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AARON ADOLF DE PINTO. 

L'important n'est pas de devenir vieux. mais 
d~ remplir tons l:e8 jOUïS jusqn'au dernier. 

HENRY BORDEAUX. 

'1'oen, tien jaren geleden, de vir bonus atque juri8 peritus, tot 
huldiging van wiens nagedachtenis wij heden zijn samengekomen, 
op deze zelfde plaats met meesterschap en innigheid het beeld tee
kende van zijn ouden, trouwen vriend POLS, gelijk hij dit in 1882 
had gedaan van GOUDSMIT, drie jaren later van den vriend boven 
allen van zijn studententijd en daarna'. van J. A. FRUIN, toen be
léed hij, dat tot de door hem gekoesterde wenschen, die eerst na 
zijn dood in vervulling konden gaan, eenmaal deze wensch had 
behoord, dat, als voor hem het jongste uur had geslagen, het POLS 

zoude wezen, die, "wat el· van zijl! leven en werken te berichten 
mocht zijn, in uw midden zoude mededeelen". 

In welke richting DE PINTO'S verlangen op dit punt is gegaan, 
nadat de jongere vriend in jaren, dien hij zich als zijn levensbe
schrijver had gewenscht, was ingeslapen voor altijd: daarover heeft 
hij openlijk zich niet uitgelaten. Desniettemin: ware het niet boven 
allen twijfel, dat, nu de mond was verstomd aan welken hij dit 
het liefst had zien toevertrouwd, op mij zijn oog was gevestigd, 
als hij bleef denken aan het uur waarin te zijner nagedachtenis de 
weemoedige taak zou worden opgenomen, door hem zeI ven drie 
malen waar en waardig volbracht, de moèd zoude mij hebben ont ... 
broken tot haar aanvaarding mij bereid te verklaren en stellig zoude 
ik dool' ons bestuur daartoe ook niet zijn aangezocht. Niemand 
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onder u kan tegen DE PINTO hoogel' dan ik hebben opgezien; nie
mand voor zijne nobele persoonlijkheid oprechter vereering, voor 
zijne geleerdheid en talenten ongeveinsder bewondering hebben 
gehad en behouden; niemands aanhankelijkheid aan den ontslapen 
vriend verder hehben gereikt dan de mijne. Maar boven mijne 
krachten reikt het aan DE PINTO'S, mij dierhare, nagedachtenis 
volledig recht te doen wedervaren. Mijne nauwere aanraking 
met hem dagteekent van de dertig laatste jaren van zijn lang, 
werkzaam leven. Hecht weràen tusschen ons de banden van vriend
schap in de drie lustra, waarin onze woonplaatsen niet meer een 
staketsel vormden tegen geregeld, veelvuldig verkeer. Lang genoeg 
is dit geweest om over den mensch DE PINTO zonder veel gevaar 
voor tekortkoming en misgreep mij uit te laten. Maar met gezag 
te spreken van zijn rechtsgeleerden arbeid, die wel is waar in zoover 
in encyclopaedische richting ging, dat in hem het bij uitstek zeld
zaam voorbeeld werd aangetroffen van een jurist door wien niet 
één onderdeel van het uitgebreid veld der rechtswetenschap on be
ploegd werd gelaten, maar die toch beslist zich voortbewoog langs 
banen buiten die van mijne studievakken, komt niet aan mij toe 
maar aan anderen onder u, zijne gelijken op de gebieden zijner 
voorkeur en toewijding. Toch heb ik niet er aan gedacht mij te 
onttrekken aan de taak, toen mij Was aangezegd dat met hare vol
brenging door mij een laatste wensch van DE PJNTO in vervulling 
zoude gaan. Uwe wetenschap van de reden die haar deed opdragen 
en aanvaarden, schenkt mij gerustheid nopens den maatstaf dien 
gij bij uw oordeel zult aanleggen. Geruststelling vind ik ook hierin, 
dat, waar het geldt de waardeering van DE PINTO'S persoon en 
werk, bij zijn leven en bij zijn afsterven nooit anders of meer dan 
ééne meening in woord of schrift zich heeft doen hooren; dat de 
grondtoon van alle oordeel onveranderd en onverminderd zóó heeft 
geluid, dat hij als rechtsgelé'erde eene eerste plaats innam in de 
eerste rij, niet overtroffen in veelzijdigheid, gepaard aan degelijkheid 
van wet.en, uitblinkende door fijnheid en helderheid van denken, 
door klaarheid en gloed in het weergeven zijner eigene, kloeke 
denkbeelden, door zuiverheid en intensiteit van voelen voor recht 
en gerechtigheid; dat hij als burger zijn vaderland lief had boven 
alles en niets zÓÓ7.eer verlangde. als het te dienen met den vollen 
inzet van zijne ongemeene geestelijke kmcht; dat hij als mensch 
schitterde door rechtschapenheid van karakter en edelaardigheid 
van hart, door oprechtheid en . waarheid van handel en wandel,' 
door diep in zijn gemoed gegrifte naastenliefde en menschenmin. 
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I. 

AÄRON ADOLF DE PINTO, den 24sten October 1828 te 's Graven
hage geboren, was de jongste uit den rijk met kinderen gezegenden 
echt van MOSES DE PINTO en jonkvrouwe SARA. SALVADOR. Van 
vaders- zoo wel als van moederszijde was hij gesproten uit de aan
zienlijke, spaansche joodsche geslachten, heroën hunner geloofs
overtuiging, die, niet tot het christendom willende overgaan en 
daarom zonder pardon van den spaanschen bodem verjaagd, in 
Portugal aanvankelijk een veilig heenkomen hadden gevonden, maar, 
nadat ook daar, onder DON MANUEL, fanatisme en ketterjacht hun 
onzalig drijven zagen gelukken en inquisitie en brandstapel hoogtij 
vierden, op het iberisch schiereiland hun zon hadden zien onder
gaan voor goed en, na smartelijk omzwerven, tegen het eind der 
zestiende eeuw een nieuw vaderland hadden gevonden in de ver
eenigde nederlandsche gewesten, bakermat van geloofsvrijheid en 
godsdienstige verdrlUlgzaamheid. 

Onder deze geslachten namen de DE PINTO'S eene aanzienlijke en 
invloedrijke plaats in. Van DE PINTO'S voorvaderen is vooral ISAAc 
DE PIN'l'O, in 1787 te '8 Hage overleden, vermaard. Het is waar
schijnlijk, al ûjn in het koninklijk huisarchief niet brieven gevonden 
die hieromtrent licht verschaffen, dat de erfstadhouder W ILLEM IV, 
die met verschillende amsterdamsche portugeesche Israëlieten be
sprekingen heeft gehouden over de zaken van de oost-indische 
compagnie, dezen DE PINTO over onderscheidene belangen, de 
koloniën en de geldmiddelen betreffende, heeft geraadpleegd. Zijn 
geschrift: Traité de la circulatwn et du crédit, in 1771 zonder des 
schrijvers naam in Amsterdam verschenen, is befaamd geworden 
door de daarin met groot vernuft toegelichte "ontdekking", die 
gelukkig niet lang opgang heeft gemaakt, dat "la dette nationale 
enrichit la naü·on"en dat de "fonds public8 sont une alchimie 
réalisée" 1). Toen· Vor.TAlRE in zijne lJictionnaire philosophique de 
Joden had verklaard tot "un peuple ignorant et barbare, qui joint 
depuis IOllgtemps la plus sordide avarice à la plus détestable 
superstitioll et à la plus invincible haine ponr tons les peuples 
qui les tolèrent et qui les enrichissent", aan welke liefelijke ont
boezeming hij, dit dient erkend, de sympathie betuiging toevoegde: 
il ne faut pourtant pos les bruler, nam ISAAC DE PINTO veront
waardigd de pen op. In een kort. geschrift 2) verdedigde hij de "eer 

') Visset·in!l, lmndboek der praktische starrthuishoudkunde, 3e druk, 2e deel, blz. 216 v. 
") Réflexions critiques sur Ie premie!' c"apitr~ du vue töme deR oeUIWI!S de mol1-

,icw· DE VOI.TAlRE au sujet des Jui{s. 
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Lijner geloofsgenooten met warme overtuiging, verzekerende, dat zeer 
velen onder heu veel liever zouden worden verbrand dan "de mériter 
ces imputations heureusement gratuites" en dat verbranden met de 
pen wel degelijk ook pijn deed. Hij smaakte de voldoening, dat 
V01,TAIRE tegenover hem zijn ongelijk erkende en beloofde "de faire 
Uil C81'1on dans la nouvelle édition". "Quand on a un tort", schreef hij, 
"il faut Ie réparer et j'ai eu tort d'attribuer à toute uue nation les 
vices de plusienrs particuliers" . De aangelegenheden van de amster
damsche kerkelijke gemeente diende ISAAc DE PIN'ro zóó werkdadig 
en belangeloos, dat het kerkbestuur besloot gedurende zijn leven 
den zegen van het welzijn voor hem en de zijnen, na zijn vcr
scheiden het gebed voor zijn zielerust twee malen ieder jaar, op 
het paaschfeest en op den grooten verzoendag, in de synagoge te 
doen uitspreken, een hesluit waaraan - naar de heel' secretaris 
der portugeesch-israëlietische gemeente te Amsterdam mij mede
deelde - nog op dit oogenblik met piëteit de hand wordt ge
houden. 

Onze DE PINTO, grootgebracht in de leer der meerwaardigheid 
van de portugeesclw Israëlieten - de Sephardim - boven de hoog
duitsche, - de Aschkenazim - gewaagde, als de gelegenheid 
daartoe gepast was, bij voorbeeld in de levensschets van zijnen 
broeder, 1) met voorliefde van zijne afkom.'1t. En gevoelde hij zich 
Nederlander in merg en nieren, Nederlander, aan zijn vaderland 
en aan het vorstenhuis verkleefd als wie ook, nooit heeft hij het 
verdonkeremaand dát hij zich ook Jood gevoelde. Wat meer he
teekent : naarmate zijn naam grooter werd en zijn gezag en invloed 
stegen, groeide bij hem het bewustzijn aan, dat hij deze in de 
schaal had te werpen als de onvervreemdbare rechten zijner stam
genooten' in twijfel werden getrokken, hunne hoog-ethische wetten, 
instellingen en gebruiken aan averechtsehe, uit haat ontsproten en 
dezen opwekkende, kritiek bloot stonden. Op den in 1885 te ROtter
dam gehouden bijeenkomst der, door hem mede opgerichte, juristen
vereeniging - van alle vergaderingen waaraan hij deelnain de 
meest door hem beminde en bijgewooude - koos hij in de, .les
tijds meer dan nu betwiste, vraag der uitlevering door het staats
gezag van eigen onderdanen, met zelfs voor hem ongewone warmte 
de partij der tegenstanders, vooral omdat hij terugschrikte bij de 
gedachte, dat hij, ondersteld dat hij in Rumenië was en daar -
"de heeren weten" zeide hij "dat ik een Jood ben" -. de handen 
uitstak om een mishandelden stamgenoot te hulp te su ellen , zoude 

1) Themis, 400 deel. 
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worden uitgeleverd aan dat land en dan zoude zijn aangewezen op 
de rechtvaardigheid der rechtspraak daar. En op het, in het voor
laatste jaar zijns levens in de residentie gehouden zionisten congres 
betuigde hij, dat hU trotsch was op zijne joodsche afstamming en 
voor eeuwig in zijn hart de vrome herinnering bewaarde aan den 
roem van Israël, zich huwende aan den onafwijsbal'en plicht "non 
seulement," zeide hij in zijne toegejuichte fransclle toespraak "de 
eornpatir aux lUaux atfreux, que même de nos jours la haine et 
l'ilitolé,'allce religieuse infligent encore aUK Juifs en plusieurs pays 
soi-disant civilisés, majs aussi de participer à tous les efforts d'aller 
à l' encontre de ces maux, triste reste de l'ignorance, des préjugés 
et de la superstition du moyen-age." Bij uitstek vrijzinnig; van 
allen vormen dienst volstrekt afkeerig - ter juristenvergadering 
onderscheidde hij tusschen stam- en geloof~genooten -- vond men 
hem op de bres, zoodra het was te doen om de handhaving der 
eer en de bevordering der zedelijke en intellectueele ontwikkeling 
zijner stamgenooten. Van de schepping zijns broeders, de maat
schappij tot _ nut der Israëlieten in Nederland, werd en bleef hij 
na diens dood de zeer gewaardeerde voorzitter. En nooit is bij hem 
te vergeefs aangeklopt, als de verheffing of rechtvaardiging "Iln den 
joodsehen stam een beroep noodig maakt.e op zijne beurs, zijn woord 
of zijne pen. 

Reeds noemde ik een en andermattl DE PINTO'S ruim zeventien . 
jaren ouderen broeder, den beroemden, nu dertig jaren geleden 
heengeganen maar gallschelijk niet reeds vergeten, landsadvokaat en 
deken van de orde van advokaten te 's-Hage; den schranderen, 
scherpzinnigen , hoog gezag geuietenden jurist; den klaren, puntigen, 
pittigellauteur, wiens l1aam onafscheidelijk is verbonden aan de 
geschiedeuis onzer wetgeving en die, door zijne "Handleidingen", 
maar in grooter mate nog door zijne ongeëvenaarde opstellen in hèt. 
Weekblad van het Recht meel' wellicht . dan wie anders ook van 
zijne tijdgenooten er toe heeft hijgebracht de beg.inselen van onze 
codificatie van 1838 te maken tot gemeen goed van de juristen 
en hare toepassing te leiden in het rechte spoor. Ik zal nog wel 
eens ttlOeten terugkomen op dezen bloedverwant, voor wien DE 
PINTO een eerbied en aanhankelijkheid koesterde zóo groot, dat hij 
zijn proefschrift opdroeg "parentibus optimis, carrissimis, nec non 
fratri consultissimö, dilectissimo" en die alléén Wel'd overtwffen 
door zijne tot aanbidding reikende vereering van zijne intelligente, 
hoog staande moeder, die hij het geluk heeft gehad lang te be
zittell. lminers: deze oudere DE PIN'roheeft een onbetwist baren 
invloed gehad op de vorming vau ons betreurd medelid. En zijn 
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middellijke en onmiddellijke inwerking is het evenzeer geweest, die 
dezen den aanvankelijk gekozen levensweg heeft doen inslaan eu 
doen verlaten ook. 

Toen over Dl': PINTO'S opleiding moest worden beslist, was de 
broeder reeds een advokaat van naam, die in eene, steeds toene
mende, eerlijke eu loyale praktijk zich verheugde. Dit maakte, dat 
ook voor den jongere, wiens aanleg vooral niet minder was, de 
gymnasiale opleiding, en deze als voorhereiding voor de universi
taire studie in de rechtsgeleerdheid, werd gekozen. Als twaalfjarige 
knaap nam DE PINTO plaats op de banken .van het haagsch gym
nasium, toen nog gevestigd in een zeer bescheiden huis in de 
Raamstraat, op welks gevel was gebeiteld: "PalJadis Haganae sedeFl" , 
mi&'!Chien wel, zooals DE PJNTO eens geestig zeide, omdat anders 
niemand zou hebben vermoed dat achter dien gevel de godin der 
wijsheid troonde. Den leD September 1847 naar de academische 
les~en bevorderd, beklom hij "voor de eerste en cenigc maal in zijn 
leven ," naar de gewoonte dier dagen, den kansel in de remon
strantsche kerk, voor het uitspreken eener rede naar aanJeidirrg van 
bet 4e carmen van het 4e boek der carmina van HORATIUS, die hij 
een jaar te voren, "quum egregiam in litterarum latinarum et fran
ciscanum studio adhibuisset industriam", als prijs van curatoren tot 
geschenk had ontvangen: 

Doctrina sed vim promovet insitam • 
Rectiqne cultus pectora roboranf. 

Het gevoel van dankbaarheid, dat hij in deze rede neerlegde 
voor het in vele opzichten uitmuntend onderwijs genoten aan de 
instelling, die hem later in haar curatorium zitting zoude zien 
nemen, heeft DE PINTO, toen hij het ex post waardeerde en op 
zijn ouden dag er aan terug dacht, niet begeven. Hoog gaf hij 
nog er. van op, toen hij, op den dag af zes-en-zestig jaren nadat 
hij het gymnasium voor de eerste maal als leerling was binnen
getreden, de woordvoerder was van het comité van oud-leerlingen 
dat een geschenk aanbood bij de inwijding van het monumentale 
gebouw waarin thans de haagsche Pallas zetelt, welks stichting 
der vroedschap van de residentie strekt tot eer. 

DE PINTO was nog niet volle achttien jaren oud toen hij werd 
ingeschreven in het album der studenten van de leidsche univer
siteit. Zelf heeft hij, in zijn levensbericht van GOUDSMJT, de ge
waarwordingen van schuchterheid en beklemdheid beschreven, die 
bij zijne int.rede in de oude akademiestad hem benauwden. ~aar 
er zijn geen betere beoordeelaars van studenten dan hunne mede-
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studenten. Al spoedig werd de bekwame, ijverige jonge man, met 
zijn hoogst beschaafde vormen, zijn gezonde, opborrelende levens
lust, zijn mannelijk karakter, eelle in de studentenwereld geziene, 
gezochte figuur. Het litterarisch dispuut "Exercendo" bood hem 
het eerelidmaatschap aan, mede, schreef hem de abactis, om den 
commilito te behouden, wiens naam de aantrekkiDgskracht vormde 
bij het winnen van nieuwe leden. ,,1'hemis", in die dagen het rechts
geleerd gezelschap xaT' E'ÇÓXl1V, dat alleen voor de allerbesten open 
stond, waar hard arbeiden de boodschap was en scherp en met 
eerzucht wel'd gestreden, zette ook zijne deuren voor DJ') PINTO 
open, al moest daartoe vooroordeel worden overwonnen. Voor
gedragen voor het kandidaat-lidmaatschap, den voorbereidenden 
stap tot het hoogste, het lidmaatschap zelf, door een ouderen 
tijdgenoot, die van DE PrNTo's kennis en ei~enschappen als mensch 
had gehoord en eerlang met hem zou worden verhonden door banden 
van vriendschap, waaraan alleen de dood een eind vermocht te maken 
- den zooeven afgetreden eerbied waardigell, geleerden president van 
den hoogen raad der Nederlanden - rees van twee kanten het bezwaar 
dat in het kieskeurig Themis een Jood zou binnenkomen. Het was 
genoeg dat de voorsteller der kandidatuur verzekerde, dat hij het 
genootschap, hoe lief dit hem ook was, zou verlaten op staand en 
voet als op dezen grond DE PINTO werd uitgesloten, om diens 
kandidatuur te doen slagen over de geheele linie. Weldra kwam 
het wijze aan den dag van deze beslissing, die een lid had doen 
aanwinnen, niet slechts daal' volledig op z~jn~ plaa.ts, maar die een 
voorsprong had op zijne medeleden door zijne, voor een student 
buitengewone, kennis van de positieve wetgeving, gevolg van den 
gestadigen omgang met den ouderen broeder. 

