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MEINARDUS SIDERIUS POLS. 

Heden, voor de derde maal gedurende mijn een-en-twintigjarig 
lidmaatschap der Akademie geroepen om een onzer ontslapen mede
leden in uw midden te herdenken, volbreng ik deze taak, gelijk 
ik haar voor 9 à 10 maanden aanvaardde, met diepen weemoed 
in het hart. 

Toen ik in 1882 de laatste hulde bracht aan den man, die mij, 
het is nu bijna eene halve eeuw geleden, te Leiden, nog voordat 
hij dáár als hoogleeraar optrad, had ingewijd in de beginselen des 
rechts, .Jo~T, EMANUEL GOUDSMI'l'; en toen ik in 1885 sprak over 
het leven en de werken van mijn onvergetelijken vriend en tijd
genoot den Utrechtschen hoogleeraar JACOBUS ANTHONIE FRUIN, was 
er voor mij en voor allen, die mij aanhoorden, een machtige 
troost in de groote smart over hun heengaan. Beider laatste levens
jaren waren een voortdurende kamp van het brooze lichaam met 
den nog steeds wakkeren geest, voor heiden was naar meu!:!chelijk 
inzien de dood de eenig mogelijke verlossing uit een hopeloos lijden. 

Hoe geheel anders onze vriend POLS. Schijnbaar genoot hij van 
eene volkomen, althans door geen open of verborgen kwaal be
dreigde, gezondheid, toen hij zich den 28en December van het af
geloopen jaar, na den avond nog te hebben doorgebracht in den 
gezelligen kring zijner ambtgenooten, tegen middernacht ter ruste 
begaf om voor goed in te slapen en niet weder op te staan. 

Welke verslagenheid deze plotselinge dood teweeg bracht in den 
kring del' naaste betrekkingen en vrienden van den overledene, hoe 
zij m,i, door een veeljarige vriendschappelijke betrekking en de 
herinnering aan den gemeenschappelijken arbeid der voorbereiding 
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van de herziening onzer strafwetgeving innig aan hem verbonden, 
in het bijzonder trof, waag ik niet te schetsen. 

'regen het naderen van den leeftijd van ()6 jaar, 4 à 5 jaren 
voordat de wet hem daartoe drong, had POLS het hem bij K. R. 
van 22 Juni 1 S97, nO. 1 ü, eervol met dankbetuiging voor de 
door hem bewezen diensten, verleende ontslag als hoogleeraar in de 
faculteit der rechtsgeleerdheid aan de rijks-universiteit tc Utrecht 
gevraagd. Wanrlijk niet om de levensdagen, die hem nog mochten 
worden gegund, in werkelooze, ontzenuwende rust door te bren
gen, maar integendeel om ze, nu hij vrij zoude zijn vun alle vcr
plichte ambtsbezigheden, zooveel mogelijk onverdeeld te wijden !k'UI 

wetenschappelijken arbeid, bij name op het gebied van het oud
vaderlandsche recht, waarvan de studie hem van zijne vroege jeugd 
af steeds zoozeer was ter harte gegaan, al begreep hij dan ook 
volkomen, wat hij zelfs op den voorgrond stelde bij de opening 
van zijn tijdelijk college in het oud-vuderlandsch rccht, dat voor 
hem, hoogleeraar in het strafrecht, het onderwijs in - voor een 
man van zijn stempel onafscheidelijk van de studie van - de straf
}'cchtwetenschap "hoofdzaak" moest blijven. 

Helaas, wat POI.8 zich van zijn otium, van eene nog steeds 
werkzame rust na een zoo werkzaam ambtelijk leven had voorge
steld is niet in vervulling mogen gaan. De dood trof hem onver
wacht, ofschoon, getuigen zijne uiterste wilsbeschikkingen, niet on
voorberë.id. Hoezeer die plotselinge dood, dat heengaan zonder 
afscheid zijne naaste betrekkingen en vrienden ook trof, toch moeten 
wij, nu 9 à 10 maanden na zijn sterven zijn verloopen en de 
tijd langzamerhand balsem heeft gegoten in Oltze wonde, dankbaar 
erkennen, dat, terwijl zoovelen levend sterven en dagelijks getuigen 
zijn van hun eigen geestelij k vernietigingsproces, het voor den 
geleerde, die op gevorderden leeftijd nog in het bezit is van zijne 
volle werkkracht., althans van zijne vollen werklust, een betrekkelijk 
geluk is op eens zonder ziekte of doodstrijd van zijne levenstaak te 
worden opgeroepen. 

