is niet eene centrale regeering, maar eeu groot 
aantal plaatselijke regeeringen hebben ieder een deel van de gansche 
taak voor hare rekening genomen". De menschheid is één, doch 
wordt bij gedeelten geregeerd". "In het belang van een geregeld 
bestullr is de aarde verdeeld in een aantal territoriën en in ieder 
territoor is eene regeering, belast met de taak de bel a n geil 
der menschheid te behartigen en te hevorderen". Mij dunkt, 
in deze beschouwing, die ik deels met HAMAKER's eigen woorden 
heb weergegeven, ligt de grond van zijne opvattingen van inter
nationaal recht. Het gezag en zijne organen bestaan voor de be
langen van allen, ingezeten en vreemden gelijkelijk, zij hebben 
i e cl er recht te doen. Hieruit volgt dan onmiddellijk, dat de taak 
van den rechter aldus behoort te worden bepaald, dat hij zich in 
elke zaak zonder voorkeur voor illheemsch of uitheemsch recht de 
vraag stelle: in welke wetgeving is tusschen deze partijen, in dit 
geschil het recht te zoeken. 

En bij de heantwoording dier vraag hoede men zich wel - zoo 
waarschuwt HAllAKER in een aankondiging van ZITI<:UtANl'i'S "Inter
nationales Privatrecht" - voor eene gewone dwaling. Men ue
schouwe het privaatrecht niet als "een voorraad dingen, rechten 
genaamd, die op bepaalde wijzen, door bepaalde oorzaken, ontstaan 
en te niet gaan, verkregen en verloren worden en bepaalde wer
killgen uitoefenen" 1). Ware die voorstelling juist, dan zou men 
moeten erkennen, dat die in voorraad liggende rechten slechts 
konden wordeü gereed gehouden door den staat, die over de he
standdeelen daarvan de beschikking had. Maar de voorstelling is 
onjuist. Zij is niet anders dan eene beeldspraak, die misschien 
practisch gemak verschaft, maar de objectieve werkelijkheid niet 
met juistheid weergeeft. 

Het reeht, ook het privaatrecht is inderdaad "een samenstel van 
gedragsregelen, den menseh de handelwijze voorschrijvende, die hij 
in de verschillende verhoudingen, waarin het maatschappelijk leven 
hem ten aanzien van medemenschen plaatsen kan, tegenover dezen 
heeft in acht te nemen en op zijn beurt van hen verwachten en 
verlangen kan". Houdt men dit in het oog, dan staat men tegen
óver de vraag, welke wetgeving moet worden toegepast, geheel 

') Ook in zijn werk over "Het recht en de maatschappij" had hij al op het valsche 
van deze voorstelling gewezen. 

4 
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anders, veel minder bevooroordeeld voor het territoriale recht.. 
Op cene vraag van internationaal strafrecht zien wij HAMAKER 

zijne leer toepassen in een praeadvies aan de Juristenvereeuigillg 
over de uitlevering van eigen onderdanen (1885). 

Hij komt. daar tot deze slotsom: "Het misdrijf is in het bewust.
zijn der beschaafde wereld geworden universeel, onafhankelijk van 
de plaats waar, van de nationaliteit der personen door of tegen 
wie het gepleegd werd. Op iederen staat rust daarom de verplich
tilIg het zijne te doen tot repressie ook van die misdrijven, die 
niet bedreven werden binnen zijn territoor, noch door, noch tegen 
zijne onderdanen." Hij kan dit, als hij den schuldige in zijne 
macht heeft, op tweeërlei wijze doen, door hem zelf te straffen, 
of door hem uit te leveren. De uitlevering is eene daad van straf
vervolging, zoo goed als het stellen van een aangehoudene in 
handen van een binllenlandschen ambtenaar, met strafvervolging 
belast.. Welke van die twee wijzen men moet kiezen, hangt -
indien de mogendheid, aan welken zou moeten uitgeleverd, vol
doende waarborgen voor behoorlijke berechting en bestratling op
levert - ell kei hiervan af, of de staat, die den misdadiger in 
handen heeft, of wel eeu andere, beter in staat is, achter de 
waarheid te komen. In den regel zal dat de staat zijn, waar het 
misdt'ijf gepleegd is. Men heeft dan ook al lang gebroken met de 
voorkeur voor den j lldex domicilii, met de oude leer, dat ieder 
aanspraak had - in den regel althans - op berechting dool' den 
rechter van zijne woonplaats, en men heeft berechting dool' den 
judex delicti cornrnissi op den vool'gl'Ond gesteld. Daarom levert 
men een vreemdeling ook uit, niet aan zijn eigen staat, maar aan 
den staat, waar hij heeft misdreven. Maar daarom ook moet de 
staat c. q. zijne eigene onderdanen uitleveren. 

Genoeg om te doen zien, dat HAMAKER de studie van het in
ternationale recht zeer principieel heeft opgevat, en er steeds zijne 
volkomen aandaeht aan is blijven wijden. 

Zooals zijne studie, zoo was z~in college over het vak, dat hij 
gaarne gaf aan eenige uitgelezen belangstellenden. 

Ook van zijn college over Encyclopaedie maakte hij ernstig werk. 
Hij behandelde daar o. a. - en ik geloof met veel liefde en toewij
ding voor dit onderdeel - de oud-Nederlandsche staatsinrichting 
en bronnengeschiedenis. 