DUR was DE PINTO onder de studeerende studenten allerwege 
te vinden. Maar hij ontbrak evenmin bij de gloeiende studenten
feesten en in de gezelschappen, die genot en ontspanning beoogden. 
Toen reeds heeft hij de kunst verstaan, die in zijn later leven de velen, 
die versteld stonden -over de kwantiteit van arbeid van zoo hooge 
kwaliteit welken hij te voorschijn bracht. telkens met nieuwe verrassing 
vervulde: de kunst de werkkracht tot zoo ongemeene hoogte op te 
voeren, zonder noodig te hebben zich te spenen aan de ontspanningen 
en genoegens, die het leven biedt. Een harde, noeste werker, maar 
gansehelijk niet een, die liefst zich opsloot in zijn studeervertrek 
bij zijne boeken. In zijn studententijd niet en later niet. Op fa
miliefeesten en vriendenpartijtjes ontbrak hij nooit. In de feestelijke 
bijeenkomsten der juristenvere.eniging was hij het middelpunt der 
gezelligheid. Vooral groot beminnaar van de muziek, was hij tot 

Jaarboek 1908. 2 
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aan het allerlaatst van zijn leven een trouw bezoeker van de opera 
en zag men hem op schier alle goede concerten, het liefst op die 
waar de oude meesters rijk op het programma waren bedeeld. De 
ontwikkeling van het muzikale leven in de residentie heeft aan hem 
groote verplichting en menig ontluikend talent heeft het aan zijnen raad 
en zijne mildheid te danken gehad dat het tot rijpheid is gekomen. 

DE PINTO studeerde niet slechts voortreffelijk, hij studeerde ook 
snel. Op den 2 o sten Jan uari 1852 , na n iet meer dan goed vier 
jaren van studie, onder het rectoraat van den hoogleeraar in de 
godgeleerdheid NICOLAAS CHRIs'rIAAN KIST, werd hemde graad van 
doctor in het romeinsch en hedendaagsch recht toegekend, nadat 
hij zijn proefschrift "ad locum codicis civilis neerlandi de ohliga#o
num 7l1tllitate earuJJlqne rescis8t·one" in het openbaar had verdedigd, 
o. a. tegen de oppositie van zijnen broeder en van zijne vrienden 
GOUDSMIT en F RUIN. Welken naam hij in Leiden achterliet en met 
hoe groote verwachtingen de universiteit dezen discipel zag gaan, 
zeide de zang, achter DE PIN'fO'S proefschrift afgedrukt, dien 
J. A.FRUIN wijdde aan den scheidenden doctor. 'Vél u - dichtte 
de vriend, zelf een decus academiae -

Wél U, Gij kuut met lacheud wezen, 
Door schuld noch zelfverwijt bezwaard, 
In 't open boek der toekomst lezen, 
Gij zult de roem van Themis wezen 
Gelijk gij d'eer van Pallas waart. 

"De eer van Pallas". De hulde aan den jongen doctor was niet 
eene geringe. "De roem van rrhemis". Het was eene krasse, men 
zou zoo zeggen uit den jeugdigen durf des dichters te verklaren, 
voorspelling. Maar studenten zijn al weder voortreffelijke zieners als 
het gaat om hunne broeders. En de aanleiding tot de profetie was 
in het proefschrift voorhanden. Laat mij u het oordeel mededeelen 
van den grootmeester in de rechtswetenschap dien DE PINTO het voor
recht heeft gehad tot recensent te hebben van zijn eerste wetenschap
pelijke pennevrucht, het oordeel van KAPPEYNE 1). "De redeneertrant" 
- schreef deze - "is duidelijk, eenvoudig, zonder jacht naar 
smakelooze en dwaze elegantie. De menigvuldige en soms zeer 
gewichtige quaestiën waarover de schrijver zijn gevoelen mededeelt. 
beoordeelt hij met zelfstandigheid, zonder aanmatiging en onder 
behoorl~ike opgave van gronden. Met de meesten zijner denkbeelden 
zou ik voor mij mij zeer goed kunnen vereenigen" . Wel .betreurde 
de recensent het eenigermate, dat DE PINTO te zeer was geraakt 

') Themis, 1852. 
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onder de bekoring van 'VINDSCHEID'S in 1847 verschenen geschrift: -
"aureum libellullI" had DE PIN'l'O het genoemd - Zltr Lehre de8 
Code Napolémt von der Unfjiiltiglceit der Recht8ge8chäfte, en dat 
hij daardoor de jongste fransche schrijvers over het onderwerp niet 
met zooveel ontzag had behandeld als zij verdienden. ').loch aarzelde 
hij niet de dissertatie in te lijven in de klasse der "zeer voortreffe
lijke". "Zij levert" - verzekerde hij - "de doorslaande blijken 
van echt juridieken aanleg en wekt verwachtingen op, wier ver
wezenlijking in het belang der wetenschap ieder met mij zal wen
scheIl". En als terugslag op de woorden waarmede de doctorandus 
in de voorrede de welwillendheid van zijne lezers had ingeroepen, 
luidde des geleerden beoordeelaars slotsom: "als de schrijver op later 
leeftijd zal mogen zeggen: "feci q uod potui" , zal hij het" ultra posse 
Ilemo tenetur" niet behoeven ill te roepen als verontschuldiging". 

Zoo nam DE PINl'O, uitnemend toegerust, . van Leiden at8cheid, 
begeleid door de hooge verwachtingen waarmede zijne vrienden, en 
zij niet alleen, hem zagen wijden tot priester in dell tempel van 
'fhemis, in welkelI hij, de verwachtingen overtreffende, eerlang tot 
hoogepriester zoude opklimmen. 

DE PIN'ro was doordrongen van den diepen zin van des dich
ters lied: 

De mensch kan zijn lente geen tweede maal smaken, 
Op zijn winter volgt nooit weer herleving en groei. 

Maar dit belette niet, dat nog op zijn ouden dag de studententijd 
behoorde tot de herinneringen waarin hij het liefst zich vermeide. 
Voor Leidens universiteit is zijn hart onveranderd blijven kloppen. 
Hij had daar altijd weder den mond vol van, bewijs dat het 
gemoed hem er van ovel'liep. 'fot zijn grootste genoegens behoorde, 
van tijd tot tijd in Leiden terug te komen en daar rond te wan
delen, langs het Rapenburg in het bijzonder, om oude herillneringen op 
te frissehen. Hij was geen vriend van studellteureunies. Maar toch: 
toen het studentencorps het feest van zijn vijftigjarig bestaan vierde, 
trok hij mede op en was hij der reunisten woordvoerder, die in 
eene geestdriftige, van gloed tin telende, toespraak het studenten
geslacht van toen wees op de verplichtingen, die de fiere, in 1839 
aangehevene, wapenkreet: virtu8, concordia, jide8, hem afvergde. 
Van zijne professoren vertelde h~i graag en wel eens ondeugend 
ook. Van DE W AL en van VAN ASSEN sprak hij met groote piëteit.. 
Als zijn leermeester . boven allen echter eerde hij GOUDSMIT, die wel 
is waar in DE PINm's studententijd nog niet de professorale toga 
droeg, maar wel reeds. door zijn privaat onderwijs in het. romeinsch
en het hedendaagsch privaatrecht een invloed had van belang op 

2* 



- 11 -

( 22 ) 

de vormmg van menigen jongen. man en dien D~ PINTO in de 
voorrede van zijn proefschrift er voor dankte, dat hij hem "rectam 
viam in juris disciplina excolelldo" had gewezen. 

Had hij het begeerd, DE PIN'ro zou als hoogleeraar naar Leiden 
hebben kunnen terugkeeren. Inderdaad is er een tijd geweest dat 
bij hem, die het professoraat, met succes vervuld, hield voor het 
schoonste van alle ambten, de begeerte er naar levendig was. Eerst 
in 1863, toen het verluidde dat de vacature-CocK tot het instellen 
van een afzonderlijken leerstoel voor strafrecht en strafproces zoude 
leiden, wat echter niet geschiedde, zoodat de benoeming van Buys 
volgde. Vervolgens in 1870, toen DE WAl" wiens gezondheid te 
wenschen overliet en die met het voorzitterschap der staatscommissie 
voor het strafwetboek de handen vol kreeg, heenging. Maar het 
kwam ook deze maal er niet toe. Ih PINTO'S profetie, geuit in een 
brief aan FRUIN: "niemand anders dan MODDERMAN wordt professor", 
ging in vervulling. Van dat oogellblik af stond het voor hem vast, dat zijn 
tijd - h~j was toen 42 jaren - voorbij was. "Nu is het" -
schreef hij aan FRUIN - "nog, maar hoog tijd. Want over een 
paar jaar, al deed zich opnieuw de gelegenheid voor, zoude het 
voor mij reeds veel te laat zijn om een geheel nieuwen levensweg 
in te slaan." Man van karakter en vau stijfhoofdigheid ook, zelden 
of nooit terugkomend op wat hij eenmaal stellig zich had vOOl'ge
nomen, is hij van deze opvatting niet af te brengen geweest, Niet, 
toen in 1879 KAPPEYNE hem in het torentje riep en daar alle 
suasorische middelen, die te zijner beschikking waren, aanwendde 
om DE PINTO voor Utrecht machtig te worden, waar VREEDE'S 
heengaan het strafrecht en strafproces had doen vrijkomen; mid
delen, die het een na het ander afstuitten op DE PmTO'S positieve 
verklaring, dat" wat hij een tiental jaren geleden zeer zoude heb
ben gewenscht, thans om meer dan één afdoende reden voor hem 
niet in aanmerking kon komen", zoodat KA.PPEYNE eindigde met 
hem te verzoeken dan te pogen POLS tot aannemen te bewegen, 
waarin hij slaagde. Ook niet, toeu in 1879 MODDERMAN optrad 
als minister van justitie en nu de leidsche faculteit zich tot DE 
PINTO wendde, Hij wankelde lang omdat het Leiden gold, maar 
zijn eenmaal opgevat besluit bleef ten slotte onherroepelijk, Alweder 
niet, toen, na het vertrek van BRusA naar Turijn, diens leerstoel 
DE PINTO door zijn zeer geschatten vriend, die onder en met hem 
aan justitie had gearbeid, den toenmaligen amsterdamschen burge
meester en president-curator VAN TIENHoVEN , werd aangeboden als 
"dengene die daarvOOl' het eerst en het meest in aanmerking kwam". 
En nog hoor ik, na het aftreden van GRATUIA te Groningen. 
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TELIJEGEN, in een gesprek met mij over de vervulling van de plaats, 
uitroepen: "konden wij DE PINTO krijgen, maar deze is onver
murwbaar." 

Ongetwijfeld zou DE PINTO eene illustratie zijn geworden van 
iedere universiteit, die er in was geslaagd hem aan zich te ver
binden. Zijne diepe en grondige kennis; zijn meesterschap over het 
woord; z~jne klaarheid van voorstellen; zijne voortreffelijke methode, 
die hem alle overtollige geleerdheid deed terughouden en de te 
behandelen stof steeds deed opbouwen van meet af; de hoogheid 
van zijn voorbeeld, dit alles te zamen zoude hem tot een uit
nemenden docent hebben gestempeld. Maar hij mag dan tot de 
academie, waarvan hij ais kweekeling zoo in alle opzichten eervol 
scheidde, niet als hoogleeraarzijll teruggekeerd, van zijne blijvende 
gehechtheid aan haar gaf hij blijk, door aan de inrichting der 
universitaire studie in de rechtsgeleerdheid gestadig zijne waak
zaamheid te geven. HEEMsKERK's eerste voordracht van eene hooger 
onderwijswet, bij koninklijke boodschap van 25 :Februari 1868 
ingezonden aan de tweede kamer, die tot hare afdoening niet 
kwam, werd vóór hare indienillg dool' dezen bewindsman aan DE 
PINTO confidentieel medegedeeld en door hem teruggezonden met 
aanteekening van zijne bedenkingen, aan verscheidene waarvan werd 
tegemoet gekomen. 'l'oen in de, dool' den minister GEERTSEMA ont
worpen, hooger onderwijs-voordracht het sterk dool' hem afgekeurd 
stelsel van staatsexamens voor de benoembaarheid in de magistra
tuur en de toelating tot de balie was omhelsd en dit ontwerp door 
de ministerieele krisis van 1874 was verzwolgen, gaf de vrees dat 
HEEMSKI<~RK het stelsel zou handhaven, DE PINTO de verhandeling 
in de pen 1), waarin hij de nadeelen van staatsexamens met klem 
in het licht stelde. Niet onwaarschijnlijk heeft dit opstel zijn invloed 
geoefend op den inhoud van het hoofdstuk "van de wetenschap
pelijke graden" in HEEMSKERK'S hooger onderwijswet van 1876, 
over het ontwerp waarvan DE PINTO andermaal was geraadpleegd. 
De belangrijke rectorale redevoering van onzen geëerden ambtge
noot }'OCKEMA ANDREAE, "het recht8fJeleerd bedrijf in Nederland", 
was voor DE PINTO eene welkome aanleiding zijne denkbeelden over 
i.nrichting en gang van het onderwijs in de rechtswetenschap op het 
papier te brengen 2). Hij deed het opnieuw 3), toen in 1899 de 
juristenvereeniging op het punt stond over dit onderwerp te gaan 
beraadslagen. 'l'ot afschaffing van den dissertatiedwang voor de 

1) Themis, 1874. 
~) Weekblad van liet Recht, n°. 6512. 
3) Weekblad lIan het Recht, nOl. 7309 en 7311. 
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juristen heeft h~i krachtig medegewerkt 1). Niet dat h~i vrede had 
met de promotie op vierentwintig stellingen, maar hij wilde deze 
zinledige formaliteit vervangen door de fnmsche "thè8e8 pour te 
doclorat", twee uitgewerkte stellingen, ééne over privaat- , de andere 
over publiekrecht, te verdedigen voor de ülculteit. Tegen verzwaring 
van het doctoraal examell, door toevoeging van vakken, waal'
schn wde hij keer op keer, terecht leel'ende, dat het hooger onder
wijs all één is gebaat met de zeer strenge betrachting van het: 
lIlultum, niet lIlu1ta. 

Het hewijsmateriaal yoor mijne verzekering dat DE PIN'l'O aan 
de universiteit, die op dezen leerling trotsch was, verknocht is 
gebleven en in alles wat haar aanging belang is blijven stellen, is 
hiermede niet uitgeput. Maar ik heb met de uitgebreidheid mijner 
stof te rekenen en het wordt hoog tijd dat wij Dl, PINTO volgen 
op zijn weg door het maatschappelijk leven. 

Il. 

DE PINTO'S werkkring scheen aangewezen, toen hij in den winter 
van 1852 uit Leiden in z~jne vaderstad terugkeerde voor goed. 
De oudere broeder had met de praktijk de handen vol en in diens 
verbeelding bestond geen schooIleI' beroep op aarde dan het nobile 
officium van den advokaat. Niets natuurlijker dan dat Ih PINTO, 

die zoo hoog tegen hem opzag, des broeders voorbeeld volgde, al 
was deze jongere in aanleg, opvatting en richting iu menig op
zicht een ander man. Beide merkwaardige broeders mochten, als 
wetenschappelijke mannen, worden genoemd. Maar de jongere was 
in dit opzicht stellig de meerdere van den ander, die daartegenover 
in oorspronkel~ikheid , in schittering V/ln zeggen, in pittigheid en 
geestigheid van schrijven het van hem nog wou. Onder de vleugelen 
van zijn broeder werd DE PINTO in de orde van advokaten opge
nomen en in aanraking gebracht met de toenmalige sommiteiten 
van de balie. In deze uitnemende school leerde hij de procesvoering in 
burgerlijke zaken en de moeilijke kunst van pleiten. "Ik studeerde 
niet onder mijn broeder" - heeft DE PIN'ro zelf eens gezegd -
"maar ik bestudeerde hem als advokaat iu- en buiten de rechtszaal". 