Laten wij ook dit niet vergeten. POl,,", die tot zijn vertrek uit 
den Haag in 1875 in het ouderlijk huis was bl~iven samenwonen 
met zijne moeder en zijne zuster, vond dien vriendelij ken , hem 
wo lieven huiselijken kring, daar hij ongehuwd bleef, te Utrecht 
nooit terug. Zijne vrienden, persoonlijk za) ik mij dit steeds dank
baar herinneren, vonden ook daar ten allen tijde eene hartelijke 
ontvangst in zijne gastvrije woning. op die heerlijke studeerkamer 
aan· de Bildtstraat. Toch was dit voor hem cene betrekkelijk zeldzame 
afwisseling in het voortdurend verkeer met zijne stomme vrienden, 
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zijne boeken en manuscripten. Een ongenoemd vriend, die hem 
in het Utrechtsch Dagblad van 30 December 1897 op treffende 
wijze herdacht, wees onder den eersten diep treurigen indruk van 
zijn plotseJingen dood reeds op een troostgrond, waar hij schreef: 
"Hij stierf, kalm en eenzaam, evenals hij" - in de laatste 22 
"à 23 jaren - "geleefd had, en bleef bewaard voor de rampen 
"van den eenzamen ouden dag". 

Reeds inden aanvang van dit jaar j weinige dagen na het over
lijden van onzen vriend ontving ik van onzen hooggeachten voor
zitter de vereerende uitnoodiging om hem in uw midden te her
denken. Ik verkeerde toen niet in twijfel, dat ik, deze opdracht 
aannemende, mij zoude belasten met eene taak, die het mij, vooral 
met het oog op het zeer ruime arbeidsveld, door den jurist POLS 

bij zijn leven beploegd, niet gegeven zoude zijn geheel naar eisch 
te vervullen. rroch verbood, nu de vraag mij eenmaal was gedaan, 
mijn gevoel van piëteit voor, van aanhankelijkheid aan den ont
slapen vriend haar met eene weigering, hoe dan ook ingekleed, te 
beantwoorden. 

rrot de door mij gekoesterde wenschen, die· eerst na mijn dood 
in vervulling kunnen gaan, behoorde eenmaal dat, als ook voor mij 
het jongste uur zal hebben geslagen, POLS het zoude wezen, die 
met zijn open zin voor de waarheid wat er van mijn leven en 
werken te berichten mocht zijn, in uw midden zoude mededeeleu. 
Nu dit wo niet zal mogen zijn, nu de oude en trouwe vriend, 
mijn jongere in jaren, gelijk zoovele andere vrienden en tijdge
nooten, mij in het graf is voorgegaan, mag ik hem, mag ik 
zijner nagedachtenis niet onthouden, wat hij, had hij mij over· 
leefd, ik ben er zeker van, met liefde voor mij zoude hebben 
gedaan. 

1. 

MEINARDUS SIDERIUS POI,S werd geboren te 's~Gravenhage den 
28en October 1831. Zijne ouders waren Mr. JACQUES POM, hoofd
directeur der posterijen in Nederland, belast met de waarneming der 
directie van het po.'1tkantooJ: te 's-Gravenhage, en Vrouwe JEANNETTE 

HERKINE DEKETH. Zijne moeder verloor hij op jeugdigen leeftijd, 
r~ds in 1846, maar in haar zuster, Vrouwe LAETITIA DEKETH, met 
wie hij tot haar dood innig was verbonden, vond hij ecne tweede 
moeder. Zijn vader was een man van klassieke vorming en fijne 
~having. Levendig kan ik mij hem nog voor den geest brengen, 

Jaarboek 1898. I) 
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als ik terugdenk aan de gelukkige dagen m~iner jeugd, toen ik 
behoorde tot de leerlingen van het Haagsche gymnasium, van welks 
curatorium de oude heer POTS jarenlang deel uitmaakte. Zijne drie 
zoons genoten ook aan deze instelling hunne opleiding, in de dagen 
van onzen braven, onvolprezen rector Dr. CASPARUS BAX. 

MEIKARDl'S was de jongste der drie broeders, GILLES, reeds in 
1856 op zes-en-twintigjarigen leeftijd overleden, de middelste, 
.JOHANNES, gedurende een achttal jaren mijn ambtgenoot in den 
Hoogen Raad, die in 1885 in zijn zestigste levensjaar stierf, de 
oudste. Van zijne geliefde zusters mocht ons betreurd medelid er 
twee, mevrouw MINNEMA BUMA-POLS en mejuffrouw POLS, tot zijn 
dood behouden. 