Maar zijne groote kracht lag ongetwijfeld in zijn college over 
het Burgerlijke recht. Ik kan hierover slechts van hooren .zeggen 
oordeelen, maar· ik voel, ik durf zeggen: ik weet, dat volle 
waarheid was , wat leerlingen en oud-leerlingen er over schreven 
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lHl zijn dood. Een hunner, die hem zeer lief was, schreef, dat de 
inhoud zijner voordrachten ver uitstak hoven het gewone college peil 
en deelde omtrent die over het burgerlijke recht het volgende mede: 
"Ieder jaar behandelde hij daarvan slechts een betrekkelijk klein 
gedeelte, lllaar dit werd dan ook van ieder, die hem aanhoorde, 
onvervreemdbaar eigendom; de hoofdbegrippen werden onuitwisch
baar in zijn hoorders gegrift. Zijn colleges waren geen excerpten 
uit halld-, of leer- of studieboeken. Iedere zin was HAMAKlm zelf; 
hij gaf het allerbeste, wat hijzelf in zich had en getroostte zich 
uren en uren van voorbereiding om eerst zelf alles VllII den grond 
af op te houwen en te verwerken." Ik weet. dat dit zoo was, 
omdat ik hem en zijne wijze van studeeren kende, en hij mij van 
zijn collegegeven meermalen iets had verteld. Hij was breed in zijne 
opvattingen, zocht gaarne naar den diepen grond der dingen en 
rustte niet voordat hem voor het onderwerp, dat hij had aangevat, 
naar zijn inzien volkomen was gel~kt dien te vinden. \Vas hij eell
maal zoover , dan had hij ook omtrent de vragen, die het gold, 
eene volkomen heldere en vaste overtuiging. Dat is al eene der 
hoofdzaken voor het geven van een voortreffelijk college. 

Hij had bovendien een tegenzin tegen alle woordenpraal, en 
legde zich toe op eenvoud en helderheid in den vorm. En zoo 
moest hij wel, aan anderen op aantrekkelijke wijze duidelijk makell, 
wat hem zelven zoo duidelijk was. 

DezelfJe discipel, dien ik zooeven aanha.alde, zegt verder over 
de wijze, waarop HAMAKER de· resultaten van zijn onderzoek mee
deelde: "hij zag de waarheid vóór zich en vertelde die, eenvoudig 
nIs een verhaaltje". Bell andere zijner oud-leerlingen bevestigde 
mij dit, en voegde er aardig bij: HA)IAKER stelde de zaken zoo 
duidelijk, en zoo eenvoudig voor, dat slechts de beste helft zijner 
leel"lingen voelde, hoeveel studie daarachter zat, hoe diep doordacht 
en hoe mooi dat was, en hem ten volle waardeerde. 

In wat die beide mannen naar waarheid zeiden, ligt niet slechts 
een gl'ooten lof voor HAMAKER als docent, maar ook voor HAMA

KER als mensch. Wie zoo college geeft, dat de hoorders doordringen 
in het onderwerp, zonder daarbij te voelen, hoe knap de spreker 
is, is een waarlijk bescheiden man. 

Dat HAMAKER dat was, kwam trouwens ook in andere opzichten 
vaak genoeg uit. Hij sprak b. v. zeer goed, maar zag er vroeger 
en later dikwijls zwaar tegen op, als hij het moest doen. Ik kan 
dat niet, zei hij dan. Wie he.m meer gehoord hadden, wisten wel 
beter. Zeker, men kreeg van hem geen oratorie, geen rhetoriek te 
hOOI'en, maar wie verlangt, ik zou haast zeggen. wie verdraagt die 
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tegenwoordig ook nog, wie heeft el' nog tijd, om daarnaar te 
luisteren? Maar helder zijn meening zeggen, of een warm woord 
spreken uit het hart, dat kon hij zoo goed als de beste. 

Men kan als hoogleeraar in de rechten Of de voorbereiding voor 
de praktijk, Of de inleiding in de wet.enschap als hoofddoel nemen. 
HAMAKÈR deed met volle waardeering van eene andere richting het 
laatste. Als hij over zijne collegeplalluen sprak en vertelde, hoe hij 
de theoretische grondslagen van' het leerstuk, dat aan de orde zou 
komen, dacht te behandelen, de verschillende opvattingen daarom
trent zon uiteenzetten, en den invloed hiervan op de bijzondere 
toepassingen wilde schetsen, dan kreeg men den indruk, dat zijne 
leerlingen een duidelijk inzicht in de stof zouden krijgen, en men 
verloor dien indmk niet, maar glimlachte op zijn best even, als 
hij - sprekende van zijn college over Nederlandsen burgerlijk 
recht - aldus besloot: och en als ik dat alles heb verteld, heb 
ik over onze wet niet veel meer te zeggen. 'V ie zijne studies over 
ons burgerl~jk recht kende, wist, hoe hij dat hedoelde. Aan wets
iQterpretatie naar letters en leesteekens deed hij niet veel, en wat 
werkelijk voor het stelsel van onze wet en de beteekenis van ons 
instituut, waarvan sprake was, van gewicht kon zijn, was in den 
loop van het betoog al ter sprake gekomen. . 

HAMAKER bewoog zich met gemak in een groot deel onzer juri
dische vakken; hij heeft ook in het Romeinsch recht tijdelijk college 
gegeven en daarin dikwijls geëxamineerd. 