'rot. de balie-gebruiken van die dagen behoorde, dat in dezelfde 
zaak veelvuldig twee pleiters voor dezelfde partij in het vuur 
kwamen, van welke de een, de aankomeling, voor eisch of ant
woord pleitte, de ander, de grootmeester, met de repliek of dupliek 

') Week blad van het Recht, n°. 6023. 
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zich belastte, een gebruik dat de pleidooien nog langer, de processen 
nog duurder en den naam van den pleiter, die de oppermans
diensten deed, niet altijd grooter maakte. Zoo heeft DE PINTO nog 
al eells onder zijn broeder gepleit. Maar incredibile dictu -
want naar het getuigenis van wie hem als advokaat hebben gekend 
en konden beoOl'deelen was hij een uitnemend pleiter, besteedde 
hij alle zorg aan zijne zaken en stond hij in wetskennis en uit
leggingskunst iedere tegenpartij - zijn advokatuur wilde maal' niet 
eene "aUl'ea praxis" worden. Na meer dan een decennium schrijft 
hij mismoedig aan FRUIN: "het blijft sukkelen". De groningsche 
hoogleeraar GRA'fAMA, mijn geëerde leermeester, placht het advokaten
leven in drie tijdperken te venleelen, die hij aldus onderscheidde: 
tien jaren van hOllgerlijden, tien jaren van geld verdienen, tien 
jaren van rijk worden. DE PIN'l'O heeft de eerste van deze drie 
periodes gelaten doorgemaakt. Maar zijn geduld raakte uitgeput, 
toen hij. van een tijdperk met gunstiger verschijnselen weinig 
bemerkte. Een vereerder van den Mammon is hij niet geweest. 
Geldbejag en winzucht waren hem ten eenel1luale vreemd. Be
hoeften heeft hij schier niet gekend; aan stoffel~ike begeerten 
heeft hij nooit gehangen. Maar gewend aan een onafhankelijk 
leven, van geldelijke zorgen vrij, wenschte hij vóór al het andere 
dit blijvend vel"lIekel'd te zien. Sedert een paar jaren in geluk
kigen echt vereenigd met mejuffrouw }'REDERIKl~ POI.AK DANIELS; 
reeds in het bezit van eene dochter, zijne oudste, die altijd 
zijn oogappel is gebleven, begon ernstige twijfel bij hem op te 
komen dat de rechtspraktijk h~m blijvend een voldoend bestaans
middel zou bieden. Zij deed dit ua tien jaren van ernstige uitoe
fening nog slechts in zóó geringe mate, dat hij eene neven-inkomst 
had opgezocht in druk repeteeren met leidsche studenten, wat hem 
ontzaggelijk veel tijd roofde en groote inspanning afvergde, want 
wat hij deed, deed hij grondig en geheel. Was aan de haagsche 
rechtzoekende burgerij de bijstand van twee DJ<~ PI:-<TO'S te machtig? 
Was het omdat de broeder hem overschaduwde, omdat op "de oude 
DE PINTO" alles afkwam? Of had het niet tegen te spreken feit, 
dat hij déveine had in de rechtszaal, schuld aan de leegte op zijn 
kantoor? Wie zal het met zekerheid zeggen? De praktijk is grillig. 
'l'en opzichte van DK PIN'fO sloeg zij eene richting in, die niemand 
had verwacht. Allerminst hij zelf, die zich had voorgesteld zijn 
leven als advokaat door te brengen, gelijk zij n broeder, die in de 
voorrede der, als laatste bedoelde, toch nog door eene allerlaatste 
gevolgde "Handleiding", gulweg verzekerde, dat eerbejag aller
minst bij de uitgaaf van zijne boeken had voorgezeten, daar hij 
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niets anders verlangde dan te blijven wat hij was. Had DE PINTO 

volgehouden, de kentering ten goede ware wellicht ingetreden. 
Maar de onzekerheid nog altijd van zijne toekomst en de voor het 
vervolg niet zóó door en door verzekerde financieele vrijheid vlln 
beweging als hij, met ûjne voorzichtige, altijd vooruitziende, 
natuur, die onafhankelijkheid stelde boveu alleR, noodig rekende, 
deed hem uit "de vrije en fiere gelederen del' militia togata" treden 
en naar het departement van justitie overgaan. "In de advokaten
toga had ik oud wenschen te worden," schreef hij aan 1·'RUIN, 
toen hij haar aan den kapstok hing. Een zijner collega's, voornaam 
advokaat iu de residentie, zond hem met een gelukwellRch bij zijne 
benoeming dezen mageren troost: "u we grondige studie, u we dege
lijke rechtskennis, uwe voortreffelijke manier van pleiten en uwe 
uitstekende geschiktheid voor de betrekking van advokaat hadden 
n een beter lot doen verdienen, en honderdmaal kwam mij het 
schaamrood op de kaken als ik bedacht, dat ik, die in alle moge
lijke opzichten zoo oneindig ver bij u achtersta, zooveel beter door 
de fortuin ben gefavoriseerd geworden dan gij". Inderdaad: daat· 
ging in DE PINTO, die nog in den laten avond van zijn leven 
verklaarde "gedurende zijn gausche maatschappelijke loopbaan steeds . 
zich te hebben beschouwd als een kind der haagsche balie ," 1) een 
advokaat verlOl'eu van den ouden, echten stempel. Gelukkig, dat zijne 
ontembare arbeidslust., zijn onleschbare dorst naar wetenschap.en 
de hem aangeborene aandrift om recht en rechtvaardigheid -
"la cauae la plU8 durable de la pro8périté de8 peuple8" - het 
mocht kosten wat het wilde, haar heerschappij te verzekeren, hem 
voor indommelen in den weeken ambtenaarsstoel hebben bewaard, 
zoodat zijne veranderde loopbaan ten slotte hem in staat heeft gesteld 
rusteloozer nog .te arbeiden aan de verbetering onzer wetgeving, 
de bewaking van de majesteit van het recht en het vooruitbrengen 
der rechtsgeleerde wetenschap, dan hij misschien zou hebben ver
mocht, zoo zijne eerste liefde zijne eenige was gebleven. 

lil. 

Met gemengde gewaarwordingen werd in Augustus 1862 DE 

PINTO's benoeming tot referendaris aan het departement van justitie 
vernomen. Een stille vrees maakte zich meester van wie nog 
wo veel van hem hoopten, dat voortaan zijn licht onder d; koren
maat zoude komen te staan. Het bericht dat hij zou optreden als 
hoofd van de afdeeling voor zelfstandigen wetgevenden arbeid,nam 

1) Weekblad van het Recht, nO. 8006. 
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van de beduchtheid weg. Was het voor DE PIN'l'O eene onder
scheiding, die den roep bewees welken hij zich bereids had 
verworven, dat hij van meet af zoó hooge plaats op den ambtenaars
ladder ging innemen, voor onze wetgeving is het een geluk ge
weest dat hij veertien jaren achtereen over hare werking en hare 
nooden de supervisie heeft gehad. De veelomvattende afdeeling, 
thans in drieën gesplitst, destijds één en ondeelbaar, was hij. Hij 
gaf haar de volheid van zijn groote weten en kunnen, diende haar 
met zijn gansclle persoon. Het is waarlijk niet DE PINTO'S schuld, 
dat niet meer vl'llchten van zijn scherp inzicht in het raderwerk 
van ons recht en van zijn kunst van systematiseeren en l'edigeeren 
zijn terecht gekomen in het staatsblad; dat niet zóóvele leemten 
als hij in onze wetgeving heeft open gelegd daaruit zijn wegge
nomen, niet zóóvele hervormingen als hij heeft voorbereid zijn 
gerijpt. De kronkelpaden van de politiek - waarbuiten hij en zijn 
broeder altijd zich met standvastigheid en hardnekkigheid hebben ge
houden, van welke de laatste zelfs bij voorkeur uiet sprak - legden 
reeds in zijne ambtenaarsjaren , ge lij k zij helaas! voortgaan te doen, 
telkens weder een blok in den weg aan allen ernstigen wetgevenden 
arbeid. Zeer veel van zijn ambtelijk werk was Penelope-arbeid, 
door iederen nienwen minister - DE PINTO zag in veertien 
jaren tijd een achttal verd wijnen, "consules jiunt tjuotamtis", schreef 
zijn broeder - opnieuw begonnen en in den steek gelaten. Dit 
in aanmerking genomen, strekt het heUl tot te grooter eer, dat -
om nu niet te spreken van de dagelijks terugkeerende inwerking 
ten goede, die raad en voorstel van hem uitgegaan op menig gebied 
onzer wetgeving hebben gehad, niet te spreken ook van menige 
partieele wetswijziging die in zijn brein is ontkiemd - aan zijne 
inspanning en volharding meer dan van wien ook anders twee maat
regelen op wetgevend gebied zijn te danken van zóó ongemeen ge
wicht, dat eene minder ver reikende eerzucht dan de zijne daarin 
volkomen bevrediging zonde hebben gevonden. Ik heb in de eerste 
plaats het oog op de, aan zijne stuwende kracht te danken, straks 
ter sprake komende, instelling van de staatscommissie tot samen
stelling van een nationaal strafwetboek, wier benoeming het begin 
is geweest van onze eindelijke verlossing van deu, in de bange 
dagen der vernietiging van ons volksbestaan, door vreemd geweld 
ons opgedrongen, in eene vreemde taal geschreven, met vreemde 
denkbeelden doortrokken, op vreemde toestanden en instellingen 
berekenden ,zij het allengs eenigermate aan nationale behoeftell aaD
gepasten Code Pénal. Ik denk vervolgens aan de wet "tot afschaffing 
van de doodstraf in de gevallell waarin zij door de burgerlijke straf-
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wetten wordt bedreigd". Van haar is het. lippi8 et t01l8oribu8 JtOtum 
dat zij geheel DE PI'I'TO'S werk is, geweest. Zelf heeft hij erkend 1), wat 
de minister MODDERMAN bij de beraadslaging over het strafwetboek iu 
de tweede kamer reeds had verklapt 2) en de heer CREMERS in de eerste 
kamer had laten doorschemeren 3), dat de "talentvolle en verleidelijke" 
- zó6 kwalificeerde deze spreker het stnk , hoeveel hij daarop ook had 
aan te merken - memorie van toelichting bij het ontwerp geheel door 
hem was opgesteld, gelijk ook het oorspronkelijk ontwerp zelf zijn 
maaksel was. Als proeve van DE PINTO'S scherpe, logische, overtui
gende betoogtrant durf ik voor deze memorie eelJ oogellblik uwe 
aandacht vragen. Het stuk is haar ook hierom waard, omdat het 
zoo sterk den trek naar voren brengt, die in lh~ PINTO'S persoon
l~ikheid misschieu de beminuelijkste, zeker de meest pregnante, de 
karakteristiekste van alle is geweest: zijn ltIachtig humaniteitsgevoel. 
De menseh en diens souvereiniteit ging bij hem boven alles. In al 
zijn doen, in al zij [Je geschriften keert steeds hetzelfde Ledlllotiv terug; 
is het altijd weder hetzelfde tweeledig streven waarop hij aanstuurt, 
dat hem niet loslaat, waarvoor hij leeft in den vollen zin, van 
welks verwezenlijking het is als was de plicht er toe hem opgelegd 
door onzichtbare macht: waar den mensch onrecht is aangedaan, 
vierkant daartegen zich te verheffen en niet te rusten vó6r het is 
ongedaan gemaakt; waar in naam van het recht onrecht wordt ge
pleegd, wetten en instellingen indrllischen tegen het rechtsgevoel 
en het volksgeweten , tegen de begrippen van menschelijkheid eu 
naastenliefde, haar voortbestaan te bestr\iden meedoogenloos en on
gevoelig voor al het andere. Uit dezen .hem aangeboren trek moet 
zijne voorliefde voor de studie van het straft'echt worden verklaard. 
En deze trek moet het evenzeer zijn ge\veest, die hem, nadat hij 
eenmaal aan het departement van justitie was aangeland en daar 
had gezien en overwonnen, het deed aanmerken als zijn l1/lastbij 
liggenden ambtenaarsplicht uit ons strafstelsel dat "verschrikkelijk 
uiterste van alle menschelijk vermogen" gebannen te krijgen, waar
tegen de leidsche pensionaris ROMBou'r HOGERBE"ETS reeds twee en 
een halve eeuw vroeger z~ine stem had verheven, waartegen honderd
vijftig jaren daarna BECCARIA, in zijne baanbrekende verhandeling: 
"Dei delitte e delle pene" zijn mokerslagen had gericht en dat DE 

PINTO afkeurde met de hartstochtelijkheid, waartoe hij kon oplaaien 
als eene zaak zijne gansche ziel had. 

Reeds in April 1865 - DE PINTO was nog niet drie jaren aan 

1) Weekblad t'an het Recht, n° 7997. 
') SMIDT, Geschiedenis van het wetboek t'an straft'echt, 2e drul" 1e deel, blz. 154. 
0) Verga.dering van 14 September 1870, Hundelingen de1' eerste kame1'1870/71, blz. 580. 
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het departement werkzaam -- maakte de minister OLIVIEIt, daartoe 
dool' den koning gemachtigd, eene wetsvoordracht tot afschaffing 
van de doodstraf met memorie van toelichting, beide door DE PINTO 
bewerkt, aanhangig bij den raad van state. Het voorstel passeerde 
daal' zou der letsel. De uiteenspatting echter van het 2e ministerie 
'I'HoRBECKF. in den winter van 18ö6 hield de indiening bij de tweede 
kamer tegen. Het leven van den minister PlCKÉ was te kort --- hij 
hield het nauwelijks vier maalldell uit - om hem tijd tot over
weging van den maatregel te doen vinden. Z\in opvolger was de 
staatsraad BOitItET, de steller van het, bij het ad vies van den raad 
van state over het doodstraf-ontwerp gevoegd, zeer belangrijk af
zondet'lijk advies, dool' hem met dell vice-president Baron MACKAY 
en de staatsraden MU'I'sAERS en EWUT VAN SOI';'rERWoum; uitgebracht, 
waarin de afschaffing met kracht was ontradeu. Met BOitItET'S op
treden scheen de vervulling van DE PINTO'S lievelingswensch verder 
verwijderd dan ooit. Maar spoedig zou hij de wetsvoordracht, die 
dermate de zijne was, zien wekken uit haren slaap. Op het droevig 
verscheiden, tijdelIs zijn ministerschap, van BOltItET en de vluchtige 
verschijning van WINTGImS aan het hoofd van het departement, 
volgde iu 1868 de eiudelijke ondergang van het eerste ministel'ie
HEEMSKERK in den, met de volksvertegenwoordiging aangebonden, 
met bedenkelijke hardnekkigheid volgehouden, strijd om de hege
monie. In het kabinet dat nu optrad was de portefeuille van justitie 
aan VAN LU,AAit toebedeeld. Hem wist DE PINTO t.e bewegen den 
voorrang te schenken aan de gereed liggende lievelingsvoordracht. 
Bij koninklijke boodschap van 21 November 1869 werd zij aan de 
tweede kamer ingezonden. 

In de begeleidende memorie van toelichting was op den voor
grond gesteld, dat het algemeen rechtsbewustzijn bijna zonder 
uitzondering zich met nadruk vóór de afschaffing der doodstraf deed 
hoorell. Uit een overzicht der vreemde wetgevingen, uit de ge
schriften van corypheeën der wetenschap, uit aan den koning ge
richte adressen van het provinciaal utrechtsch genootschap van kunsten 
en wetenschappen, van het zeeu wsch genootschap en andere, werd 
het bewijs geput, dat steeds stelliger en onvoorwaardelijker de ge
meene overtuiging zich vestigde, dat de doodstraf in den normalen 
maatschappelijken toestand niet meer heeft recht van bestaan. 

Dat zij in strijd was met de beginselen van de strafleer , die op 
dat oogenblik de moderne heeten mocht, was de tweede pijl op 
den hoog van den steller der memorie. Ook de nieuwere strafleel', 
werd aangevoerd, vindt den rechtsgrond van de straf in haar zelve. 
Ook zij merkt· de straf aan als onontbeerlijke vergelding van -, als 
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noodzakelijke genoegdoening voor de begane inbreuk op het recht. 
Maar wat haar van de absolute-, de gerechtigheidstheorie onder
scheidt, is, dat eene absolute, goddelijke vergelding nRar haar in
zien niet is van deze aarde. De misdadiger moet worden gestraft 
om hem de kracht en het gezag der wet. die hij overtrad, diep 
te doen gevoelen; om door harde, ook verbetering werkellde, 
kastijding, zijn misdadigen wil voor het vervolg te fnuiken; om 
den eerbied voor de wet levendig te houden. Maar in den mis
dadiger blijft de maatschappij den mensch eerbiedigen en het recht 
om hem aan het werkelijk of vermeend algemeen belang op te ojleren 
mag, buiten het geval van bewezen nood weer, niet worden aan
genomen. 

Daar komt nu bij - vervolgt de memorie -- dat de doodstraf 
vierkant ingaat tegen de eischen van een deugdelijk strafstelsel. 
Drie hoofdvereischten stellen het menschelijk geweten, de ervaring 
en de wetenschap aan iedere straf. Dat zij deelbaar zij, de noodige 
ruimte late VOOl' bet waardeeren door den recbter vftn de oneindige 
verscheidenheid van schakeering bij het plegen van een zelfde straf
baar feit. Dat zij herroepelijk zij, nu ook de rechter een feilbaar 
mensch is, even sterk blootgesteld aan vergissing en dwaling -
de annalen van de crimineele rechtspleging wemelen van dwalingen 
en verkeerde vonnissen, verzekerde b~i de beraadslaging de heer 
VAN DER LINDEN I) - als gij en ik. Dat zij niet de zedelijke ver
betering van den misdadiger onmogelijk make. Het stelsel, dat 
het uitsluitend doel der straf zoekt in diens zedelijke wedergeboorte, 
mag even verwerpelijk zijn als iedere andere relatieve tbeorie, een 
straf, die niet in staat is haar te bevorderen, die baar onmogelijk 
maakt, is veroordeeld. 