Toen onze vriend in September 1849, na te Haarlem het toen
malig staatsexamen tot toelating aan de hoogescholen met glans te 
hebben afgelegd, nog geen volJe achttien jaar oud als student te 
Leiden was ingeschreven, nam hij dáár de plaats in, betrok hij 
zelfs op de Breestraat de kamers, vroeger bewoond door zijn broe
der ,JoHANNES, die, na in een academischen prijskamp met goud te 
zijn bekroond, den 30en Maart 18M) was gepromoveerd op eene 
uitmuntende, ook thans na verloop van bijna een halve eeuw nog 
niet geheel vergeten dissertatie de CorporibU8 1Jlomlibus. 

De jongere broeder toonde reeds spoedig als student, dat hij 
ten volle waard was den te Leiden zoo gunstig bekenden mmm 
van den ouderen te drageil. De colleges bezocht hij niet te druk, 
waarschijnlijk indachtig aan de waarheid, dat men het goede met 
matigheid moet genieten; maar zijne vrienden en tijdgenooten wisten 
het ove'r het algemeen wel, dat hij door zijn uitnemenden aanleg 
en zijne degelijke, zelfstandige studie behoorde tot de besten onder 
hen. En zoo er waren, die het niet wisten, dan konden zij het 
te weten komen door de "academische proeve", waarmede hij den 
1 on Mei 1854 de academie verliet. Men kon in die dagen nog 
niet op in de moedertaal geschreven dissertaties of proefschriften 
promoveeren. POJ,S verwierf dus den graad van doctor in het 
Romeinsche en hedendaagsche recht door de verdediging van 'l'heses 
iuridicae inaugurales voor de faculteit, maar ter gelegenheid van 
zijne promotie gaf hij - wat destijds niet ongewoon was - zijne 
"proeve" uit over een onderwerp, dat, men moet het erkennen, 
bijzonder weinig geschikt was om in het Latijn te worden hehan
deld: de openbaarheid des eigend01n8 etl der zakelijke rechten. Het 
is een werk, dat, reeds de sporen dragende van de op breeden 
grondslag berustende historische mèthode, die al zijne volgende ge-
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schriften, groote en kleine, kenmerkt, een merkwaa.rdig getuigenis 
geeft van de vroege rijpheid van zijn oordeel. Over de openbaar
heid van den eigendom en de zakeI~ike rechten - bij name het 
hypotheekrecht - zijn sedert 1854 zooveel nieuwe theorieën ver
kondigd; wetten en wetsontwerpen van jongere dagteekening en 
eene uitgebreide litteratuur hebben daarover zooveel licht verspreid, 
dat een geschrift uit dat jaar, en dus nu reeds 44 jaar oud, uit 
den aard der zaak in menig opzicht verouderd is. Toch meen ik 
gerust te mogen zeggen, dat deze "proeve" om de degelijkheid van 
haar inhoud, zich parende aan eene soberheid, die bij jeugdige 
schrijvers hoogst zeldzaam is, nu nog met vmcht kan worden ge
raadpleegd door ieder, die zich op de hoogte wenscht te stellen 
van de geschiedenis van het daarin behandelde, uiterst ingewikkeld, 
in het rechtswezen en het economisch verkeer diep ingrijpende 
onderwerp, van oude tijden af tot het midden van onze eeuw. In 
één opzicht, jammer genoeg, heeft de academische proeve van 1854 
liu nog haar volle actualiteit behouden, inzoover zij de vele ge
breken en leemten van onze wetgeving op de eigendomsoverdracht 
van onroerende goederen en het hypotheekstelsel in het licht stelt. 
Op al de mislukte pogingen om daarin verbetering te brengen is 
het hier de plaats niet om te wijzen. Genoeg is het, 't feit te 

. constateeren, dat, behoudens enkele uitzonderingen van onderge
schikt belang, onze wetgeving op dit stuk nu nog is wat zij in 
J 8 54 was. Op deze desiderata is POI,S twaalf jaar later nog 
eenmaal teruggekomen, nl. in eene lezenswaardige bespreking in 
"de Gids" van J 866 van een in hetzelfde jaar verschenen ge
schrift van Mr. R. A .• J. COI,ENBRANDER: 0JNlzerkiugen betreffende 
ve,/'beterin!l van het hypothecair 8tel8el in Nederland. 

Il. 