Hij was naar het getuigenis van wie hem hoorden, een uitne
mend examinator. Hij had ook over de goede methode van exami
neeren en over wat men wel, en wat men niet mocht vragen eene 
zeer stellige meening, - en ik ben niet zeker, dat hij heel goed 
k{)n verdragen, dat een andere examinator die niet deelde -. Zij 
werd hem trouwens ingegeven door zijn ruimen blik en door zijne 
vriendelijke belangstelling in de studenten. Hij eischte van een 
examinandus een goed inzicht in de begrippen, niet kennis van 
wetsartikelen of vaardigheid in de toepassing hiervan. 

Hij was bovenal een uiterst humaan examinator en oordeelaar. Het 
ging hem aan zijn hart, als hij iemand moest zien afwijzen, althans, 
wanneer hij den indruk had gekregen, dat deze wel had gewerkt. 
Voor de luiaards had hij, geloof ik, ook als professor niet veel genade. 

HAMAKER is behalve voor zijn professoraat, in een aantal bijzon-
dere functiël1 werkzaam geweest. . 

Verscheiden jaren was hij lid van de commissie voor middelbaar 
onderwijs. 

Jaarboek 1911. 6 

m 
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Een aantal achtereenvolgende jaren werd hij benoemd als lid van 
de commissie voor de notariëele examens. Zijne groote eJ.l bruik
hare kennis van het privaat.recht, zijne heldere en eenvoudige wijze 
van examineeren, werden ook hier zeer op prijs gesteld. 

Hij was lid van de commissie tot herziening van het 2de boek 
van het Burgerlijk wetboek. Hij bereidde zich voor de vergaderin
gen dezer commissie zeer ernstig voor, en maakte van dè onder
werpen, die er ter sprake zouden komen, vooraf diepe studie. Hij 
ging daartoe ook de vreemde wetgevingen en de toepassing daarvan 
na en stelde zich o. a. op de hoogte van het zeer afwijkende En
gelsche zakenrecht, om te zien, of wellicht overneming van elders 
geldende stelsels hier wenschelijk en pmctisch uitvoerbaar kon zijn. 
Bedrieg ik mij niet, dan hadden de meeste zijner medeleden om
trent hunne taak eenigszins andere opvattingen dan de zijne en 
bevredigde daarom deze werkzaamheid hem maar matig. 

Eenige jaren was HAMAKER. een zeer gewaardeerd lid van het 
bestuur der Juristenvereeniging. 

Vele jaren was hij lid van de Directie van het Utt'echtsch ge
nootschap, aan welker vergaderingen en werkzaamheden h\i troll~ 

deelnam. 
Van 1895 tot 1904 was hij redacteur van het 'Veekblad voor 

Privaatrecht, Notarisambt en Registratie; een lange rij opstellen 
over het Burgerl~jke recht, van hoog wetenschappelijk belang, zijn 
als hoofdartikelen hierin geplaatst. 

In 1889 werd HAMAKER lid van onze Akademie; hij was - gij 
herinnert het U, - een trouwen belangstellend bezoeker onzer 
vergaderingen, zoo lang zijne gezondheid het hem veroorloofde. Drie
maal voerde hij er het woord, over: De tegenstelling van publiek
en privaatrecht, (1894), De afstamming van natuurlijke kinderen, 
naar aanleiding van het in 1898 over dit onderwerp biLde Sta,tyn: 
Generaal ingediende wetsontwerp (1899), en Het rechtsbewustzijn 
en de rechtsfilosofie (1907). 

In 1886 werd HAMAKER benoemd tot ridder van den Neder
landschen Leeu w • Ik mag naar aanleiding hiervan in herinnering 
brengen, wat hij bij de overdracht van het rectoraat geestig zeide 
over aan NlCOIJAAS BEETS verleende onderscheidingen: "Het is met 
ridderkruizen als met de maan. Zelve geven ze geen licht, maar 
opgehangen in het licht van groote verdiensten verspreiden ze een 
weldadigen en bekoorlijken glans." Dat van HAMAKER heeft het 
gedaan in toenemende mate. 

Ik vermeldde reeds, dat hij een groot aantal artikelen heeft ge
schreven over onderwerpen van Nederlandsch privaatrecht. Eeno 

2Q 
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gezette bespreking daarvan zou, alom den tijd, dien zij zou vor
deren, hier onmogelijk zijn, en ook in dezen kring, waar voor die 
bijzonderheden maar matige belangstelling kan worden verwacht, 
misplaatst. Maar iets wil ik er toch van zeggen. 

HAMAKER heeft nooit de meeningen van anderen over bekende 
rechtsvragen herkauwd; hij schreef over een onderwerp alleen, als 
h~j er iets nieuws, iets geheel nieuws over te zeggen had. En dit 
zeide hij dan met onovertrefbare duidelijkheid. Er zijn rechtsvragen 
en wetsartikelen, die voor den - laat ik zeggen - argeloozen 
beschouwer duidelijk en eenvoudig schijnen of onschuldig, maar 
die, zoodra een gemiddeld jurist zich zet tot bespreking en uit
legging, alle helderheid en eenvoud verlie~len en tot juridische 
nachtmerries worden. Aan de juristen behoef ik geene voorbeelden 
te noemen. HAM AKER heeft verscheidene daarvan onder handen 
genomen, en ik durf zeggen, h~i heeft nooit een veliroebeld. Men 
kan het met zijne opvattingen eens zijn, of oneens, maar hij wekt 
nooit den indruk, dat men eene onoplosbare vraag voor zich heeft. 
En pakkend zijn de artikelen ook. Als er fouten in de redeneering 
zijn, - die zullen er toch wel in z~jn, in welk menschenwerk zijn 
zij nooit? - dan zitten zij zoo verscholen, dat juridisch niet zeer 
ervaren lezers ze niet licht opmerken, en zich hij na altijd gewonnen 
geven. Hierom zou het niet te verwonderen zijn, zoo inderdaad, 
zooals mij wel eens is verteld, de jonge ambtenaren in een onzer 
takken van dienst speciaal tegen de artikelen van HAMAKER werdcn 
gewaarschuwd. Maar dat wijst niet op een gebrek, veeleer op een 
deugd daarvan. 