Heeft dan misschien het terroristiscb argument zóóveel vat, dat 
dit van de afschaffing van de doodstraf moet afhouden? wordt ten 
slotte gevraagd. Het antwoordt luidt, dat het dit vermogen reeds 
hierom niet bezit, omdat de nieuwere strafleer , de stelling onder
schrijvende: de straf is niet af schrikkend , dus is zij niet goed, 
daarmede niet ook deze andere stelling toegeeft: de straf is afschrik
kend, dus is zij goed. Manr dan nog: staat het vast, is het be
wezen, dat de doodstraf intensiever werkt tot voorkoming van 
misdrijven dan langdnrige vrijheidsstraf? Met aan te toonen dat dit 
alles behalve vaststaat, allerminst is bewezen, zoekt de memorie 
van toelichting de doodstraf in bare laatste \'erschansing op. Stevig 
wordt de stelling vastgelegd, dat de open bare orde niet doCll' zoo 

') In de vergadering der tweede kamer van 17 Mei 1870 . . Handelingen 1869f70 ,blz. 1464. 
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wreed mogelijke straffen wordt beveiligd, maar door de zekerheid 
dat aan de gestelde straf niet licht is te ontkomen. Vastgelegd 
wordt zij: eerst met eeu schat van statistieke gegevens, ten bewijze 
van den onbegrensden omvang waarin , ook onder verantwoordelijk
heid van den minister die een verklaard voorstander was van het 
behoud der doodstraf, bij hare oplegging het recht van gratie is 
uitgeoefend; het recht van gratie, waarvan de steller der memorie 
achttien jaren vroeger, in een thesis achter zijn proefschrift, had 
verkondigd, dat het ernstig werd misbruikt QUU1Jl eiU8 ope !efJihus, 
populi tlloribus non amplius accolllodati8, dUlIl jure conaÏ8tunt, facto 
vis detrahitur. Vastgelegd wordt zij vervolgens met een nieuwen 
voorraad statistieke gegevens nopens de ervaring opgedaan bij die 
misdaden - vijf in getal -- voor welke de wet van 29Juni 1854 
(staai8blad n°. 102) de doodstraf had doen plaats maken voor lang
durige tuchthuisstraf. 

De meesterlijke toelichting miste hare uitwerking niet. Ondanks 
de felle bestr~iding, die het ontwerp in de tweede kamer, vooral 
van de zijde van den oud-minister HEEMSKERK, had te verduren, 
ging het daar op den 20en Mei 1870 door met eene meerderheid 
van 18 stemmen, die tot twee slonk in het hoogerhuis. 

Voor DE PINTO was de dag een gelukkige, tot zelfvoldoening 
stemmende, waarop de wet, die de sterkte van zijn humaniteits
gevoel hem zoo vurig had doen wenschen en aan het tot stand komen 
waarvan zijn aandeel zoo overwegend was geweest, in veiligheid 
was gebracht. En had hij in de memorie van toelichting MITTER
MAlERS uitroep: so darfes nicht lcom1Jle'Jt! - geslaakt b~j de gedachte 
aan de mogelijkheid dat de duitsche staten, waar de doodstraf was 
afgeschaft, haar weer mochten invoeren - benntwoord met de 
kreet: zoo zal het niet gebeuren, in de vele jaren lev eng , die hem 
na de in werking treding der afschaffingswet nog zijn gegund ge
weest, is voor Nederland zijne optimistische verwachting vervuld 
gebleven. Dat hij zijn kruit droog hield en het bij den minsten 
toeleg om tegen den genomen maatregel te reageeren voor den dag 
haalde, behoef ik dit te verzekeren? De minister Du TOUR VAN 

REJ,LINCHA VE had in zijne memorie van aptwoord op het afdee
lingsverslag over de wet van 14 April 1886 (staai8blad nO. 62), 
de zoogenaamde beginselen wet , berucht doordat zij het opleggen 
van lijfstraffen gedoogt in de strafgevangenis te Leeuwarden, sanS 
'Time ni raiaon zich de uitlating veroorloofd, dat hij voor de ver
antwoordelijkheid van de oph.8fti.stg der doodstraf zou zijn terug
gedeinsd en twijfelde of zij op den duur kou blijven gemist. 
Onmiddellijk vond hij den auotor intellectualis der afschaffings-
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wet op zijn weg. In de reeks artikelen door DF. PINTO uitge
geven ouder den titel: Bedellkelij!.:e reactie op 8trafrIJchtelijk 
/lebied, waarin hij scherp en met kwalijk verheelde ergernis den 
eisch stelde - vruchteloos helaas! -- dat men ook voor Leeu warden 
zou afzien van lijfstraffen, "een demoraliseerelld tuchtmiddel, dat 
nooit genade vindt in de oogen van het recht; eene zeer beden
kelijke reactie tegen de humane beginselen, die sedert jaren zich 
met onweerstaanbare kracht deden gelden" - gij ziet hoe het altijd 
opnieuw zijn onbegrensd humaniteitsgevoel is dat hem in beweging 
brengt en voortzweept - vatte hij natuurlijk vuur op de doodstraf
vraag , die de minister er bij had gesleept. Tegen den minister 
KUYPER toornde hij niet minder, 1) nadat deze bewindsman in de 
vergadering del' tweede kamer van 15 December 1901 2) eene 
macht van autoriteiten had doen aanmkken, ten bewijze dat hand 
over hand de meening weer toeneemt "dat de doodstraf in het 
strafrecht onmisbaar is". DE PINTO wraakte verscheidene van de 
namen, "bien étolltté8 de 8e tr01tver eJl8emble", die. de minister aan 
elkaar geregen had en bestreed andermaal krachtig de onmisbaarheid 
van de door hem verfoeide straf. Voor wie ten aanzien van hare 
wederinvoering op zijn standpunt staan, is het verblijdend dat twee 
opvolgende ministers van tegenovergestelde richting, CORT VAN DER 
LINDEN en LOEF.', die hun naam hebben verbonden: de een aan de 
drie ontwerpen 'tot herziening van het wetboek van strafrecht, die 
de tweede kamer in 1900 bereikten 3), de ander aan de aanvnllings
en wijzigingsvoordracht in 1904 4) ingediend, geen van beiden de 
wederinvoering voor hunne rekening hebben willen nemen. Zeker, 
de voorbeelden zijn er dat een st.aat op de afschaffing is terugge
komen. Maar voor Nederland sch~illt toch DE PINTO'S: "het zal niet 
.r;ebeurenl" groote kans te hebben duurzaam zich te'zullen verwezen
lijken, ook zoo de zoogenaamde moderne beweging op het gebied 
van het strafrecht hier te lande vorderingen mocht maken. Heeft 
niet VAN HAMEL, 5) met het oog op het feit dat "in het kamp" 
waarin hij eene eerste- en eereplaats inneemt er gevonden worden 
"die daar van doodstraf spreken", verklaard: "een Nederlander 
mag voor zijn eigen l~nd dit woord niet meer doen hooren!" 

Wie gewaagt van DE PINTO'S departementalen arbeid, kan niet 

') Weekblad van het Recht, n". 7679. 
') Handelingen i!e kamer 1901/1902, blz. 332. 
') Bijlagen 1900/1901 n°. 100. 
') " 1904/1905 n". SO. 
') De tegenwoordige IJeweging op het gebied van het stl'àfrecht, Gids 1891, blz. 840. 
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zwijgen van het wellicht belangrijkst deel daarvan, waarop hij met 
voorliefde terug zag: het ontwerp van een geheel nieuw wetboek 
van burgerlijke rechtsvordering. Het is alweder voor de ingewijden 
geen geheim, dat deze proeve van algeheele herûening van ons 
burgerlijk procesrecht, gegoten in den vorm van twee wetsontwerpen 
welker memoriën van toelichting de ondel'teekening dragen van de 
ministers 0 LIVIER en RORRET - het "Ontwerp van 1865" zooals 
zij in den wandel heet, - het werk was van Th PINTO. Heeft dit 
gewrocht van zijne uitnemende rechtskennis, zijn meesterschap van 
formuleering, z~jne groote vertl'OU wdheid met de praktijk onzer proce
dure en zijn fijnen geest het niet verder mogen brengen dan tot den 
raad van state, die tot adviseren over het tweede der ontwerpen niet 
eens meer kwam, daar het werd teruggenomen vóór de overweging 
in den raad was afgeloopen, toch is de ontzagwekkende arbeid er 
aan besteed geenszins zoo onvruchtbaar geweest als DE PINTO zelf 
verwachtte, toen hij aan zijne mededeeling aan FRUIN dat het werk 
stond te worden voltooid het som bere slot toevoegde: "ik maak 
m~i geen illusie dat er ooit iets van terecht zal komen." Al aanstonds 
niet, omdat de ontwerpen reeds in dit eerste stadinm van den weg 
dien zij bestemd schenen af te leggen tot publiek domein werden 
gemaakt en hierdoor aan de wetenschap ten goede kwamen. 1) En 
hierom vooral niet, omdat achtereen volgens, bij partieele wetswijzi
gingen, verschillende gewichtige onderdeelen van de door DE PIN'rO 
ontworpen regeling, zij het met eenige variatie in de uitwerking, 
in onze wetgeving zijn overgeplant. Zoo bij voorbeeld in 18û9 de 
afschaffing van de, met onze rechtsopvattingen niet meer strookellde, 
poella killere liti!Jantiurtl; in 1876 en 1879 de terugkeer tot het 
stelsel van enkelen rechtsbijstand, dat vóór de invoering van het 
fransche recht in vele nederlandsche gewesten had gegolden en 
zuiver was opgenomen in het wetboek op de rechterlijke instellingen 
en rechtspleging in het koninkrijk Holland van 1809 en in de 
appreciatie waarvan DE PINTO vierkant stond tegenover zijn broeder, 
die van de afschaffing van het procuraat als ambt en de optreding 
van den advokaat ook als vertegenwoordiger van partijen niets 
wilde weten. De knndige ontwerper van de doorloopende herziening 
van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering, die in 1896 tot 
stand kwam en als de wet-HARTOGH bekend staat, vond in "het 
Ontwerp van 1865" ,niet slechts een voorbeeld tot navolging gereed, 

1) Bij gebroeders BELINFANTE verscheen in 1865 het: " Wetboek van Burgerlijke rechts

vordel'ing, ontw€'rp en memorte van toelichting. Boek 1-III, uitgegeven onde,' toeûcht 
van MI'. A. A. de Pinto en in 1867, ,mder denzelfden titel, het deel bevattende: "ont
werp en. memol'ie van toelichting 'boek IV en V. 
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maar liet zich ook er door bezielen en sloot daarbij in vele opzichten 
zich aan, bij voorbeeld in het opheffen van de onderscheiding 
tllsschen de "gewone" en "summiere" wijze van procedeeren en de 
afschaffing van de eerste, met al haar nasleep van beteekeningen, 
procureursacten en anderen formalistischen rompslomp. 

Uitnemende kenners van het procesrecht hadden voor de ontwerpen 
van DE PrNTo grooten lof over. Ons gëeerd medelid VAN BONEVAL 
FAURE schreef hem van het eerste ontwerp. dat hij "niet zou aarzelen 
het bij een stemming etl bloc aan te nemen." Mr. EYSSEL gaf eene 
waardeerende kritiek. 1) De beroemde MrrrERMAIER verklaarde in het 
Lirchiv fiir die civili8tiache pra{cia in den arbeid "de degelijkheid. 
den geest van ernstig onderzoek en de hooge waardeering der weten
schap, die de nederlandsche juristen onderscheidt", te herkennen. 
Natuurlijk moet men, om in onze dagen dezen arbeid op zijn juiste 
waarde te schatten, dien plaatsen in de lijst van den, nu welhaast eene 
halve eeuw achter ons liggenden, tijd zijner totstandkoming. En dan 
getuigt hij van doortastenden hervormingszin. Was bij voorbeeld de 
lijdelijkheid van den rechter in het burgerlijk geding wel is waal' een 
hoofdbeginsel waaraan DE PINTO getrouw bleef, hij wilde haar vooral 
niet tot het uiterste zien gedreven en den rechter niet eene beslissing 
doen geven "vóór dat hem alle wegen zijn open gesteld om het ver
moeden dat zijne uitspraak de waarheid is tot waarheid te maken! Als 
een werkzaam middel daartoe, zonder dat de grenzen der lijdelijkheid 
werden overschreden, had hij in zijne ontwerpen het, in onze 
wetgeving van 1838 onbekende, door alle nieuwere duitsche wet
gevingen erkende, "FrafJerecht" opgenomen, waarvan de wet
HARTOGH in artikel 144, 26 lid van het wetboek van burgerlijke 
rechtsvordering een flauw aftreksel bevat. In denzelfden gedachten
gang had hij de, in artikel 49 van het wetboek aan den rechter 
met mondjesmaat toegemeten, bevoegdheid om de persoonlijke ver
schijning van partijen te bevelen, onomwondener en ruimer gefor
muleerd. Kortom: DE PINTO heeft in deze ontwerpen een arbeid 
van blijvende waarde nagelaten, niet alleen uit rechtshistorisch 
oogpunt en omdat de memoriën van toelichting nog telkens met 
vrucht kunnen worden geraadpleegd voor de oplossing van menige 
controverse in ons positief recht, maar wel degelijk ook omdat in 
zijne ontwerpen kostbaar materiaal is aangedragen voor de wetge-
ving der toekomst. . 

Mijne uitweiding over DE PINTO'S werkzaamheid aan het depar
tement van justitie zal van haar het veelomvattende, het veel-

1) Themis, 1866 en 1869. 
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beteekenende , het zegenrijke voor onze wetgeving aan den dag 
hebben doen komen. Hoe DE PINTO aan het departement werd 
geteld en gewaardeerd, blijkt niet zoozeeruit zijne benoeming tot 
ridder in de orde van den nederlandschen leeuw - de ambtenaar, 
die tijd van leven heeft, brengt het wel tot het verwerven van het 
kruis en DE PINTO had in deze onderscheiding, op het gouden 
feest zijner promotie door de bevordering tot commandeur gevolgd, 
eerder de waardeering te zien van door hem aan de nederlandsch
indische strafwetgeving bewezen diensten - maar wél uit zijne 
spoedige opklimming tot den rang van raad-adviseur. Had hij het 
begeerd, hij zou aan het departement den hoogsten, den ministers
zetel hebben kunnen innemen. Na den zwaren stoot aan het kabinet 
VAN BOSSE-FoCK toegebracht door het heengaan van vier zijner 
leden tegelijk - onder wie de minister van justitie - werd, bij 
de pogingen aangewend tot reconstructie van het kabinet, op den 
25 sten November 1870 aan DI<: PINTO de portefeuille van justitie 
aangeboden. "Ik heb reeds geweigerd", schr\jft hij den volgenden 
dag aanFRuIN. Geschiedde het omdat hij zich te nerveus achtte 
voor de discussie in de kamers? De onderstelling had recht van 
bestaan en er was, dunkt m~i, in haar niets minder vleiends voor 
DE PINTO gelegen. Hij zelf echter kwam tegen deze verklaring van 
zijn besluit geërgerd op. Aan FRUIN, die hem er naar vraagt, antwoordt 
hij., dat "nimmer op zulk kinderachtig motief weigering zou zijn ge
volgd". Neen: "andere, veel meer afdoende, gronden zullen hem" -
op het oogenblik dat hij schrijft gaat nog eerst het gerucht van 
de aanbieding - "bepaald doen weigeren. Ik zou alleen voor 
justitie te vinden zijn als ik financieel een volkomen onafhankelijke 
positie had, zoodat ik geheel vrij was om, heden optredende, 
morgen, als ik meende dat mij n plicht het gebood, weder weg te 
gaan. Het zijn niet de kamerdiscus8iën, maar de kamer- en de 
kabinetsitdrigue8, die ik vrees en veracht met de diep8te min
achting. En toch: ik weet het van zeer nabij , hoe moeilijk het is 
daarbuiten te blijven als men niet los is van de portefeuille, zoodat 
men· haar niet kan behouden dan ten koste van middelen die den 
lllaD van karakter niet passen." 

In zijne loopbaan aan het departement heeft DE PINTO zich ge
lukkig gevoeld. In het levensbericht van FRUIN heeft hij verklaard,· 
dat, "trots al de thans zeer in zwang zijnde declamaties voor en 
tegen wat men goed vindt te noemen de bureaucratie, hij uit geen 
tijdperk van zijn maatschappelijke loopbaan aangenamer en welda
diger herinneringen had overgehouden dan uit de veertien jaren 
aan het departement doorgebracht" . En in de laatste rede, die 

Jaarboek 1908. 3 
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hij in het openbaar uitsprak 1), gewaagde hij nog weder van de 
"onvergetelijke jaren, die de periode omsluiten van mijn verblijf 
op het departement van justitie". Één groote schaduwzijde echter -
ik stelde haar reeds in het licht - was en bleef aan den werkkring 
verbonden: de doorloopende onvruchtbaarheid waartoe de, met de 
regelmatigheid van een klok terugkeel'ende, ministerieele débacles 
DE PINTO'S meesten arbeid doemden. .Met de jaren nemen daarover 
bij hem de teleurstelling en mismoedigheid toe. Als in 1872 de 
achtste proeve, na 1848, van eene uien we rechterlijke inrichting -
het ontwerp-D1<1 VRIES - in het gezicht van de haven wederom 
schipbreuk lijdt, wordt het hem te machtig en neemt hij zich voor, 
als de gelegenheid el' toe zich aanbiedt, de administratie te ver
laten voor de magistratuur, die hem herhaalde malen reeds had 
toegelonkt en met welke hij bereids, als plaatsvervangend rechter, 
platonische betrekkingen onderhield. 