Na zijne promotie vestigde POLS zich als advocaat in zijn ge
boortestad. Hij vond er mij in dezelfde betrekking, en gedurende 
ruim acht jaren waren wij confrères. Ik spreek dus op grond van 
eigen ervaring, wanneer ik zeg, dat. hij zich spoedig een uitsteken
den naam verwierf bij de Haagsche balie en dat hij niet minder 
hoog stond aangeschreven bij de Haagsche magistratuur. Als een 
bewijs Van dit laatste mag ik wel aanhalen, dat hij reeds in het 
vierde jaar zijner praktijk, nog geen 26 jaar oud, met drie zijner 
confrères, onder wie de latere deken der orde, mijn tegenwoordige 

5* 
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eollega VAN S'l'IPRIAAN LuïsCIUS 1), door den toenmaligen hoogge
achteu voorzitter van het Provilleia.'ïl Gerechtshof in Zuidholland, 
1\Ir. .T. A. PHTLlPS~:, ambtshalve werd belast met de hoogst ge
wichtige en zeer omvangrijke taak der verdediging in het belang
rijkste strafgeding, dat ik gedarende mijn gansche maatschappelijke 
loopbaan heh bijgewoond of van nabij leeren kennen. Het was de 
zaak der 22 Maleijers (Sidin c. s.), beschuldigd allen van weder
spannigheid, door meer dan 20 gewapende personen gepleegd aan 
boord van het barkschip 'fwenthe, sommigen daarenhoven van andere 
min of meer zware misdaden. Het proces eindigde met de vrij
spraak van 1 S en de veroordeelillg van vier der beschuldigden 2). 
Voor de laatsten trad POlS, met zijn confrère VAN STIPRIAAN Luïs
ClUS, ook op in cassatie en later ingevolge verwijzing van den 
Hoogen Raad mede voor het Provinciaal Gerechtshof in Gelderland. 
De taak der verdediging werd in gemeen overleg tusschen de vier 
advocaten verdeeld. Bij die verdeelillg viel aan POI,S onder meer 3) 

ten deel de behandeling del' belangrijkste reehtsvraag in dat in 
vragen van allerlei aard 7.00 rijke proces, nl. die der door de ver
dediging op yerschillende gronden betwiste bevoegdheid van den 
Nederlandschen reehter om van deze zaak kennis te nemen. Hij 
pleitte deze vraag zoowel voor het Hof als voor den Hoogen Raad, 
ofschoon zonder succes, met groot talent. Zijne pleitredenen daar
over, die ik in 1 S 5 7 met groote belangstelling had gehoord, las 
ik nu onlangs, na verloop van 40 à 41 jaren, met niet minder 
belangstelling in het Weekblad van het Reeht, dat ze in z\jne 
breedvoerige verslagen van de behandeling dezer cause célèhre geheel 
opnam. 

POLS was b\lna 21 jaren, van zijne beëediging als advocaat in 
's Iloogen Raads terechtzitting van 19 Mei 1854 tot zijne ver
huizing naar Utrecht in den aanvang van 1875, verbonden aan de 
Haagsche balie. Door zijn talent en karakter behoorde hij tot 
hare groote illustraties. Toch is hem, al adviseerde en pleitte hij 
ook in menige belangrijke civiele zaak, de "aurea praxis" nooit 
toegevloeid. Daarvoor bestonden verschillende redenen. Ik noem 
er slechts één. Reeds bij K. B. van 6 November 1855 n° 72 werd 
aan Mr. A.. G. Baron VAN VREDENBURCH vergund, voorzoover hij zelf 

') De twee andere waren wijlen :Mr. C. VAN BELL en Mr. B. L. RASCll. 

2) Bij's Hofs arrest van 16 October 1857, W. v. h. R. n° 1898. 
a) Hem was ook opgedragen de verdediging van d6n 2nn besch. (Pa Seno) tegen de 

aanklacht van moedwillige brandBtichting, waarop in overeenstemming met zijn wel
sprekend pleidooi eelle vrij spaak volgde. 



- 8 -

( öH ) 

door ongesteldheid in de waarneming zijner functiën van auditeur-mili
tair mocht worden verhinderd, zich door een daartoe geschikt persoon 
ten genoegen van het Hoog Militair Gerechtshof te doe!! vervangen. 
De "geschikte persoon" was spoedig gevonden in den jongen advo
caat POLS, die, gedurende ruim tien jaren herhaaldelijk en dik
wijls maanden en maanden achtereen belast met de waarneming 
der auditie, eindelijk, na het overlijden van Baron VAN VREDEN

BURCH nog vóór de expiratie van een hem om redenen van gezond
heid verleend tweejarig buitenlandsch verlof, bij K. B. van 5 April 
1866 n°. 58 definitief werd benoemd tot auditeur militair in de 
derde militaire afdeeling. Dat hij dit gewichtig ambt tot groote . 
tevredenheid der regeering Wa8.rnam, blijkt wel overtuigend daar
uit, dat zijne jaarwedde, oorspronkelijk f 2600, hij K. B. van 
4 Febr. 1874, n°. 27 werd verhoogd met f 600. 