Zij waren geschreven met het gemak en de helderheid, die eene 
klare, vaste overtuiging geeft. 

Eene breede studie stelde hem in staat in elk geval de methode 
van uitlegging te kiezen, die daarvoor paste. Somtijds volgde hij de 
historische. 1n een voortreffelijk opstel over de voortgezette ge
meel~schap naar art. 182 B. W. levert eene uiteenzetting van het 
GerlIl6ansche familievermogensrecht en eene uitvoerige bespreking 
van den vermogenstoestand na overlijden vàn een der echtgenooten 
in het oude Nederland den grond voor de aanwijzing van de jniste 
beteekenis van het artikel en voor eene afkeurende kritiek daarop. 

Om de juisten zin vast te stellen van art. 1507 B. W. dat koop 
en verkoop van eens anders goed nietig verklaart, wendt hij zich 
tot den oorsprong van het art. van den Code Civil dat met ons 
artikel overeenstemt. Uit hetgeen daarover door hen, die op de 
totstandkoming van de hepaiing invloed hadden, is geschreven en 
gesproken blijkt duidelijk, wat men er mee voor had. HAMAKER 

6* 
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leidt er uit af, dat men niet bedoelde, eene overeenkomst te weren, 
die men als onbehoorlijk beschouwde, maar veeleer eene, men kan 
zeggen wetenschappelijke uitspraak te geven, dat zulk eene overeen
komst, moge zij al sommige gevolgen hebben, geen koop en ver
koop is. Zoo is de regel te r~jmen met andere bepalingen, in het 
burgerlijk wetboek voorkomende en kan men de gevolgen er van 
op bevredigende wijze vaststellen. 

Een ander maal wijst begripsontleding hem den weg. Zoo in 
twee merkwaardige studiën over de vraag , of betaling door getui
gen kan worden bewezen. Hij betoogt daar, dat het wetsartikel, 
dat de vraag beheerscht, I' e c hts ha n cl e I i 11 gen betreft en dat 
betaling op zich zelf geene rechtshandeling is. Zij kan somtijds wel 
door eene rechtshandeling plaats hebben, b. v. door eigendoms
overdracht, maar zij is het zelve niet. Hiel'Om zou men oppervlakkig 
meenen dat elke betaling door getuigen moest kunnen worden 
bewezen. Intusschen, art. 1988 B. W., dat naar den vorm het 
getuigenbewijs beperkt, heeft inderdaad cene andere strekking, n.l. 
de bevordering van het in achtllemen van den schriftelijken vorm 
in alle daarvoor vatbare gevallen. De kwijting nu - een moderne 
afstammeling van de Romeinsche acceptilatio, kan men zeggen -
is wel eene rechtshandeling. Zij valt wel onder art. 1933 en kan 
boven zeker bedrag niet door getuigen worden bewezen. Maar men 
heeft vroeger en later, en ook in den tijd van de totstandkoming 
onzer wet het eigenlijke karakt.er der schriftelijke kwijting VOOf

bij gezien , en deze beschouwd enkel als eeu bewijsstuk voor de 
betaling, en daarom mag men aannemen, dat de wetgever, eenmaal 
in die dwaling bevangen, bij art. 1933 aan het bewijs der be
taling in plaats van aan dat der kwijting heeft gedacht, en het 
bewijs der betaling door getuigen heeft beperkt. 

Eene oplossing van de gewichtigste vragen omtrent de "mora" 
bouwt HAMAKEit op de eenvoudige opmerking, dat hij, die zuiver 
verbonden is, niet behoeft te voldoen, zoolang de schuldeischel' 
het hem niet vraagt - in den regel althans - en dat de t&~mijn 
bij eene verbintenis beteekent, dat de schuldeischer daarbinnen niet 
mag vorderen. 

De verdeeling van den bewijslast - die zoo velerlei, meestal 
weinig bevredigende verklaring heeft gevonden - verduidelijkt en 
verklaart hij op eenvoudige wijze, door in het licht te stellen, dat 
het proces niet anders is, dan een strijd van partijen ten overstaan 
van den onpartijdigen rechter en een pogen van elk hunner om 
dezen voor zijne voorstelling te winnen. Voor deze opvatting meent 
H.~.MAKER steun te vinden ook in de geschiedenis van het proces. 

4 
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Zoo zou ik kunnen doorgaan en vertellen van de heldere opstellen 
over de oorzaak der overeenkomst - een onderwerp, dat onder 
andere handen tot benanwde droomen voert - over het domicilie, 
over tal van vragen van erfrecht. Maar ik wil het liever, wat de 
interpretatiën van het geldende privaatrecht betreft, hierbij laten, 
en mij wenden tot die geschriften, die de gl'oote algemeene rechts
beginselen raken. Den strijd voor de opvattingen, daarin verkondigd, 
beschou wde HA.MAKER blijkbaar als z~jne voornaamste levenstaak. 
Zij eischen dus eene opzettelijke bespreking. 