Het was vooruit te zien, dat deze gelegenheid niet lang op zich 
zou doen wachten. Sedert Juli 1873 tot aan het oogenblik dat 
zijne benoeming in het opperste gerechtshof volgt, ontbreekt DE 
PINTO'S naam niet meer op de aanbevelingslijst van zes kandidaten, 
die de hooge raad, de procureur-generaal daaronder begrepen, 
krachtens de wet aan de tweede kamer inzendt, zoo vaak eene 
plaats als raadsheer in zijn midden moet worden vervuld. Vijf 
malen was dit in deze tijdsruimte het geval, vier keeren wegens het 
ledig worden van eene bezette plaats, éénmaal als gevolg van het 
koninklijk besluit van 28 November 1875, 't welk het getal raads
heeren weder op het maximum van veertien bracht. Al deze vijf 
keeren, op éénen na, treft men ook DE PINTO'S naam aan onder 
de vijf, die volgens de grond wet, zooals zij toen luidde, door de 
tweede kamer moesten worden geplaatst op de nominatie, die zij 
aanbiedt aan de kroon, opdat deze daaruit eene keuze doet. De 
tweede op de, den 24sten Mei 1876 bij de kamer van den hoogen 
raad ingekomen lijst, rekende de kamer op hare nominatie voor 
DE PINTO de eerste van de vijf plaatsen verdiend. Zoo volgde bij 
koninklijk besluit van 19 Juni 1876 zijne benoeming tot raadsheer 
in den hoogen raad der Nederlanden. Dat aan het hooge college 
zelf deze uitslag ver van onwelgevallig was, al had het DE PINTO 

niet in de eerste plaats aanbevolen, bleek voldingend uit de rede 
van des hoogen raads toenmaligen voorzitter, .Mr. F. DE GREVE, 

uitgesproken bij DE PINTO'S installatie op den 2den September 1876 -
toen eerst, omdat deze zich niet in enkele dagen of weken kon 

1) Weekblad van het Recht, nO. 8006. 
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los maken van het departement. Den nieuwen raadsheer werd ver
zekerd, dat hij ontvangen werd "met even groote ingenomenheid 
als gespannen verwachting." 

DE PIN1'O is van September 1876 tot aan zijn stervensuur in 
den hoogen raad blijven \f,etelen. Op den tweeeuvijftigsten ver
jaardag zijner promotie werd hij door des hoogen mads president, 
den vriend van zijn mannelijken leeftijd en van zijnen ouderdom, 
als vice-president van het hooge college geïnstalleerd. Op 27 October 
van het afgeloopen jaar zat hij voor het laatst in de strafzitting 
voor. De wijze waarop de leden der magistratuur, ieder individueel, 
hunne schoone, bij uitstek verantwoordelijke, functie vervullen en de 
mate van den invloed dien ieder rechter voor zijn deel uitoefent 
op de naar buiten tredende uitspraak en hare motiveering, ont
snappen aan de waarneming en beoordeeling van den buitenstaan
der. Maar dat juist in dezen kring van rechtsgeleerden bij uitue
mendheid eene autoriteit als DE PIN'l'O zal zijn geteld voor het 
vele dat hij was, laat zich vermoeden, ook zonder dat men tracht 
te gluren door de reten van de raadkailler. Dat hij vrij van iederen 
invloed, lllet onbevangenheid en strikte onpartijdigheid, met zelf
standigheid en bezadigdheid, recht heeft gesproken, wie die hem 
in zijne hoogheid hebben gekend, die daarvan niet diep zijn door
drongen? Dat de pleiters zijn oor hadden; dat hij, impressionabel 
en beweeglijk, het proces met hen medeleefde, met hen mededacht 
en vaak voor zich zelven bij voorbaat de kracht hunner redenen 
lllat, gebaar en gelaatswending konden er van overtuigen. Indien 
in één rechtscollege, dan zullen in het opperste gerechtshof, welks 
arresten woord voor woord door de rechtsbeoefenaars op de goud
schaa.l gewogen en onder het mikroskoop gelegd worden, de 
beraadslagingen diep gaau en belangrijk zijn. Het is alweder 
eene onderstelJing, die aan zekerheid grenst, dat DE PINTO met 
zijne strijdlustige natuur daarin ruim zijn contingent heeft gehad. 
En dat de levendigheid en oostersche vurigheid, die hij in elk 
debat aan den dag pleegde te leggen - altijd echter door edel
mans hoffelijkheid begeleid - het hem wel eens moeilijk moeten 
hebben gemaakt de kalmte onder alle omstandigheden te bewaren, 
of hij eene beslissing zich neer te leggen, is ook aannemelijk. Des 
te meer beteekenis heeft hierom het woord, door DE PINTO'S op
volger gesproken, toen hij, hij het innemen van de plaats door 
:Eh PINTO ledig gelaten, aan diens nagedachtenis eelle, door bare 
soberheid te grooteren indruk lnakende, hulde bracht. "Er waren 
er", zeide jhr. mr. P. R. FEl TH , "die. toen DE PINTO voorzitter 
der strafkamer werd, vreesden, dat de warmte van overtniging 

3* 
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waarmede hij aan elke beraadslaging deelnam, een bezwaar voor 
hem zou zijD om steeds de voor een voorzitter passende kalmte te 
bewaren. Ik vrees echter geene .tegenspraak, als ik thans verklaar, 
dat die vrees ijdel gebleken is en hij altijd den tact heeft gehad 
de discllssies zóó te leiden, dat hij den invloed uitoefende, die 
hem wegens zijn groote bekwaamheid toekwam, zonder dat iemand 
Doit in het uiten en verdedigen van afwijkende opvattingen belem
merd werd 1)". 

Een magistraat, doorkneed in alle deel en van het recht; wiens 
plaats van rechtswege was in het opperste gerechtshof, angstvallige 
bewaker van de rechtseenheid en rechtszekerheid; die het aanzien 
der rechterlijke macht heeft doen stijgen; van hare hoogheid en 
onkreukbaarheid de overtuiging diep wist te vestigen, en wiens 
opvatting van zijn aanzienlijk ambt het verklaart dat ons Neder
landers de eerbied voor de rechterlijke macht in het vleesch IS 

gegroeid - zulk een magistraat is ons medelid geweest. 

IV. 

Had DE PINTO zijn land niet anders gediend dan als hoog
geplaatste aan het departement van justitie en als lid der hoogste 
magistratuur, de wijze waarop hij het heeft gedaan zou hem aan
spraak geven op het blijvend eeren van zijne nagedachtenis. Maar 
zijne rechtstreeksche werkzaamheid ten bate van de nederlandsche 
wetgeving en de ontwikkeling en hervorming van het recht in 
Nederland is op verre na niet binnen deze grenzen besloten gebleven. 
Keer op keer heeft de regeeriug op zijne kunde en werkkracht. 
een beroep gedaan, als belangrijke hervormingen van onze wet
geving nijpend werden. Reeds maakte ik er op indachtig, dat 
H,EEMsKERK DE PINTO'S voorlichting begeerde over de wettelijke 
regeling van het hooger onderwijs. Door dezen zelfden minister en 
diens ambtgenoot Dt rrOUR VAN BELI.INCHAVE werd h~i geroepen 
tot het lidmaatschap der commissie, uit wier voorbereidenden arbeid 
in 1884 de nienwe wettelijke regeling van het staatstoezicht op 
krankzinnigen is voortgekomen. 2) Maar in bet bijzonder en vooral 
werd DE. PINTO'S medewerking op prijs gesteld, ja onmisbaar ge
rekend, als het rechtsgebied waarover hij heerschappij voerde, als 
de strafwetgeving op de werklijst der regeering stond. Jo den 

1) lVeekblad van het Recht, n°. 8655. 
") De commissie, bij ministerieel besluit van 10 November 1876 benoemd, bestond, 

behalve uit DE PINTO, uit de heeren jhr. mr. G. J. Tu. BEKLAERTS VAN BLOKLAND, 

dr. H. VAN CAPELLE en dr. J. N. RAJlAEB. 
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aanvang reeds van zijne recht~geleerde loopbaan, toen hij van het 
knoopen van banden met het departement van justitie nog niet 
droomde, werd hij benoemd tot secretaris van de commissie, aan 
welke de minister van staat, minister van koloniën ROCHUSSEN in 
1860 opdroeg. het wetboek te ontwerpen waarin voor het eerst het 
strafrecht voor Europeanen in Nederlandsch-Indië werd gecodifi
èeerd. 1) Binnen het jaar diende de commissie het van' haar ge
vraagd ontwerp-wetboek in, met eene lijvige memorie van toelichting, 
die door DE PINTO was opgesteld. 2) Met de vaststelling zouden 
intusschen nog meer dan vier jaren heen gaan. Voor een goed deel 
had daaraan schuld de bekende strijd in den boezem van het 
tweede Kabillet-THoRBECKE ontbrand, in welken· 'fHORBECKE met 
OLIVIER tegenover FRANSEN VAN DER PUTTE het onderspit moest 
del ven en die de oorzaak, althans de officieele oorzaak, is geweest 
van het uittreden uit het kabinet van "den rijk begaafden leider 
der liberale partij": de strijd over de vaststelling van het wetboek 
bij wet of bij koninklijk besluit. In de staatscOiprant van zondag 
11 en maandag 12 Februari 1866 vindt men de, met machtiging 
des konings openhaar gemaakte, daarop betrekking hebbende be
scheiden. Daaronder is de hrief aan den koning van l'HoRBECKE 
van 23 Januari 1866, waarin de staatsman constateerde, dat de 
minister van koloniën "de eenheid van het kabinet, het vertrouwen 
op de onderlinge samenwerking had verhrQkell", door, terwijl de 
raad van ministers nog moest besluiten over de door den minister 
opnieuw bij den raad aanhangig gemaakte, aanvankelijk tegen zijn 
zin besliste, vaststellingskwestie , in de tweede kamer zonder voor
behoud te kennen te geven dat de vaststelling hij besluit zou ge
schieden en kort daarna 'een ontwerp-besluit van deze strekking 
voor te leggen aan de kroon. l'HORBECKE grondde daarop zijn eer
biedig veriioek om ontslag. Een der eerste daden van het nu opge
treden kabinet-FRANSEN VAN DER PUTTE was het uitlokken van het 
koninklijk besluit tot vaststelling van het ontwerp-wetboek. In het 
magistrale bijschrift dat mr. J. A, LEVY ga.f bij de beeltenis van 
DE PINTO, die Eigeu Haard 3) zijn lezers aanbood op diens zeven
tigsten verjaardag, heeft de uitnemende rechtsgeleerde de onder-

1) Leden van deze commissie waren: jhr. mr. D. A. JUNIUS VAN. HEIoIERT, mr. W, F. 
G. L. FRANÇOIS en mr. S. KEYZER. 

') Zij werd met het wetboek, voorzien van a.anteekeningen waaraan men te veel 
eer bewijst door deze tot een volledigen commentaar ~e verheffen, maar die stellig 
alleszins gescnikt en welkom waren tot verklaring en verduidelijking van de artikelen, 
door DE PINTO uitgegeven, dàdelijk na de vaststelling van het ontwerp. 

') Nummel' van 22 October 1898. 
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stelling gewaagd, dat de wijze van vaststelling van het wetboek 
DE PINTO'S voldoening over zijne medewerking daaraan had getem
perd en bedorven. Grond voor dit vermoeden is er zeker, want de 
vaststelling op deze wijs kon er niet door, zelfs niet zoo zij niet 
kon wachten niet een dag en niet een nacht. rroch is de onder
stelling niet juist. Zij wordt weersproken door DE PJNTO'S eigene 
verklaring, in 1891 neergeschreven, .1) dat hij, "om redenen van 
opportuniteit, die mogen en' moeten gelden waar de grond wet en het 
regeeringsreglemen t volkomen vrijheid van handelen laten", een "be
sliste voorstander" was en bleef van codificatie van het nederlalldsch
indisch strafrecht bij koninkl~ik besluit. Zijn staat.srechtelijk geweten 
was niet in het minst er door bez~\'aard, dat hij het tweede wetboek van 
strafrecht voor de Europeanen in nederiandsch-Illdië, 't welk hij hielp 
ontwerpen, andermaal zag vaststellen bij koninklijk besluit. Was het voor 
hem een onderscheiding toen hij de eerste lllaal tot medewerking aan 
zulken arbeid werd geroepen, jure altO, als de aangewezen man, 
nam hij zitting in de staatscommissie ingesteld bij koninklijk besluit 
van 28 Maart 1887, genomen op voordracht van den minister 
van koloniën SPRENGER Y AN EIJK, om een nieuw wetboek van 
strafrecht voor de Europeanen in nederlandsch-Indië te ontwerpen, 
"zooveel mogelijk overeenkomende met het nederlandsch wetboek 
van strafrecht, vastgesteld bij de· wet van 3 Maart 1881 (ataattJ

blad n°. 35)" 2). In Juni l891 bood deze commissie, die in de 
vier jaren harer werkzaamheid meermalen door de regeering was 
geraadpleegd over het nederlandsch-indisch rechtswezen, de vruch
ten van haren arbeid: een ontwerp van een wetboek met memorie 
van toelichting 3), aan de koningin-weduwe regentes van het 
koninkrijk aan. Zeven jaren later volgdën poat varioa ca8Ua de vast
stelling en afkondiging ook. De invoering echter is tijdens DE PINTO'S 

leven uitgebleven. Of zij ooit volgen zal? Of niet dit wetboek hei 
tweede voorbeeld zal worden van eene regeling, die voor parade 
in het staatsblad staat? Het ziet daarnaar uit. Ik kan niet ingaan 
op de redenen van deren loop van zaken: aanvankelijk de wensch 
der regeering om het strafrecht voor de niet-Europeanen - de 
inlanders en met hen gelijkgestelden - in overeenstemming met 
dat voor de Europeanen te regelen en beide wetboeken gelijktijdig 

1) Weel;blud t'un het Recht, n°. 6103. 
') liet hem hadden in deze staatscommissie zitting mI'll. D. L. F. PAULY, voorzitter, 

L. HovY, D. J. MOM VJSOII e!! G. Á. VAN HAMEL. Secretaris der commissie was aanvan
kelijk lIr. J. LJON, later lIr. J. SLINGENBERG. 

') liet machtiging van den minister van koloniën uitgegeven bij gebroeders BELIN
FANTE (1891). 
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in te voeren; vervolgens de eenheidsidee , met haar drijven naar 
eenheid van recht voor alle bevolkingskiassen van nederlandsch
Indië, en het uit haar geboren verlangen om het geheele samen
stel van indisch strafrecht in één wethoek te helichamen. Maar ook 
zoo deze tweede codificatie, door DE PINTO mede opgehouwd, mocht 
zijn voorbestemd in het staatsblad te hlijven slapen, zullen de ver
diensten, die DE PINTO ten opzichte van het nederlandsch-indisch 

. strafrecht zich heeft verworven, in erkentelijke herinnering blijven. 
En toch: wat zijn zij, als zij in vergelijking komen met de studie, 

den tijd, de zorg, die hij heeft gegeven aan de samenstelling van 
het nu sedert ruim twintig jaren voor het moederland geldend 
wetboek van strafrecht, welks invoering ons aanzien naar buiten 
heeft verhoogd en eene schoone bladz\ide vormt in de, aan groote 
momenten niet overrijke , nederlandsche rechtsgeschiedenis van de 
laatste halve. eeuw. Over dit wethoek peinsde h\1 reeds en hij 
bereidde het in zijne gedachten reeds voor toen nog meer dan 
dertig jaren ons van de voltooiing scheidden; dit wetboek - VAN 

HAMEI, kon het naar waarheid zeggen 1) - is een stuk van zijn 
leven geweest; aan de medewerking daaraan werd hij het liefst 
herinnerd; de hehoefte om de toepassing en uitlegging er van 
overeenkomstig de beginselen die bij de samenstelling hadden voor
gezeten angstvallig te bewaken was de groote reden waarom hij, 
ofschoon hij ook als civilist een der eersten was en hij het bur
gerl\ik recht oprecht lief had, al de twee en twintig jaren na 
de invoering niet uit de strafkamer van den hoogen raad heeft 
willen wijken; dit wetboek was zijn troetelkind en hij wilde daar- . 
van geen kwaad hooren, al was zijn geest vrij en frank genoeg 
en zijne natuur wel zóó vooruitstrevend, dat hij toestemde dat het 
aan geleidelijke verandering en hervorming moest onderworpen 
hlijven, gelijk hij erkende, onhewimpeld erkende, reeds in de rede tot 
opening van den juristendag nog niet vier jaren na de invoering 
van het wetboek door hem uitgesproken, dat het ons "de vol
maakth~id op strafrechtelijk gebied niet had gebracht"; dat het 
gebreken en leemten vertoonde, waarin de, aan de eerste kamer 
in ruil voor de aanneming beloofde, "met al te gJ'oote sober
heid ontworpen," novelle niet voorzag, zood at bij voorbeeld de lei
dende gedachte der, in 1901 in het wetboek gebrachte, zeer be
langrijke, wijziging van het strafstelsel voor jeugdige personen -
niet haar uitwerking - zijne volle sympathie had 2). 

I) Weekblad de Amsterdammer van 28 December 1907. 
") Weekblad van het Recht, nOS 7419, 7421, 7423, 7426. 
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Nauwlijks een jaar na zijne promotie schreef hij eene verhande
ling 1) over het nieuw pruisisch strafwetboek, in de hoop, zooals 
hij verklaarde, dat onze wetgever eindelijk eens "in gemoede en 
ernst" een eind zoude maken aan "den ellendigen, zoogenaamden 
provisioneclen toestand waarin het ncderlandsch strafrecht sedert 
veertig jaren verkeert." Een jaar later, toen de reeds door mij ge
noemde wet "houdende eenige veranderingen in de straffen op mis
drijven gesteld" de wreede straftheorie van den Code Pénal tot. 
zwijgen bracht, nam hij het op 2) tegen de, in de pers opduikende, 
beweging om van deze wet de beteekenis te overdrijven en haar te doen 
doorgaan voor een hervorming van zóóveel gewicht, dat than!'\ een 
volledig nieuw strafwetboek indien niet overbodig, altbans niet meer 
eene zaak van urgentie was. "In naam der wetenschap en uit volle 
overtuiging" teekende de jonge man, die zijn studententijd pas 
achter den rug had, " protest aan tegen het jongste. voortbrengsel 
onzer strafwetgeving", zoo dit het middel zjjn moest ons "te be
vestigen in het rustig en ongestoord bezit van het slechtste der na
poléontische wetboeken"; zoo het "een nieuwen scheidsmuur moest 
oprichten tusschen "wat ons positief strafrecht is en wat het moet 
zijn". Met warmte bepleitte de jeugdige schrijver het denkbeeld 
"met vereende krachtsinspanning een nieuw, volledig aan de eischen 
des tijds en aan de uitspraken van theorie en praktijk beantwoor
dend, wetboek tot stand te brengen, en fier wees hij af de bewe
ring dat die taak voor ons te moeilijk zoude zijn. Had niet ook 
zijn broeder reeds geschreven: 3) "moeilij k of niet, wat Fransehen, 
Belgen, Spanjaarden, Duitsehers , Italianen en zoo vele anderen kun
nen, waarom zou dit in het land van DE GROOT en VOET, van 
V AN DER LINDEN en MEYER all één niet mogelijk zijn?" 