N u, voor die groote tevredenheid bestonden redenen in over
vloed. De auditeur vervult een zeer eigenaardige en daarbij een 
zeer omvangrijke rol in onze militaire rechtspleging, die, goed ver
vuld, hare gebreken wel nooit geheel kali opheffen, maar toch de 
slechte werking daarvan tot een minimum kan herleiden. In zich 
vereenigt hij de functiën van openhaal' aanklager en griffier, hij is 
daarb~i volgens eene uitdrukkelijke wetsbepaling de redacteur der 
vonnissen van de uitsluitend uit officio ren van verschillelldcll rang 
smuengestelde krijgsraden. Dat hij door dit alles, indien hij in 
zijn betrekking tot, zijne permanente aanraking met het steeds af
wisselend personeel der krijgsraden, takt aan bekwaamheid paart, 
een machtigen invloed ten goede op de militaire rechtspraak kan 
oefenen, springt' in het oog. Aan deze beide vereischten, takt en 
bekwaamheid, voldeed POLS in zeer ruime mate. Hij drong z\lne 
adviezen den militairen rechter, wiens onafhankelijkheid - het eerste 
vereischte in eIken rechter, hij z~l jurist of leek - hij ten volle 
eerbiedigde, niet op; maar zij droegeIi zoozeer den stempel der 
eerlijke overtuiging van een der zake kundig man, dat zij, dool' 
den rechter gevolgd, wat wel de regel zal zijn geweest, of niet, 
steeds diepen indruk op zijn gemoed moeten hebben gemaakt en 
daardoor de zedeJ~ike waarde zijner uitspraken vermeerderden. 

De groote en diepgaande kennis van POLS op het gebied van 
het bij ons zeer schaars beoefende militaire strafrecht is te alge
meen bekend om daarover hier in het breede uit te weiden. 
Daarvan geeft overigens z\ln commentaar van het Crimineel Wet
boek voor het Krijgsvolk te Lande, het eenige wetenschappelijke 
werk, dat wij over dat wetboek bezitten, een op zichzelf afdoend 
getuigenis. De eerste uitgaaf verscheen in 1867, de tweede veel 
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vermeerdercle en verbeterde in ] 876. Bl~ikens de voorrede werd 
dit bock in de eerste plaats geschreven voor niet-rechtsgeleerden, 
de leden der krijgsraden, door wie het militaire strafrecht wordt 
toegepast. Toch uit de schrijver den bescheiden wenscl!, dat zijn 
boek ook bij rechtsgeleerden eenige nadere kennismaking met en 
meerdere belangstelling in een verwaarloosden tak der rechtsweten
schap tengevolge moge hebben. Of die wensch vervuld is, durf 
ik niet zeggen. Ik vrees van neen, omdat ook nu nog, na de in
voering van den persoonlijken dienstplicht, welke zoovelen aan het 
militaire strafrecht zal onderwerpen, die er tot nu toe niet mede 
te maken hadden, de algemeene belangstelling, ook die der juristen, 
in dat recht luttel is. Dit alleen meen ik hier nog te moeten 7,cg
gen, om daarmede van dit boek. afscheid te nemen, dat ieder jurist, 
die, wat nog al eens voorkomt, zonder bepaald werk te maken vau 
de militaire rechtspleging, het raadpleegt over de een of andere 
vmag, die zich op zijn weg voordoet, de gl"Oote waarde zal erken
nen van dezen commentaar, waarin elk artikel aan de hand der 
geschiedenis en in het licht der praktijk met even groote volledig
heid als helderheid wordt verklaard. Behoef ik het nog te zeggen, 
dat de historische jurist op den voorgrond treedt in de aan den 
commentaar voorafgaande, maar vóór de eerste uitgaaf daarvan 
reeds iu het rechtgeleerde ,tijdschrift l'hemis (jaargang 1863 en 
18(4) gepubliceerde geschiedkundige inleiding, die een belangrijk 
overzicht geeft van de geschiedcnis van het militair stl"afreeht in 
Nederland van de dagen der republiek tot de invoering der mili
taire codificatie van 1814 en 1815? 