Het eerst zette hij zijne meening uitvoerig uiteen in een boekje 
in 1888 verschenen, "Het recht en de maatschappij", dat in de 
rechtsgeleerde wereld vrij wat beroering heeft gebracht, veel bewon
dering heeft gewekt, maar ook vrijwat tegenspraak heeft uitgelokt. 
Reeds in zijne rectorale oratie, in 1884 had hij die meening aan
geduid. Ik spreek van zijne meening; in den vorm voert HAMAKNR 
wel is waar in zijn boek geen strijd voor eene bepaalde opvatting; 
hij zet slechts verschillende opvattingen tegenover elkaar, betoogt, 
dat elk dezer past bij en behoort in eene bepaalde wereldbeschou
wing en voegt ten slotte zijnen lezers toe, kiest nu, maar weest 
consequent in uwe keuze. Intusschen, hij ontveinst niet, aan welke 
opvatting hij de voorkeur geeft en het is er hem blijkbaar om te 
doen, deze ingang te doen vinden èn in dit boekje èn in verschei
den latere geschriften. 

HA.MAKER stelt tegenover elkaar twee rechtsopvattingen, de oudere, 
die de gedragingen der menschen in de samenleving beschouwt 
als gevolgen van hunne opvattingen omtrent recht en moraal, de 
jongere, die integendeel die laatste beschouwt als veroorzaakt door 
de waarneming van die gedragingen. Wat voor de oudere oorzaak 
is, is voor de jongere gevolg, en omgekeerd. 

Naar de oudere leer zijn de in 's menschen geest aanwezige mo
reele en rechtsbegrippen zelfstandige machten, die van het bewust
zijn uit den wil leiden. Voor haar maken de moreele en de rechts
begrippen het object der ethische wetenschap uit, en is niet de maat
schappij, die er zich naar richten moet, dat object. Als zij op die 
laatste let, is het alleen om haar te toetsen aan hetgeen zij zijn moet, 
en om hare gebreken aan te wijzen. 

Deze leer vindt den oorsprong van hare rechtsbegrippen Of in 
de objectieve , goddelijke rede (leer van het natuur- of rederecht) , 
of in den volksgeest (leer der historische school), Of in den geest 
van den wetgever (leer van het positieve recht). 

Zij is zelve het Uitvloeisel van eene levensbeschouwing, volgens 
welke de geest, het denken, eene zelfstandige scheppende macht 
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is, die het absoluut nieuwe voortbrengt en aan hare voortbreng
selen een eigene, ideëele werkelijkheid verzekert. Naar die beschou
wing schept de mensch door zijn denken, al is het onder hoogere 
leiding, of voorgelicht door de lessen van de ervaring J begrippen, 
die als zoodauig werkelijk bestaan. Zij kent den meugeh het ver
mogen toe, die begrippen, voor zoover z~i regelen van handelen zijn, 
te verwezenlijken, op het gebied der stof realiteit te geven. Het 
begrippen-scheppend vermogen van den mensch noemt zij zijne 
rede; het vermogen om naar die begrippen te handelen heet zijn 
wil. Rede en wil maken te zamen het hoogere element uit in 
's menschen geestelijk wezen. 

'regenover deze levensbeschouwing staat lijnrecht eene andere. 
Haar uitgangspunt is de ontkenning van het bestaan van zulke 
actieve geestelijke vermogens, als rede en wil zouden zijn. Zij er
kent als werkelijk bestaand alleen de afzonderlijke bewustzijns-toe
standen, voorstellingen, begrippen, gedachten, gevoelens, wilsbe
wegingen ; maar niet een actief geestelijk vermogen, dat die toestanden 
schept. Er is in den menseh niet iets, dat ze maakt, hij ondergaat 
ze slechts. 

De bewustzijnstoestanden kunnen niet ontstaan uit den geest, 
want dat zijn zij zelve. Zij kunnen niet door zich zelve of door 
elkander worden voortgebracht. Zij gaan veeleer gepaard aan, 100-

pen parallel met bepaalde hersenprocessen ; de geestelijke verschijn
selen zijn de keerzijde van zekere stoffelijke bewegingsverschijnselen 
van hersen deeltjes ; aan te nemen eene wisselwerking tussehen de 
twee, ZOll zijn, te beweren, dat een verschijnsel werkt op zich zelf. 

De mensen is een uiterst fijn bewerktuigd organisme, geplaatst 
midden in de beweging der stof. Het neemt de beweging der stof 
over en geeft ze verder, en staat daarin gelijk met alle vormen, 
die de stof aanneemt. Het is echter bovendien als een spiegel, 
die een beeld van de beweging der stof opvangt en op zijne wijze 
terugkaatst. • 

Naar deze beschouwing is de menseh niet het wezen, dat naast 
den schepper van alle dingen aan het bestaande zijne gedaante geeft. 
Hij leidt niet, maar deelt met alle andere voorwerpen der stoffe
lijke natuur het lot van geleid te worden. 

HAIIIAKER is van meening, dat deze levensbeschouwing, althans 
wat betreft haar resultaat, zeel' verbreid is, en dat daarin past, 
niet de oudere rechtsopvatting, die ik zooeven kort heb uiteengezet, 
maar de jongere, die daar tegenover staat. 