Met het ideaal van een nationaal, aan den stand der strafrechts
wetenschap gemeten, strafwetboek voor den geest heeft DE PmTO 
zijne intrede in de rechtsgeleerde gelederen gedaan. En ziehier nu 
bij uitzondering eens een ideaal, dat niet slechts in het oog werd 
gevat, maar ook bereikt. 

"Zult gij ons strafrecht codifieeeren ?" vroeg FRUIN, die wist wat 
Ih PINTO altijd door bezig hield, toen hij den benoemden referen
daris een hal ven gelukwensch, een halve condoleantie-betuiging 
zond bij diens lotswisseling in 1862. Inderdaad heeft DE PINTO 

daaraan gedacht. Eerst toen hij zag dat hij nooit den noodigen 

') Themis, XIV. 
I) Weekblad van !tet Recht, n° 1576. 
') Weekblad van het ,·echt, ,.0 1503. 
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tijd er toe zoude vinden, maakte hij van LII,AAR, nog in den 
eersten roes van het succes met de wet op de doodstraf be
haald, warm voor de, aanvankelijk door hem ontraden, instelling 
van eene staatscommissie. De mannen, die voor hare formeering 
in aanmerking moesten komen, "onze eerste criminalisten" 1), wer
den door hem onder de aandacht van den minister gebracht. Den 
dag na de aanneming der doodstraf-wet ging aan hen de uitnoo
diging uit. Aan hun spits de leidsche hoogleeraar iu het strafrecht 
DE W u, DE PINTO'S leermeester, die, naar deze verklaarde in 
het "woord van waardeering en herinnering" in "Eigen Haard" 2) 

te zijner nagedachtenis geschreven, zijne eerste li~fde voor het straf
recht en de strafrechtspleging had opgewekt, niet door DE W AJ,'S 
colleges over deze vakken, die hij in DE PINTO'S studententijd nog 
niet doceerde, maar door het hoofdstuk aan het strafrecht gewijd 
in zijn eerste college over de encyclopaedie, in den academischen 
cursus 1848/1849 gegeven. Naast DE 'WAL, mr. W. F. G. L. 
FRANÇOIS, raadsheer in het provinciaal gerechtshof in Zuid-Holland; 
mr. M. S. POLS, auditeur-militair in de 1 e militaire afdeeling voor 
de provincie Zuid-Holland; mr. A. E. J. MODDER}L>\N, hoogleeraar 
aan het athenaeum illustre te Amsterdam _. "met ingenomenheid, 
met geestdrift accepteer ik. Het is altijd mijn grootste ideaal ge
weest aan dien arbeid te mogen medewerken en sinds lang was dat 
het hoofdonderwerp mijner gedachten", antwoordde deze aan DE 
PINTO - en deze zelf, die tevens tot secretaris werd aangewezen. 
Bij koninklijk besluit van 28 September 1870 volgde de instelling 
der aldus samengestelde staatscommissie, waaruit de heer .FRANÇOIS 
tijdens den duur harer werkzaamheden wegens gezondheidsredenen 
moest scheiden. Hij werd opgevolgd door mr. J. J. LOKE, raads
heer in het provinciaal gerechtshof in Zuid-Holland, die van 23 
September 1872 af aan de vergaderingen deelnam. Reeds in de 
tweede bijeenkomst werd besloten door tusschenkpmst van DE PINTO 
den minister voor te stellen de commissie een ambtenaar tot bij
stand van den secretaris buiten en in de vergaderingen toe te 
voegen, wat leidde tot het deelnemen aan de werkzaamheden, 
reeds van de derde samenkomst af, door Jhr. Mr. G. J. 'l'H. BEEJ.AERTS 
VAN BLOKLAND , het latere lid en voorzitter van de tweede kamer, 
wiens verhouding tot de commissie bij koninklijk besluit van 18 
Maart 1871 door zijne benoeming tot haar adjunct-secretaris werd 

1) Van Hamel, Inleiding tot de studie van het nederland8ch strafrecht, 2e druk, 
blz. 92. 

') 1892. 
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geregulariseerd en van wieu in haal' rapport aan den koning door 
de commissie werd verklaard, dat hij "haar steeds met evenveel ta
lent als ijver had ter zijde gestaan". 

Gedurende welhaast vijf jaren zette de commissie haren arbeid 
9nvermoeid voort. Zij hield in dit tijdsbestek 177 vergaderingen, 
deels te 's Gravenhage, deels te Leiden. In de eind-vergadering van 
'Voensdag den 30en Juni 1875 mocht DE PINl'O rapporteeren, dat 
haar werk geheel was afgedrukt en dat het voor zijne majesteit 
den koning bestemd e~emplaar , met het in de vergadering van 
13 Mei door al de leden geteekend, geschreven rapport ter tafel 
lag. De commissie besloot haren arbeid nog dienzelfden dag bij 
den koning in te dienen en ging nu voor goed uiteen, na een 
afscheidswoord te hebben aangehoord van den voorzitter, dat door 
DE PINTO, die ook als plaatstvervangend voorzitter had gefungeerd, 
was beantwoord. 

In deze aanspraak liet de voorzitter, door de ervaring sceptisch 
geworden, de mogelijkheid doorschemeren, dat de arbeid, die nu 
"aan 's lands regeeriug en het nederlandsche volk werd overge
geven", wederom tot onvruchtbaarheid zoude zijn gedoemd. Ge
lukkig zijn wij voor deze schande bewaard gebleven, dank zij de 
omstandigheid dat twee krachtige ministers van justitie hun sterke 
schouders gingen zetten onder het werk, dat aanvankelijk weder 
tot de eeuwige rURt scheen te zijn opgeschreven. De minister SMID'I" 

haalde het "uit den vergeten hoek", zoodat in Februari 1879 de 
koninklijke boodschap uitging, waarbij het "ontwerp van wet tot 
vaststelling van een wetboek van strafrecht" - in hoofdzaak het 
ontwerp der commissie, met belangrijke inkorting van het derde 
boek - werd ingezonden aan de tweede kamer. Het daar en in 
de eerste kamer te verdedigen lllet zoo onovertroff~n talent, dat 
hij in de nederlandsche rechtsgeschiedenis zijn naam heeft ver
eeuwigd, was weggelegd voor MODDERMAN. Hem werd het ge
geven het ontwerp, dat hij in de staatscommissie mede had opge
bouwd en schitterend door de branding van het pa.rlement had 
heen geholpen, als wet van 3 Maart 1881 (staatsblad n°. 35) 
mede te onderteekenen. Dat bij MODDERMAN'S heengaan als minister, 
ruim twee jaren later, de invoering nog altijd op zich liet wachten 
en zij ook onder zijn opvolger nog drie lange jaren uitbleef, wekte 
DE PINTO'S r@chtmatige ergernis, die hij niet onder stoelen en 
banken stak 1) en ontstemde anderen met hem. Maar het weer-

') Zie zijne verhandeling: de invoering flan het wetboek van strafrecht, in Tkemis, 
1884. 
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hield hem niet de verdiensten van den minister Du 'rOUR VAN 
BELI,INCHAVE ten opzichte van de invoering en van het vele dat 
aan haar vast was te waardeeren. Op den dag waarop eindelijk de 
invoering een voldongen gelukkig feit was, - rond zestien jaren 
nadat de commissie aan den arbeid was getogen - de 1 e Sep
tember 1886, 1) dag dien DE PINTO reeds als aanstaande had ver
heerlijkt in zijne even te voren te Groningen ge honden rede tot 
opening van den juristendag, werden "in de stilte van den morgen 
namens de juristenvereeniging bloemen van waardeering neergelegd 
op de graven van de gestorven leden der staatscommissie." Het 
overgebleven drietal bracht, met den adj unct-secretaris, mr. BEg
LAERTS, den dag te Deventer in DE W AL'S gastvrije woning door 
en herdacht daar in feestelijk samenzijn, opgeluisterd door eene 
serenade van de deventersche schutterij met de muziek aan haar 
hoofd, den "met zooveel inspanning, maar met niet minder liefde 
en toewijding voltooiden gemeenschappelijken arbeid". 

Dat DE PINTO daaraan in zoo buitengewone mate was verknocht, 
laat zich uit z~in verlangen van jaren hel', uit zijn trots dat eindelijk 
de zelfstandige nationale strafrechtregeling , op de hoogte van de 
wetenschap, in zijn vaderland kracht van wet had, en dat dit 
niet in de laatste plaats aan zijn volhardend hameren was te danken, 
wel verklaren. Of zou deze zeer b~jzondere, in het overdrevene 
overgegane, gehechtheid zoo moeten worden verklaard, dat 
zijne denkbeelden en inkleedillgen een in evenredigheid grooter 
aandeel in het werk hebben beslagen dan die van anderen? 
Waar de notulen der staatscommissie tot heden niet open baar 
zijn gemaakt, blijft het voor wie niet hebben behoord tot hare 
leden, van wie met DE PIN'l'O de laatst overgeblevene is heen
gegaan, weder een open vraag, in welken omvang ieder individueel 
van het vijftal, of eigenlijk zestal, het zijne heeft bijgedragen 
tot het reuzenwerk. Dit staat, meen ik, vast, dat DE PIN'l'O de 
steller is geweest van het rapport aan den koning; dat ook de 
toelichting van het algemeen deel is gevloeid uit zijne pen; dat bij 
de beraadslaging over de praeliminaire vragen nopens illdeeling en 
hoofdbeginselen van . het algemeen deel in hoofdzaak de door hem 
daarvoor opgestelde leiddraad is gevolgd en dat de redactie der 
artikelen voor het gr~otste deel aan hem met BEEI.AERTS is toe· 
vertrouwd geweest. Zelf is hij altijd allen overwegenden invloed 
van één lid, welk ook, op de anderen of op het gemeenschappelijk 

1) G. A. VAN HAllEL: 1 September 1886, in Tijdschrift voor strafrecht I, blz. 139. 
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werk hlijven ontkennen. Maar hij kon het dan ook niet verdragen, 
dat buitenaf MODDERMAN als de stuwende en bezielende kracht van 
de commissie werd voorgesteld. Hij sprak deze voorstelling, die hij 
eene "legende" noemde, "in het belang der geschiedkundige waar
heid", zooals hij zeide, krachtig tegen, toen zij, nog bij MODDI<:R
lIAN'S leven, de ronde deed, "overtuigd" - schreef hij - dat deze 
"zelf de eerste zou zijn om hare juistheid te ontkennen" 1). Hij 
hernieuwde de tegenspraak met kwalijk verheelde ergernis, toen 
ARNOLD ISING 2) uit de geschiedenis der vorming van het kabinet
VAN LYNDEN verhaalde, dat de graaf MODDERMAN hield voor den 
eenigen man, die met goeden uitslag in de staten-generaal het 
ontwerp-wetboek kon verdedigen "ontworpen door eelle staats
commissie waarvan hij de ziel was geweest", zoodat hij dén pro
fessor had beduid, dat deze "zijn professoraat, waarvan hij moeilijk 
scheiden kon, maar moest aanhouden tot hij de grootsche taak zou 
vervuld hebben". "Wat graaf VAN LYNDEN" - schreef, in zijne, 
voor het overige waardeerende , aankondiging van ISINGS hoekje 3) 
DE PIN'l'O ontstemd - "met de hem eigen overredingskracht in 
het midden heeft gel}racht om MODDERMAN te bewegen in zijn 
kabinet zitting te nemen, zal wel hoofdzakelijk tusschen die beide 
heeren zijn gezegd en gebleven. Een derde zal er dus vermoedelijk 
het fijne wel niet van weten. Dat hij bij zijnen aandrang de over
weging zoude hebben doen gelden, dat de leidsche hoogleeraar 
was geweest de ziel der staatscommissie voor het strafwetboek, 
schijnt in elk geval niet aannemel~ik. Immers beiden wisten wel 
heter. In parlementaire taal gesproken noemen wij het eene groote 
onjuistheid te beweren, dat MODDERMAN eigenlijk is geweest de 
ziel der staatscommissie, waarin hij in 1870 optrad onder het 
praesidium van zijn ambtsvoorganger en leermeester DE WAl" die 
zich dan met zijne drie overige collega's de taak zou hebben laten 
welgevallen om deel uit te maken van het lichaalll eener commissie; 
welker ziel huisvestte in hun jongste medelid. Het ontwerp der 
staatscommissie was in zijn geheel en in al zijne onderdeel en haar 
werk en niet dat van den heer MODDERMAN , of van een ander 
harer leden". En - drie malen. is scheepsrecht - in het levens
bericht van POI,S klonk het nog eens: "een overwegende invloed 
van den een op den ander deed zich in de commissie niet gelden, 
noch van MODDERMAN , noch van POI,S, noch van eenig ander lid". 

') Weekblad van het Recht, n°. 4605. 
') "In de Kamers der Staten-Generaal", 1892. 
") Weekblad van het Recht, nO. 6282. 



- 36 -

( 47 ) 

Dl<: PINTO en zijne medeleden in de staatscommissie hadden niet 
de pretentie een wetboek saam te stellen waarin nieuwe theorieën 
en denkbeelden werden gehuldigd. Wat zij wilden, omschreef één 
hunner, POLS, aldus: "een getrouwe afbeelding geven van het 
nederlandsche strafrecht, zoodanig als het zich geschiedkundig en 
onder den invloed van praktijk en wetenschap heeft ontwikkeld en 
in de rechtsovertuiging van ons volk levendig is geworden". Trou- . 
wens, toen zij aan den arbeid togen en zelfs toen zij dezen hadden 
voltooid, was hier te lande weinig of niet aandacht nog geschon
ken aan de beweging op strafrechtelijk en peni~ntiair gebied van 
italiaansch-franschen oorsprong, die sedert- en na dien tijd als de 
"moderne, de positieve richting" zich heeft geplaatst naast en 
tegenover de richting waartoe DE PINTO werd gerekend en voor 
welke ik weet niet te zeggen wie den naam van "klassieke" rich
ting heeft uitgevonden. Op mijn weg ligt het niet en ik matig mij 
niet aan te beslissen, of deze tweeledige onderscheiding en tegen
stelling genoegzamen grond onder de voeten heeft; of het uitgangs
punt van de eene richting inderdaad gansch verschillend is van dat 
van de andere; of beider beginsel nauwkeurig is afgebakend en 
aan te wijzen en zij scherp kunnen worden gesteld tegenover elkaar. 
Ik heb slechts te constateeren dat - en te verklaren waarom DE PINTO 

de zoogenaamd moderne richting, zooals hij zich haar dacht, niet 
genegen was en haar veertien jaren lang in het Weekblad van het 
Recht in allerlei vorm bestreed. Het beeld dat hij van haar zich 
had gemaakt heeft hij het scherpst geteekend in de rede, door hem 
uitgesproken bij de aanvaarding van het vice-voorzitterschap van den 
hoogen raad 1). Hij nam aan, dat zij breekt "met alle ideëele ge
rechtigheidsgronden, omdat er geen absoluut recht is evenmin als 
een vaste zedenwet". Hij rekende haar te staan "op streng deter
ministisch standpunt", op hetwelk "ieder doet wat hij niet laten 
kan en laat wat hij niet doen kan, waaruit dan logisch volgt, dat 
de straf elk kenmerk van vergelding moet missen en nooit iets 
anders mag zijn dan een maatregel van beveiliging", een "Schutz
strafe" , niet een "Schuldstrafe". Het was voor hem uitgemaakt, dat 
de "moderne" richting, de "schuldvraag, die als een roode draad 
door ons ganschestrafwetboek loopt, en de toerekeningsvatbaarheid" 
als overbodigen ballast op zijde schuift. 

Ik onderzoek wederom niet of deze voorstelling in alle opzichten 
juist is; of met name het determinisme en het wegvallen van toe
·rekenbaarheid en schuld zoo onafscheidelijk en innig aan de zoo-

') Weekblad van liet Recht, nO. 8006. 
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genaamd "moderne" richting zijn verbonden als DE PIN'l'O meende, 
en of onder hen, die bij de zoogenaamd "klassieke" richting wor
den ingedeeld, er niet ook gevonden worden, die de wilsvrijheid 
loochenen en evenzeer de straf niet anders willen hebben beschou wd 
en toegemeten dan als bcvciligingsmaatregel. Ik wCllsch uitsluitend 
te doen uitkomell dat, waar DE PIN'fO in de straf ja het karakter 
van beveiliging niet wilde missen, maar toch in haar boven alles 
zag "eene rechtvaardige vergelding - wel te onderscheiden van 
eene liefdelooze wraak"; waar eene dermate ethisch aangelegde natuur 
als de zijne in het determinisme, leidende tot miJlachting van de 
mOl'eele kriteria voor het inzicht iu het ontstaan van het strafbaar 
feit, tot meedoogenlooze uitstooting vall de zedelijke verantwoor
delijkheid, onmogelijk zich vinden kon; waar in zijne verbeelding 
de "moderne" richting in hare consequenties voerde tot onttrooning 
van het strafrecht als zelfstandige weteuschap en zijne illlij ving bij 
de . geneeskunde, - dat daar het verklaarbaar is en begrijpelijk, 
dat DE PINTO tegen de "modernen" regelmatig in het krijt trad. 
Toch is het er ver van daan, dat hij met hen heeft geleefd op 
volslagen voet van vijandschap. Hun uitgangspunt, zooals hij zich 
dit voorstelde, bestreed hij; hun waarheden hadden in zijn oog voor 
een goed deel de waarde van beweringen en hij kon niet medegaan 
met hunne geloofsartikelen: de voorwaardelijke veroordeeling, die 
trouwens bestond lang vóór de nieuwe richting het hoofd opstak, 
e1l de onhepaalde strafvonnissen, die in het moderne kamp zelf ook 
niet onverdeeld hewonderd worden. Maar hij was veel te onbe
vooroordeeld en te onpartijdig, om niet toe te geven, dat de aan
hangers van de eene richting en de andere "menig terrein konden 
vinden waarop zij elkander kouden ontmoeten en met vereenigde 
krachten nuttig werkzaam konden z~jn." Veel te eerlijk ook en te 
ridderlijk tegenover den tegenstander was hij, om niet ruiterlijk te 
erkennen, bij voorbeeld in z~in,e rede tot opening, in 1900, van 
den juristendag, dat het strafrecht aan de modernen veel goeds ver
schuldigd was; dat "door hen, zij het dan ook niet uitsluitend door 
hen, met volle recht de algemeene aandacht gevestigd werd op 
hoogst belangrijke onderwerpen waarop tijdens de voorbereiding 
en de vaststelling van het wetboek van strafrecht het licht nog niet in 
voldoende mate was gevallen." Maar wat hij sterk wraakte, was, 
dat de rechter door de moderne richting zich zou kunnen of 
mogen laten beheerschel1 , zoolang hare desiderata niet waren be
lichaamd in het op " klassieken " bodem gegrondvest wetboek. En 
toornen kon hij vank, omdat zij zich het monopolie toeëigende van 
de studie der onderwerpen van welke hij gaaf erkende dat zij 
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de bestudeering had uitgebreid en verdiept. Uitermate hinderde 
hem vooral de voorstelling, dat zijne richting over het hoofd zou 
hebben gezien dat men den strijd met de misdaad niet met goed 
gevolg kan voeren zonder haar oorzaken te kennen bij den misda
diger en de maatschappij 1); dat vóór het opkomen der "moderne" 
richting wetgeving en wetenschap aan den subjectieven kant van 
de misdaad den rug zouden hebben toegekeerd, alleen met de 
misdaad zouden hebben gerekend,' niet wel degelijk ook met den 
misdadiger, met diens geaardheid en "milieu social". 

Met de bespreking van DE PINTO'S standpunt tegenover de zoo
genaamd moderne strafrechtelijke beweging ben ik aangekomen bij 
het laatste deel mijner Sfhets: eene zeer korte beschouwing van 
DE PINTO als rechtsgeleerd auteur. Wilt mij daarvoor nog eenige 
oogenblikken uwe aandacht geven. 

v. 

Ging ik een overzicht geven van de grootere en kleinere ge
schriften waarmede DE PINTO meer dan een halve eeuw de rechts
geleerde wetenschap heeft 'gediend eu verfrischt, hetzij hij aan 
wetenschappelijke commentaren op wetboek of wet nieuw leven in
blies, of deze schiep; hetzij hij onze rechtsgeleerde tijdschriften ver
rijkte met verhandeling op verhandeling over bet.wiste vragen van 
stellig recht, beschouwingen over evenementen op wetgevend ge
bied in het buitenland, of boekbeoordeelingen; hetzij hij in zijn 
lijfblad voorgenomene wettelijke voorzieningen op de ontleedtafel 
legde, of rechtsverkrachting in buiten- of binnenland meedogenloos 
afstrafte; hetzij hij de juristenvereeniging diende van advies, of onzen 
kring deed genieten van de vruchten zijner, met het klimmen der 
jaren schier aangroeiende, wetenschappelijke kracht en niet ver
flauwende belangstelling in de nieuwste voortbrengselen del' rechts
geleerde litteratuur - uren na uren. zou ik aan het woord moeten 
blijven. Met een variant op het ciceroniaansch gezegde zou ik 
kunnen zeggen: huius operis difficilius est exitum quam principium 
invenire. De vraag was gewettigd, die de president van den hoogen 
raad bij DE PINTo'sverscheiden op de lippen nam: "hoe is het 
mogelijk dat één man die ontzettend groote massa rechtsgeleerden 
arbeid op die keurige wijze heeft kunnen verrichten?" De geëerde 
magistraat vond de oplossing in DE PINTO'S "gezonde zielsbeweging , 

1) Weekblad van het Recht, nO. 5981. 
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die, onverstoorbaar op het zoeken naar waarheid gericht, door geene 
stoffelijke begeerlijkheden, noch door aandoening van eenigen haat, 
afgunst en misnoegen tegen anderen werd afgeleid en die, gevoegd 
bij het geluk eener gestadige lichamelijke gezondheid, het mogelijk 
maakte, dat hij met opgewektheid dag aan dag kon blijven arbeiden 
en de verbazende massa werk afleveren, die onze bewondering blijft 
wekken." 

Bewondering voor de massa. Maar niet minder bewondering voor 
de wetenschappelijke deugdelijkheid. En de meeste bewondering 
voor de verscheidenheid. Wèl was aan het strafrecht en strafproces 
het leeuwenaandeel beschoren. Het strafrecht vormt in de opstellen 
in tijdschriften en in het Weelcblad den hoofdschotel. Over het 
strafprocesrecht zagen twee belangrijke werken het licht. In 1882 
een herziene druk van de "Handleidi'Jlg tot het Wetóoek van Straf
vordering", de voorlaatste van de "handleidingeu" van zijn broeder, 
die had gehoopt de reeks "vóór hij suf en oud van dagen zoude 
zijn", te besluiten met eene over het wetboek van strafrecht, waarvan 
hij echter de vaststelling niet mocht beleven. Van den herzienen 
druk getuigde VAN HAMEI, 1), dat daarin "een schat van wetens
waardigheden, een schat van rechtspraak en literatuur, een schat 
van fijne opmerkingen eu wetenschappelijke betoogen, een schat 
van mededeelingen uit de nederlandsche ontwerpen van 1865-
1869, een schat bovenal van vergelijkende rechtswetenschap, voor 
wetsuitlegging eu wetshervorming onwaardeerbaar," was neergelegd. 
Teekeuend weder voor DE PINTO'S persoonlijkheid is, hoe hij dezen 
arbeid aangrijpt om aan te dringen op eene radicale hervorming 
onzer strafrechtspleging , waarbij aan de rechten van den beklaagde 
ook gedurende de voorloopige instructie en aan de volle vrijheid 
van verdediging iu alle phasen van het geding betere erkenning te 
beurt valt. 

De herziene handleiding werd opgevolgd door een zelfstandigen 
commentaar van twee deelen, nadat het wetboek van strafvordering 
bij de wet van 15 Januari 1R86 (8taatabladno. 5) eene herzienings
kuur had ondergaan, die wel alles behalve nog eene volledige ver· 
jongingskuur was, maar toch veel verder zich uitstrekte dan was 
geboden door het doel waarmede zij werd ondernomen: overeen
stemming te brengen tusschen de strafvordering en het nieuwe 
wetboek van strafrecht. Van zeer deskundige zijde 2) is aan dit boek 
te groote uitgebreidheid en wijdloopigheid verweten, met volle 

') Rechtsgeleerd Magazijn, 1888. 
')Mr. NOYON in Rechtsgeleerd Magazijn, 1889. 
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erkenning nochtans van des schrijvers meesterschap over de stof en 
van de onmisbaarheid van zijn werk. 

Van nog een "handleiding" van zijn broeder heeft DE PINTO 

een herdruk gegeven, die haar herschiep tot een nienw boek: de 
"Handleiding tot de wet op de 1oeclderl{jlce 01:r;ani8atie en het beleid 
der jU8titie. De "oude Ih: PINTO" schreef haar in 1844, met tegenzin 
naar hij verzekerde, omdat hij voorzag dat zij binnen weinige jaren 
zou moeten worden omgewerkt "daar deze wet op den duur het 
land niet kan blijven regeeren" . Wij zijn nu haast drie vierden van 
eeue eeuw verder en de wet is er nog altijd - de nederlandsche 
wetgever gaat niet over één nachts ijs. Wel is zij in den loop der 
jaren zoo dikwijls gekalefaterd, dat de "handleiding" van 1844 
niet meer bruikbaar was. DE PIN'l'O nam, na de invoering van de 
hoven wet en van de nieuwe rechterlijke inrichting, de herziening 
op zich. Hij volbracht haar zóó, dat, zonder dat daaroJlder de 
beknoptheid kwam te lijden, volle' aandacht werd geschonken aan 
de menigvuldige vragen van re~hterlijke organisatie, die de, in al 
die jaren op hunnen weg van het departement naar de drukkerij 
van het staatsblad verongelukte, wetsvoordrachten en wet naar voren 
hadden gebracht; aan de parlementaire antecedenten; aan de blliten
landsche wetgeving en aan de nederlandsche litteratuur en rechtspraak. 
In verband met de in de laatste maanden in den hoezem onzer verte
genwoordiging behandelde vragen van rechterlijke organisatie trof het 
mij, dat DE PINTO in dezen nieuwen druk tegenover zijn broeder de 
afschaffing van de conclusies van het openbaar ministerie in bur
gerlijke zaken verdedigt, ook en vooral in cassatie, en dat de uit
breiding der alleenreehtspraak in burgerlijke gedingen, waartegen 
zijn broeder mordicus was gekant, ook in hem niet een warmen 
verdediger vond. Een warm bestrijder betoonde hij zich van de 
jury in strafzaken, door zijn broeder tot het eind zijner dagen ver
dedigd en welker afschaffing 8an8 phra8e bij besluit van deu sou
vereinell vorst van 11 December 1813 (8taatablad nO. 10), deze 
nooit goed had kunnen verduwen. Ook van zijn, reeds in een 
opstel in Meti8 1) aan den dag gelegden, afkeer van den, in onze 
wetgeving om een haverklap gestelden, eisch tot het afleggen van 
een eed - het voorbeeld van de gezondheidswet schijnt helaas! 
eene uitzondering te zullen blijven - en vooral van den zuiverings
eed, dien de eerste uitgaaf als "een nuttigen en doelmatigen waar
borg tegen misbruiken bij benoemingen" had toegejuicht, deed DE 
PINTO in dezen uieuwen druk blijken. 

I) 1873. 

Jaarboek 1908. 4 
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Lang vóór de voltooing dezer monumenten van zijn arbeidsver
mogen, in den aanvang zijner advokatuur, had hij zijn wetenschap
pelijken naam doen klinken door zijne uitgave van de, in 1813 
door JONAS DANIEL M1l:YER geschreven, "Principes aur les 'luestions 
tra1UJ'itoire8." De in voering op 1 Maart 1810 hier te lande van de 
napoleontische codificatie, die niet van eene algemeene transitoire 
wet was vergezeld, had den beroemden amsterdamschen rechtsge
leerde, over wiens benoeming tot secretaris van de grondwetscom
missie van 1815 F AWK zu1ke harde woorden te hooren kreeg, 
geplaatst voor de lastige en moeielijke vragen der inwerking van 
het nien we recht op rechtshandelingen en rechtsverhoudingen onder 
de afgeschafte wetgeving ontstaan, ouder de nieuwe wettelijke orde van 
zaken voortgezet of beëindigd. MEYER construeerde daarom en publi
ceerde een stelsel van overgang:3l'echt, dat, uitgaande van het, ook 
in onze thans geldende wetgeving omhelsd, algemeen beginsel der 
niet terugwerkende kracht, was teruggebracht tot een achttal "prin
cipd', die het beginsel nader omschreven en modificeerden. Van 
dit geschrift, dat ook in het buitenland opgang had gemaakt, be
zorgde DE PINTO in 181)8 eene nieuwe uitgaaf. Hij voegde aan 
MEYERS' boek een, ook in het fransch geschreven, "supplément" 
toe. en een "sommaire analytique" van het oorspronkelijk werk en 
van het toevoegsel. Het "supplément" is hoofdzakelijk eene bijwer
king; een overzicht van de eigen- en de vreemde wetgeving 
over transitoir recht - de nederlandsche wet van 1829 komt aan
houdend ter sprake; van litteratuur eu jurisprudentie en van den 
omvang, den belangrijken omvang, waarin MEYERS' "principes" 
door latere wetgevers, schrijvers en rechters waren omhelsd. Hier 
en daar mengde DE PINTO daarin een woord van kritiek of een 
eigen oordeel. Uit dit laatste oogpunt verdient het gedeelte van 
het "supplément", dat over het transitoir recht bij veIjaring han
delt, de aandacht. MEYER had dit onderdeel onbesproken gelaten, 
omdat, waar de code Napoléon a.rtikel 2281 bevat, "il ne peut 
y avoir," meende hij, "de doute à eet égard." Maar in de prak
tijk bleek de bepaling, die in artikel 2030 van ons burgerlijk 
wetboek is overgegaan, volstrekt niet allen twijfel buiten te 
sluiten, wodat DE PINTO hier eene werkelijke leemte in M1!!YER'S 

boek aanvulde. 
In den schat van meer en minder bel&ngrijke bijdragen, door 

DE PINTO afgestaan aan onze rechtsgeleerde tijdschriften - in de 
eerste plaats aan het door zijnen broeder mede gestichte Themis -
waaruit in het voorafgega.ne reeds een en ander te voorschijn kwam, 
woel ik verder niét, hoe waard hij het mag zijn. Want ~l sterker' 
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maant de tijd. In deze opstellen komt Ih: PINTO ook als groot 
kenner van ons privaatrecht uit. rrrouwens: den fijnen civilist proeft 
men eens voor altijd uit het door hem opgesteld, klein maar rein 
rapport van den minister BORRET aan den koning 1), waarin de 
wenschelijkheid der herziening van onze wetgeving op de overdracht 
van onroerende goederen en het hypotheekstelsel, in het belang van 
de zekerheid van den eigendom en van de gezonde ontwikkeling 
van het grondcred.iet, ongeëvenaard zaakrijk, scherp en bondig is 
uiteengezet. 

De fijne civilist is ook keer op keer aan het woord in het 
Weekblad van het Recht. Mede aan DE PINTO dankt dit vakblad 
het groot gezag waarop het mag bogen in raadkamer en pleitzaal, 
op de colleges en in de studeerkamers. Schier van de oprichting 
af, dadelijk na de invoering van de burgerlijke wetgeving, tot aan 
zijn dood in 1878, was de oude DE PINTo de onovertroffen leider 
van het blad geweest. Op hem volgde de, als staatkundig over
zichtschrijver van de Nieuwe Rotterda1ll8che Courant niet geëvenaarde, 
als jurist veelbeteekenende mr. G. BELJNFANTE. froen deze in Sep
tember 1888 een vroegtijdigen dood stierf, nam DE PINTO, die 
reeds sedert vierendertig jaren tot de vaste medewerkers behoorde -
zijne eerste bijdrage verscheen in het nummer van 25 September 
L854, zijne laatste in dat van 26 Augustus 1907 - de leiding 
in handen. Met het einde van 1901 legde hij haar neer. "Er 
komt", - schreef hij ter verklaring van zijn, geenszins ook als 
staking van zijne medewerking bedoeld, terugtreden - "een tijd 
in het leven, waarin het moeilijk wordt zich nieuwe denkbeelden 
zoozeer eigen te maken en nieuwe toestanden, die daarin hun 
oorsprong hebben, zoo juist te beoordeelen als voor hem die als 
publicist, zij het dan ook alleen binnen den kring zijner vakge
nooten, het woord voert, noodig is". 

En nu verwacht gij niet, nu verwacht niemand van mij een 
overzicht van DE PIN'rO'S wetenschappelijken arbeid in het Weekblad 
opgestapeld, die geslacht na geslacht het ontzaggelijk aandeel voor 
oogen zal houden, dat hij in de rechtsgeleerde wetenschap en wet
geving heeft gehad. De woorden waarin hij de werkzaamheid zijns 
broeders aan het Weekblad beschreef 2), zijn van het eerste tot het 
laatste op dit deel van zijnen arbeid van toepassing: "waar zoude ik 
beginnen en voornI waar zoude ik eindigen, indien ik mij waagde 
aan eene poging om eene eenigszins volledige schets te geven van 

') Opgenomen in de lltaatscourant van 12 Februari 1867. 
S) Weekblad van hel Recht, nO. 5659. 