Naar deze zijn de moreele en de rechtsbegrippen der menschen 
niet anders, dan de door waarneming verkregen kennis van hetgeen 
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er in de maatschappij plaats heeft. Zij zijn het beeld, dat de maat
schappij in den geest der menschen als in een spiegel afwerpt. Zij 
zijn geen zelfstandig, actief werkend beginsel, maar het passieve 
product van vele waarnemingen. H UIl inhoud is kennis van het 
geen i8; wat ziJn moet, kunnen zij niet leeren. Indien er strijd 
bestaat tusschen het algemeene begrip in 's menschen geest en de 
werkelijke maatschappij, zooals zij, volledig en nauwkeurig onder
zocht, blijkt te wezen, dan ligt de fout nooit bij de maatschappij, 
of in de han delingen der menschen, maar steeds in het begrip, 
dat wijziging noodig heeft. 

1\len kan tegen deze opvatting niet met vrucht aanvoeren, zegt 
HAMAKER, dat wij inderdaad onze moreele en rechtsbegrippen in 
ons voelen, als eene wetenschap, niet van hetgeen is, maar van 
hetgeen behoort te zijn. Immers, wij hebben ,vaargenomen , dat 
onder deze omstandigheden aldus pleegt te worden gehandeld; in 
onze voorstelling behooren beide bij elkaar; doen de omstandig
heden zich voor, dan roepen zij bij ons de voorstelling wakker 
van de handeling, die er op pleegt te volgen, wij worden er in
stinctmatig tqe gedreven, die handeling zelf te verrichten, als zij 
naar de gewoonte op onzen weg ligt, en ligt zij op den weg van 
anderen, dan ontwaren wij even instinctmatig een gevoel van lust 
of onlust, naarmate zij al of niet volgt op de omstandigheden, 
waarbij zij behoort. 

En voór de opvatting pleit, meent HAMAKER, dat zij, die slechts 
een klein deel der maatsnhappij overzien, ook slechts een bekrom
pen moreel- en rechtbewustzijn bezitten, en dat moraal en recht 
naar tijd en plaats verschillen. 

Recht en moraal zijn onveranderlijk, zoolang de maatschappij 
onveranderd blijft. Deze kan echter onder den invloed van de 
oorzaken, waarvan zij afhangt, hervormd worden, wat dan de 
overeenkomstige hervorming in 's menschen ethisch bewustzijn na 
zich sleept. Die oorzaken liggen in de uitwendige levensomstandig
heden der menschen en in hun aard en aanleg. Uit de samen
werking van deze beide veranderlijke grootheden ontstaat datgene, 
dat de mellschen zich als de motieven hunner handelingen bewust 
wOl'den. 

Van het rechtsbewustzijn moeten wij die motieven wel onder
scheiden. Het eerste werkt als een innerlijke drang op 's menschen 
handelingen, onverschillig, of het gevolg daarvan door den hande
lende begeerd wordt, of niet; als motieven daarentegen werken de 
begeerten naar een zeker gevolg, dat men van de handeling ver
wacht. De motieven kunnen zwakker of sterker werken dan het . 
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rechtsbewustzijn. Gaan zij tegenover het rechtbewustzijn staan en 
wordt hunne werking sterker, dan komt het tot geleidelijke, of 
somtijds tot plotselinge hervorming der maatschappij. 

Onder de mee- of tegenwerkende motieven kunnen ook behoo
ren de overheidsvoorschriften , de wetten, door rechtspraak gesteund. 

De wetten zijn naar HAMAKER's opvatting gericht tot de rechters, 
niet tot het volk. Zij zijn van tweeërlei aard. Deels zijn zij dwin
gende voorschriften, waaraan de rechters zich moeten houden, en 
ook werkelijk houden. Dat zijn die over de procedure, door hem 
te volgen, straffen door hem op te leggen, kortom, maatregelen, 
door hem te nemen. 'Worden zulke wetten gevolgd, dan scheppeu 
zij een regel van handelen, en langs dien weg - middellijk dus 
- recht. Maar de macht van de overheid, om met dat gevolg te 
bevelen, reikt niet veel verder dan wat wij het administratief recht 
plegen te noemen. 

Het inwendige leven der maatschappij kan de overheid niet 
langs dien weg dwingen. De wetten, die dit leven betreffen, heb
ben een geheel ander karakter. Zij zijn niet anders - in oor
sprong en wezen althans - dan berichten over het geldende recht, 
besch.rij ving van de regelen, die plegen te worden gevolgd, be
schrijvingen, die ten gemakke van den rechter strekkell, voor zoo
ver zij juist zijn, maar door hem moeten worden ter ûjde gelegd, 
zoodra hem blijkt, dat in de maaatschappij een andere regel wordt 
gevolgd, dan die, in de wet beschreven. 

lntusschen, de wetgever is ten laatste, toen hij ook dit recht is 
gaan codificeeren, van den rechter gaan verlangen, dat hij de aldus 
beschreven regelen zou toepassen, of hij de beschrijving juist achtte, 
of niet, en de rechter heeft zich hieraan tijdelijk onderworpen . 
. T uist dit heeft er toe geleid, dat men de wet voor het recht is 
gaan aanzien, tot de leer van het positieve recht dus . 