4* 
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al wat DE PIN'fO in zijn orgaan en in dat orgaan voor het recht 
in Nederland heeft gedaan? Hoe veel en velerlei heeft hij vroeger 
en later, maal' vooral gedurende de jaren dat hij de hoofdredactie 
had, niet in het ,;Weekblad" gesclll'even? Daarmede waren eerbied
waardige boekdeelen te vullen". Ik herinner u zijne, zooeven door 
mij besproken, menigvuldige opstellen over de tegenwoordige bewe
ging op het gebied van bet strafrecht; zijne beschou \Vingen over 
strafrechtelijke onderwerpen in verband met voorgenomene- of in
gediende wetsvoordrachten tot wijzigillg van het strafwetboek; 
zijne artikelen over de voorwaardelijke vCl'Oordeeling; de revisiewct; 
het militair straf- en tuchtrecht; de verhouding "an wet en rechter; 
de codificatie in Duitschlalld eH N edel'land; de regeling van het 
arbeidscontract; de wet-HAU'l'OGH; de scheiding tusschen administratie 
en' justitie; de regeling der onafhankelijke administratieve recht
spraak; over zoo menige partieele w~iûgillg in wctboeken of wetten 
tot stand gekomen of beproefd. En ik behoef niet te herinneren, 
want in het gemoed van allen die er kennis van namen trillen zij 
nog ua - de meesterlijke, meeslepende, in twee bundels afzonderlijk 
uitgegeven, artikelen, waarin hij het afschuwelijk DIU:YFUS-proces -
"een hoofdstuk in de geschiedenis der strafrechtpleging van de 
negentiende eeuw dat dool' geen ander in belangrijkheid wordt 
overtroffen" - toetste aan wet en recht. De intensieve warmte 
van DE PINTO voor "de zaak", het haar bestudeeren in al haar 
finesses, het haar doorzoeken tot in de diepste schuilhoeken, is 
weder geheel het noodzakelijke uitvloeisel vall zijn gansche voelen 
en denken. Niemand was machtiger dan hij doordrongen van KANT'S 
woord: "wenn die Gerechtiglceit u'Iltergeht, so hat es lceine'll Wertlt 
mehr da88 ~:tIen8chen au! der .È'rde leben." Dit besef gaf hem de 
verhandeling in de pen, die hij veertig jaren vroeger 1) schreef over 
het proces JEAN CALAS, slachtoffer van vooroordeel en godsdiensthaat, 
die den marteldood stierf waartoe het parlement van l'oulouse bij 
arrest van 9 Maart 1 762 hem had veroordeeld en die helaas! te 
laat door VOVf.A.IRE'S onvermoeid drijven werd gerehabiliteerd. Dit
zelfde besef deed hem den rust niet vinden vóór hij, aangetast door 
sterken twijfel aan de rechtvaardigheid der veroordeelillg van DREYFUS, 

bij daarop gevolgd diepgaand juridisch onderzoek van diens onschuld 
hecht overtuigd geworden, in wijden kring voor deze overtuiging 
school had gemaakt. In eene verhandeling, waaruit alle animositeit 
gebannen, alle hartstocht, sentiment en woordenpraal ver gehouden, 
de streng juridische betoog- en bewijstrant ook niet ééne seconde ver-

') Themis, 1859. 
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laten, de naakte ontleding van processueele stukken, wetsteksten en 
rechterlijke overwegingen de uitsluitende grondstof was, maakte hij het 
helder als de dag, dat het van den aanvang af doodzwakke gebouw 
der beschuldiging tegen DREYFUS bij den minsten windstoot tot puin 
verging; dat niet één enkel deugdelijk bewijs was geleverd van 
's mans schuld aan de verfoeilijke misdaad van landverraad, met 
ongelooflijke lichtvaardigheid tegen hem ingebracht en volgehouden 
en dat op het standpunt van den jurist dit genoeg was om den 
"levend dooden, tot een perpetnum silentium gedoemden, balling 
van het Duivelseiland onschuldig te noemen tegenover de, door 
vuige hartstochten opgezweepte, door chauyinistisehe wanbegrippen 
omtrent de eer van het leger van den rechten weg afgebrachte, 
quantitatieve meerderheid van het fransche volk". Zou cassatie van 
de uitspraak kunnen uitblijven? Voor een jurist achtte DI~ PINTO 

dit geen vraag. "En toch" - riep hij mismoedig uit - ,,'wie 
kan er nog denken aan cassatie, nu ZOJ,A, na het, onder de on
geoorloofde pressie van het militair gezag in de rechtszaal zelve uit
gesproken, verdict der jury, door het hof als een gemeen en eer
vergeten lasteraar is veroordeeld tot het maximum der bij de wet 
op diffamatie gestelde straf". 'l'egen DE PIN'l'O'S, tegen ieders ver
wachting werd de revisie gelast van het proces. Aan haar wijdde 
DE PINTO een tweeden bundel. Hij brandmerkte daarin het proces 
te Ren nes , dat op 9 September 1899 andermaal eindigde met 
DREYFUS' veroordeeling, nu met verzachtende omstandigheden, als 
"al wat vroeger in de zaak was gebeurd, hoe tergend ook voor 
het rechtsgevoel, ver in de schaduw stellend". De aan DREYFUS 
verleende gratie aanvaardde hij als eene daad van vool'loopige paci
ficatie.' Maar hij bleef hopen, gelijk hij bleef aandringen op des 
onschuldigen volkomen eerherstel. l~n hij mocht het nog beleven, 
dat op 12 Juli 1906 de vereenigde kamers van het hoogste gerechts
hof in .Frankrijk tot onaantastbare waarheid verhieven wat hij zeven 
jaren tevoren langs zuiver juridischen weg meesterlijk had voor oogen 
gesteld: dat "de l'accusatt'on portée contre ])rey!us rien ne l'e8te 
dehout en dat c' e8t par erreu'r et à tort que cette conda1/l1latioll a 
été prononcée. De volle zegepraal van waarheid en recht: daarvoor 
en daarvoor alleen had DE PINTO oog, toen hij tot dezen, vel' van 
lichten, grondige vóórstudie van het fransche recht eischenden, weten
schappelijk hoog staanden arbeid zich zette. "De jurist" - schreef 
hij - "mag vooral niet achter blijven in den voortgezetten kamp 
om het recht. Met de wapenen, die hem alleen ten dienste staan -
het woord en de pen - versage hij niet in den strijd, totdat de 
zege zal. zijn behaald". Nobele, hoog staande, geest, di~ niet alleen 
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voor het recht' bleef denken en voelen, maar hard en onvermoeid er 
voor bleef werken, nog toen van den zeventigjarigen leeftijd slechts 
enkele maanden hem scheidden. JU8 et ventaa: onder dit devies 
ging in 1839 het Weekblad in zee. En geen ander devies heeft 
ooit DE PINTO voor oogen gehad, als een artikel of een bericht voor 
het blad vloeide uit zijne pen. 

DE PINTO'S arbeid in de juristenvereeniging, die hem op het 
gouden feest zij ner promotie begiftigde met het eerelidmaatschap, 
onderscheiding in al de acht-en-twintig jaren van haar bestaan slechts 
twee malen toegekend, heb ik reeds aangeroerd. Naast menige door
wrochte openingstoespraak en tal van keurige redevoeringen, die de 
beraadslagingen kruidden, of haar brachten of hielden op hoog peil, 
vertolken in de "handelingen" van deze vereeniging drie degelijke 
praeadviezen de ongemeene liefde, die DE PINTO haar toedroeg. 
Ik licht· daaruit zijn advies over de vraag, "of de verplichting van 
ouders en voogden om hunne kinderen en pupillen in de voor 
allen noodzakelijke kundigheden onderwijs te verschaffen, door 
Rtrafbepalingen moet worden gesanctionneerd", omdat het een 
blik gunt op DE PJNTO'S stelling tegenover de brandende vraag 
van den omvang der staatstaak en de grenzen der staatsmacht. 
In het algemeen was te haren aanzien de thorbeckiaansche op
vatting, in des staatRmans "Narede" neergelegd, de zijne. Hij re
kende het "een bedenkelijk verschijnsel in ons maatschappelijk 
leven", dat wij "er al meer en meer op uit zijn om voor elke 
maatschappelijke kwaal genezing tc zoeken bij den staat, alsof deze 
de eenige, althans ,de beste arts ware voor de zieke maatschappij". 
De tacitëische regel: pe88Ï1lla re8Jlublica, plurimae tege8, was er 
een naar zijn hart. Nog in de laatste rede, in het openbaar door 
hem uitgesproken, gaf hij lucht aan zijne ongerustheid over de 
reusachtige uitbreiding, die het gebied der overtredingen ondergaat, 
"door de richting waarin onze wetgeving zich in de laatste jaren bij 
voorkeur bewoog en zich steeds bl~jft bewegen, met hare "zooge
naamde sociale wetten, die hUil klem en clou grootendeels vinden 
in een schier onafzienbare reeks strafbepalingen." Toch was hij niet 
doctrinair tot het uiterste; was hij geenszins blind voor de nood
zakelijkheid voor het staatsgezag tot ingrijpen, als het partikuliet· 
initiatief of het suasorisch vermogen blijvend onmachtig zich betoonen 
tegenover invretendsociaal kwaad. Met name op het punt van 
den leerplicht erkende hij in zijn advies tegenover THoRBECKE, met 
KAPPEYNE, het "onwedersprekelijk" recht van den staat ouders en 
voogden te· straffen, als zij den rechtsplicht der opvoeding, die in zich 
sluit den plicht tot het doen ,onderwijzen, abandonneeren. Dat bij 
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het lager onderwijs dwang van staatswege niet toelaatbaar zoude. 
zijn; dat de bevrediging van de behoefte om zich te onderrichten 
zou behooren tot het gebied "aan de partikuliere vrijheid voorbe
houden, door geen publieke macht hoegenaamd te betreden", stelling 
die THOltBECKE had verkondigd in de vergadering der tweede kamer 
van 14 Juli 1857, sprak DE PIN'l'O zonder voorbehoud tegen. 
"Het gezag van een grooten naam" kon zijns inziens "de zwakheid 
van dit stelsel niet dekken." Dat hij desniettemin afkeerig was van 
den leerplicht en aan indirecte middelen tot wering van het school
verzuim de voorkeur gaf, had zijn grond in de ongelijke en onbil
lijke werking, die hij van een d wRngmaatregel vreesde en in de 
groote praktische moeilIjkheden, die hij van het maken en uitvoeren 
van eene wettelijke regeling duchtte. Toen, zestien jaren nadat hij 
zijn advies had uitgebracht, de wetgever begreep, dat nu de kat 
lang genoeg uit den boom was gekeken, nam DE PINTO de moge
lijkheid aan, dat zijne bezwaren, die het beginsel zelf niet raakten, 
dool' "eene praktische, verstandige en voorzichtige regeling" en door 
opneming in de wet van "een stel van praecepta suasoria" 1) konden 
worden overwonnen. Van het daarna ingediend wetsontwerp ver
klaarde h~i, dat het op dit punt zijne verwachting had overtroffen. 2) 

Ten aanzien van het strafrechtelijk gedeelte er van gaf hij wenken, 
die de wetgever zich ten nutte maakte. Wèl een bewijs, dat hij 
geenszins verstokt de onthoudingsleer vóórstond en het oog niet 
strak gesloten hield voor de evolutie van denkbeelden op het punt 
van het vrije spel der maatschappelijke krachten. 

Mij rest de herinnering aan Ih PINTO'S wetenschappelijken arbeid 
in ons midden, waarin hij meer dan dertig jaren verkeerde. Met 
lood en schoenen kwam hij hier binnen. Als FRUIN hem in IS7() 
onder strikte geheimhouding schrijft, dat zijne benoeming ter 
bekrachtiging aan de kroon is voorgelegd, antwoordt hij, dat de 
aanbieding van het lidmaatschap hem over de aanneming in twee
strijd brengen zal. "Dit is nu" - luidt het - "geen valsche 
nederigheid, maar ik twijfel zeer of ik, die steeds gestreefd heb 
onder de wetenschappelijke practici te blijven behooren , in dit 
corps van geleerden wel op mijne plaats zoude zijn en men mij 
daar niet terecht het tel brille enz. zou mogen tegenwerpen." De 
aarzeling bewijst, dat DE PINTO, ofschoon het gevoel van eigen
waarde bij hem sterk was ontwikkeld, zich zeker niet overschatte. 
" Wetenschappelijk practicus", dit was hij inderdaad, mits de klem 

~) Weekblad van het Recht, nO. 7051. 
") Weekblad van het Recht, n°. 7127. 
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zeer besiist op het adjectivum valle. Dat hij er van was doordrongen, dat 
"theorie en praktijk in de rechtswetenschap niet zijn te scheiden" 1); 

dat de eerste niet maar kan worden overgèlaten aan de geleerden pur 
8ang; dat de mannen, die door ambt of beroep tot toepassing van 
het recht worden geroepen, niet kunnen volstaan met belang te 
stellen in de praktijk; dat integendeel deze laatsten uit de theorie 
altijd opnieuw de kracht en de gerustheid moeten putten tot waar
dige uitoefening van hun ambt of beroep, heeft hij in ons midden 
rijkelijk getoond en daarmede eIken twijfel .. - die trouwens alleen 
bij hem zelven had post gevat - weggevaagd aan de rechtmatigheid 
der op hem uitgebrachte keus. Van de bijdragen, die van hem in 
onze jaarboeken zijn bewaard, is zeker niet de minst beteekenende 
zijn coup d' e88ai in deze vergadering: "algemeene maatre/lelert van 
irlwendig be8tttUr elI delegatie VaJl wetgevende macht". Gelijk voor 
JOHN LOCKE de glorierijke revolutie van 1689 de auuleiding werd 
tot het schrijven zijner two treati8e8 O1Z Gove1"1llllent, zoo gaf de 
revolutie, die het arrest van den hoogen raad van 13 Januari 187 \) 2) 
had gebracht op het stuk van den omvang van 's konings regelende 
macht, den stoot aan deze verhandeling van DE PINTO, in strekking 
en bedoeling eene doorloopende verdediging van de uieu we leer 
van den hoogen raad over de verbindende kracht van algemeene 
bestuursmaatregelen, door den ouden HEEMSKERK iu beteekenis met 
eene grondwetsherziening gelijk gesteld. Waar hier DE PI~'1'O bij 
uitzondering zich heeft bewogen op het gebied mijner studie en 
daarenboven mijne opvatting èn van '8 hoogen l'fUtds arrest, èn van 
het grond wettelijk wetsbegrip, èn van de, veel te grammatikaie, door 
de omstandigheden waaronder de bepaling tot stand kwam aller
minst waarschijnlijk gemaakte, uitlegging van het grondwetsartikel 
over 's konings uitvoerende macht - dat "groot, valsch woord" 
zooals 'fHORBECKE het heette - èn eindelijk van de moeilijke 
delegatie-vraag, diametraal staat tegenover de door DE PINTO omtrent 
al deze punten beleden leer, is voor mij de verzoeking groot deze 
verhandeling nader in oogenschouw te nemen en haar con amore 
te weerleggen. Maar ik weersta deze verleiding. Niet omdat de 
vraag van den omvang van 's konings macht tof vaststelling van 
algemeene maatregelen van bestuur zeven achtsten van haar belang 
heeft ingeboet sinds het nieuwe artikel 56 in de grondwet staat 

, geschreven, - het overblijvend één achtste is de strijd volop nog 
waard en de delegatiebacil gaat voort haar vernielingen aan te 

1) Zie zijne reeds aangehaalde verhandeling over staatsexamens in Themi6, 1874. 
') Weekblad van het Recht, n°, 4380. 
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richten - maar omdat ik waarlijk niet nog langer u durf m 
beslag nemen. 

Een rijk en heerlijk leven is DE PINTO beschoren geweest. 'rot 
in zijn tachtigste jaar is hij voor lichamelijk of geestelijk lijden 
bewaard-, is zijn werk- en denkkracht onverzwakt-, is zijn roep en 
roem stijgend gebleven. Zijne echtgenoote mocht hij aan zijne zijde 
behouden; zijne drie dochters zag hij gelukkig en geheel naar zijn 
wensch gehuwd. "Keilt Ge8chÖjJf bleibt frei von 8ckme1'zen" en ook 
hem is de lijdenskelk niet voorbij gegaan. Den eenigen zoon zag hij 
llÎet zóó spoedig tot zijne bestemming geraken als hij had gehoopt. 
En toen uit den zachten , dool' eu door goedhartigen, jongen man 
een jurist was gegroeid, die beloofde den naam dien hij droeg eer 
aan te doen, maaide de onverbiddelijke dood met één ruk hem 
weg en maakte den vader een tijd lang tot een gebroken man. Diens 
onverwoestbare werk- en levenslust deden hem berusting vinden 
in dit onherstelbaar leed, dat hem te dragen werd opgelegd. Een 
lang ziekbed heeft hij niet behoeven door te maken. Snel was het 
verloop van de doodelijke kwaal, die onvenracht h~i hem werd 
onderkend. Op den dood voorbereid en dezen niet vreezende, is 
hij op 23 December van het afgeloopen jaar ingeslapen kalm 
en zacht. 

Drie dagen later, op den tweeden Kerstdag, hebben betrekkin
gen, vrienden en vereerders in dichte rijen geschaard gestaan rondom 
de plek op den stillen doodenakker der portugeesche Israelieten 
aan den scheveningschen weg te 's-Gravenhage, waar, in den om
trek van de grafstede vall zijn zoon en van anderen van zijn bloed
verwanten, DE PINTO'S eeuwige rustplaats was gedolven. Geen bloem 
of krans dekte zijn baal'. Geen woord, behalve een laatste groet 
van den echtgenoot zijner oudste doohter, steeg op uit het midden 
van zoovelen daar bijeen, wier hart overvol was. ZÓÓ had hij het 
verordend. Waartoe ook woorden en bloemen aan dit geopend graf? 
Zij, die op dien guren Decemberdag, waarop de natuur zelve het 
rouwkleed had aangetrokken, afscheid namen van DE PINTO'S om
hulsel, met de smart op het gelaat en den rouw in het hart, 
hadden aan woorden geen behoefte om zich te doordringen van de 
onmetelijkheid van het verlies, dat recht, magistratuur en weten
schap hadden geleden voor altijd. Bloemen behoefden voor hen niet 
de reinheid en fijnheid van inborst van dezen doode te vertolkeJl; 
behoefden niet de rechtschapenheid, de hoogheid van karakter te 
verzinlijken , die meer dan, zijne talenten, meer dan zijn werkkracht, 
meer dan zijn scherpzinnIgheid had geschitterd in de kroon, die 
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DE PIN'l'O, door zIJn leven, zich om de slapen gewonden had. 
Fouten zal hij hebben gehad gelijk ieder groot man. ISAAC 

D.I<j PIN'ro noemde iu het hoekske tegen VOLTAIRE, van hetwelk ik 
in de inleiding sprak, als de kenmerkende eigenschap van de por
tugeesche Israëlieten "une certaine gravité orgueilleuse et une fierté 
nobie" . DE PINTO verloochende ook in dit opzicht zijne af komst 
niet. Was dit eene ondeugd, dan was het el' eene "des gmndes 
ames". Een waarlijk groote ziel ging in bem onder. Een man, op 
wien het woord van den psalmist ten volle van toepassing is: "ik 
sterf niet maar blijf leven". Een man, in wiens leven en werken 
voor vele· geslachten een voorbeeld is bewaard: aanmoedigend, 
voortdrijvend, bezielend, tot boog houden van recht en gerechtig
beid aanwakkerend en vermanend. 

J. OPPENHEIM. 