. Maar het werkelijke recht is hierdoor minder dan men misschien 
zou meenen, op den achtergrond gedrongen. De formeele recht
spraak van de volksgenooten, die vroeger dat werkelijke recht 
handhaafde, is wel is waar thans veryallen, lllaar de publieke opinie 
blijft spreken, en komt zij SOlllS in botsing met eene rechterlijke 
uitspraak, dan verliest deze wel niet hare kracht, maar toch veel 
van hare beteekenis. De moderne codificatiën schrijven zelve den 
rechters voor, in vele gevallen met de zeden en gebruiken rekening 
te houden. En dan, de rechters van onzen tijd mogen in schijn 
bij hunne interpretatie trachten, de gedachte des wetgevers te 
reconstrueeren, inderdaad laten zij zich dikwijls meer leiden door 
het recht, dat leeft in de maatschappij, dan door de bedoeling van 
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den wetgever. "De wet is in de handen van den rechter niet meer 
dan een leiddraad, dien hij gebruikt, zoolang hij zijne leiding ver
trouwt, maar zonder gewetensbezwaar laat liggen, indien hij meent 
zelf den weg beter te kennen." 

Dat zijn, bedrieg ik mij niet, de hoofdgedachten, waarom het 
HAMAKER in zijn geschrift te doen was, en die hij later bij herha
ling verder uitwerkte en toelichtte. 

In zijne eerste verhandeling in deze vergadering - geheel op 
hetzelfde stelsel gebouwd, een nieuwe toepassing van zijne princi
piëele onderscheiding tusschen het I' e c h t en de wet, -- vestigde 
hij in het bijzonder de aandacht op de onderscheiding tusschen 
privaat- en publiekrecht. 

Het privaatrecht, eigenlijk het eenige recht, is in werkel\ikheid niets 
anders dan de inhoud van het rechtsbewustzijn, het geheel van al die 
in stilt.e wordende, door niemand bedachte gedragsregelen, van wier 
bestaan de menschheid ten allen tijde het gevoel en het besef heeft 
gehad. Het zoogenaamde publiekrecht daarentegen, is het over
heidsbevel in den vorm der wet. Dit is op zich zelf geen recht, 
maar het kan dit worden, indien het - ook dool' de dwangmid
delen, die er op steunen, -- in het rechtsbewustzijn overgaat. Er 
is in beginsel geen bezwaar tegen, dat de overheid dit bewerkt. 
Het rechtsbewustzijn is van aardschen oorsprong, aardsche invloeden 
kunnen en mogen het wijzigen. Maar lichtvaardig trede de over
heid niet tegen het rechtsbewustzijn in het krijt, niet alleen omdat 
allicht het rechtsbewustzijn gelijk, en de wetgever met zijn ver
stumlig overleg ongelijk heeft, maar ook omdat het rechtsbewustzijn 
eene groote kracht is, en de overwinning van den wetgever daarom 
lang niet zeker. 

In de voordracht, in 1907 in ons midden gehouden, stelde 
HAMAKER nog eens weer eene andere zijde van zijn stelsel in een 
sterk licht, door te schetsen, welke houding de verschillende 
scholen tegenover het rechtsbewustzijn aannemen. 

Drie scholen beschouwen het als den schepper van het recht. 
Die van het goddelijke en die van het natuurrecht zeggen het wel 
niet uitdrukkelijk, maar welbeschouwd is, meent hij, hunne leer 
niets dan de theorie of hypothese, waarmede zij het ethisch be
wustzijn trachten te rechtvaardigen. 

De historische school geeft in haar stelsel aan het rechtsbewust
z~jn de eereplaats. Zij brengt echter den zetel daarvan uit de ln
dividueele geesten over in den volksgeest. Het is eene in de volksziel 
aanwezige kracht, die op de handelingen der volksgenooten bepalend 
werkt, omdat zij volksgenooten zijn. 
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Scherp tegenover deze drie scholen, die, zij het van verschillend 
standpunt, uit het rechtsbewustzijn het recht afleiden, staan twee 
andere, die het uitdrukkelijk als waardeloos verwerpen, die der 
Engelsche utilisten en die der zich noemende positivisten. 

En dan tegenover beiderlei scholen staat weer l-IAl\IAKER'S 
eigene leer, dat het rechtsbewustzijn - zooa)s hij het hier uit
drukt - te beschouwen is als de plooi, den geest van ons, in 
eene maatschappij levende menschen door die maatschappij zelve 
mgevouwen. 

En nog eens nam hij in 1909 het woord over dezelfde vragen 
in een opstel: "Recht, wet en rechter". De eadem re alio modo, 
dezelfde denkbeelden, anders uitgedrukt veelal, anders gegroepeerd, 
door nieuwe gronden en beschouwingen gesteund. Hier is het er 
om te doen, de "vrije rechtspraak" te bepleiten. Een uitvoerig 
onderzoek van een aantal codificatiên toont hier - naar HAMAKIm's 
overtuiging - aan, dat de wetgevers die hebben beschouwd -
althans gedurende eene lange periode - èn als bevelen, gericht 
tot den rechter, niet tot het volk, èn voor het grootste en belang
rijkste deel als eene beschrijving van hetgeen pleegt te geschieden, 
niet als eene reeks uitgedachte regelen. Een breed en rijk gedo
cumenteerd betoog heeft verder ten doel, duidelijk te maken, dat 
men ten allen tijde nog ander privaatrecht heeft erkend dan het 
positieve, en waar men heeft gemeend dit te. vinden. HAMAKER is 
van oordeel, dat hij staat op het standpunt ook van de wetgevers 
en van de praktijk in Nederland in de middeleeuwen, als hij het 
recht, het levende recht zoekt in de heerschende gebruiken. De 
burgerlijke rechtspraak is niet anders dan de aan de leden der 
maatschappij geboden gelegenheid, om hunne twisten naar vaste 
regelen uit te vechten onder toezicht van een onpartijdigen derde, die 
ten slotte de uitkomst van den strijd in een bindend vonnis uitspreekt. 
In het proces komt de een zich beklagen, dat de ander tegenover 
hem niet heeft gevolgd zekere regelen en wel niet de regelen van 
zeker wetboek, - die kent hij veelal niet eens -, maar de rege
len, die men in het verkeer pleegt in acht te nemen. Daarom moet 
de rechter ook die laatste in het oog houden, en is hij bevoegd, 
somtijds deze regelen te stellen boven de wet, voorzoover deze be
doelt, niet dan eene beschrijving daarvan te zijn. Zeker moet hij 
bij afwijking van de wet voorzichtig zijn. Hij is onbepaald gebonden 
aan die wetsvoorschriften , die de wetgever heeft opgenomen, juist 
omdat hij van het gangbare recht wil afwijken, en hij moet zich 
afvragen, of niet de partij juist meer op de wet, dan op het ge
bruik het oog heeft gehad. Maar, mits die voorzichtigheid worde 
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III acht genomen, is de vrije rechtspraak in overeenstemming met 
de taak des rechters en met het wezen van het privaatrecht. 

Heb ik misschien wat te lang stil gestaan bij HAMAKER's theorie, 
die allicht uiet U allen evenveel belangstelling kan inboezemen? Ik 
geloof het niet. De piëteit voor ons overleden medelid eischte het. 
Ware het in zijne gedachten gekomen, een wenk voor zijn toekom
stigen levensbeschrijver achter te laten, hij zou - hiervan ben ik 
zeker - niets anders hebben gezegd, dan: och, tracht nog eens 
duidelijk te zeggen, wat ik bedoelde. Want die leer was zijn halve 
leven; hij was overtuigd, dat, als de juristen die maar goed be
g,'epen, althans allen, die zijne levensbeschouwing deelden, haar 
zouden moeten volgen. Het smartte hem indien hem ·bleek, dat 
juristen onder zijne vrienden niet - ik geloof, dat hij zou hebben 
gezegd: nog niet - door hem waren overtuigd. Het bouwen aan 
zijne leer behoorde voor hem onder de grootste genietingen en hij 
was - werkelijk in alle bescheidenheid - overtuigd, dat deze, 
als zij eenmaal ingang had gevonden, nieuw en weldadig leven zou 
inblazen aan de rechtswetenschap. . 

Andere genietingen zocht HAMAKER weinig. Hij vond AAngename 
verpoozing in den kring van zijne vrouwen kinderen, hij verlus
tigde zich in. het verkeer nu en dan met zijne oude academie
vrienden en enkele andere vertrouwden, hij genoot nIs de tijd het 
hem toeliet van wandelingen in een mooie st.reek, en als zijne beurs 
het veroorloofde van een vacantiereisje ergens naar de bergen, hij 
was een hartstochtelijk hewonderaar van natuurschoon. In gezel
schappen kwam hij niet veel om allerhande redenen, denk ik; 
vermoedelijk onder anderen omdat het hem te veel tijd kostte, 
misschien ook, omdat het er hem niet beviel, maar zeker niet, 
omdat hij er zich niet op zijn gemak voelde. Reeds in z,ine jon
gere jaren heb ik altijd opgemerkt, dat hij zich in elk gezelschap 
zeer gemakkelijk hewoog. En dat kon wel niet anders; h~i maakte 
in eIken kring terstond een aangenamen indruk en die uitte zich 
zoo duidelijk, dat hij ook hem zelven niet kon ontgaan. En 
niets bevordert meer dan dit, dat men zich ergens thuis gaat 
gevoelen. 

In de laatste jaren ging hij gebukt onder de treurige kwaal, 
die hem had aangetast; Hij streed met mannenmoed tegen het 
leed, dat zij bracht, zij ontnam hem den arbeidslust niet, zij dreigde 
alleen somtijds, hem wat eenzelvig te maken. 

Den 2den Maart van dit jaar verloste de dood hem uit zijn lijden 
en ontnam ons den vriend. 
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Maar de rechtsgeleerde is bij ons gebleven door zijne geschriften t). 
Ik hoop voor de rechtswetenschap, dat vele juristen die zullen 

blijven lezen, ernstig eu kritisch. Ook kritisch, dat spreekt van 
zelf; wie wetenschappelijke opstellen pleegt te lezen zonder de 
daarin verkondigde denkbeelden te toetsen, wordt een wetenschap
pelijke weerhaan; en wie daarbij niet tevens zijne eigene denk
beelden toetst, verhardt in eenzijdigheid. Wie HAMAKIm's stu

diën leest, aldus kritisch naar beide zijden, zal missc~ien zijne 
opvattingen gaan deelen, misschien niet, maar zeker zal zijn eigen 
inzicht er door verbreed, zijn blik er door verhelderd worden. En 
zeker zal hij daarvoor in gedachten eere brengen aan den man, die, 
om de rusteloosheid van zij u streven, om de helderheid en scherpte 
va.n zijn verstand, om den eenvoud, de eerlijkheid en de trouw
hartigheid van zijn karakter alle eere verdient. 

S. J. FOCKEMA ANDRElE. 

') Deze zal men weldra bijeen vinden in "Verspreide geschriften va.n Mr. H. J. 
HAMAKER verzameld door Mr. W. L. P. A. lloLENoRAAFF en Mr. C. W. STAR BUSSJlANN", 
een werk in 7 deel en 6 banden, waarvan het eerste, met het welgelijkend portret van 
den sehrijver onlangs is verschenen te Haarlem bij de ERveN F. Bomt. 