Deze codificatie geldt, inzoover zij het formeele ~n het bijzondere 
deel van het materieele recht betreft, op dit oogenhlik nog onver
anderd, hoe weinig zij, in haar geheel genomen, aan de eischen 
van den tegenwoordigen tijd voldoet. Anders het algemeene deel 
der crirnineele wetboeken voor het krijgsvolk te lande en het 
krijgsvolk te water, hun wreed, verouderd, irrationeel straJstelsel, 
en wat verder tot dat gedeelte van het materieele recht behoort. 
Dit werd aan eene geheele herziening onderworpen en grooten
deels door nieuwe bepalingen vervangen bij de wetten van 14 
November ] 870 (Stbl. nO. 1 !nen n°. 193), bij art. 9 der invoe
riugs wet van het N ederlandsche wetboek van Strafrecht in stand 
gehouden, alleen met de wijzigingen, lloodig om ze in, het stelsel 
van dat wetboek te doen passen. 

Die wijzigingswetten van' 1879, aan welker opvolgende ontwer
pen, waarvan het eerste reeds dagteekende van 1868, vier ministers 
van justitie, de heeren WINTGENS, VAN Ln,AAR, VAN LIJNDEN VAN 
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SA"lIi'DENBl'RG en SMID'f, den steun van hun naam en medewerking 
reeds hadden verleend, veroverden eindelijk eene plaats in het 
Staatsblad door de krachtige en afdoende mondelinge verdediging 
van den destijds pas opgetreden minister MODDERMAN. Coup á essai, 
coup de ?nait1'e getuigde ik in alle oprechtheid van deze verdedi
ging, onder haar nog verschen indruk, in het W. v. h. R. van 
30 October 1879, n°. 4425, waarin ik mede een breedvoerig 
overzicht gaf van de langdurige lijdensgeschiedenis dezer wettén, 
eene schets tevens van het betrekkelijk goede, dat zij ons brachten, 
wat nu na verloop van 19 jaren te hooger mag worden aange
slagen, omdat, wat ik toen waarlijk niet voorzag, die lange tijd 
zelfs niet voldoende was om ons het betere te brengen in een 
nieuw wetboek van militair strafrecht, al zijn er nu weder tien 
jaren voorb~igegaan - in zijn rustelooze vaart stoort de tijd zich 
niet aan onze langzaamheid, - sedert ons geacht medelid Prof. 
VAN DER HOEVEN zich op voortreffelijke wijze kweet van de door 
de regeering op hem verstrekte opdracht om het ontwerp van een 
militair strafwetboek samen te stellen. 

WaarOIn ik dit alles vermeld? Om geen andere reden dan om 
Rc:'tn POLS hulde te brengen, dat hij het eigenlijk was, die ons in 
de wetten van 1879 het goede bracht tel' voorbereiding van het 
betere, dat nu nog altijd op zich laat wachten. 

Bij Kabinetschrijven van den minister van Oorlog Generaal 
VAN miN BOSCH van 8 Januari 1867 werd de auditeur militair 
POJ .. s uitgenoodigd om "gezamenlijk met Mr. A. A. DE PIN'ro, 
"referendaris bij het Departement van Justitie, en Jhr. Mr. H. P. 
"VAN KARNKBEEK, referendaris-rechtsgeleerde bij het Departement 
" van Oorlog de noodige voorstellen te doen en te ontwerpen ter 
"gedeeltelijke herziening van het militair straf regt " . 

Ik zal er hier na verloop van 31 jaren maar geen geheim van 
maken hoe bij de eerste bijeenkomsten der ministel'ieele commissie 
reeds bleek, dat POLS de wetsontwerpen, welker samenstelling haar 
was opgedragen, eigenlijk reeds lang in portefeuille had. Zijn mede
leden, mijn hoog geachte, nu ook reeds lang overleden collega VAN 
KARNEBEEK, en ik hadden dus niet veel anders te doen dan er hun 
critisch oog over te laten gaan en met den eigenlijken auteur der 
ontwerpen de laatste hand te leggen aan· hun redactie en toe
lichting. 

Bij dit gemeenschappelijk werk ontdekte ik in POJ,S, ofschoon 
destijds reeds gedurende vele jaren een mijner beste vrienden, cene 
gave, die mij tot nu toe verborgen was gebleven, zijn grooten aan
leg voor wetgevenden arbeid. Geen wonder dan ook, dat toen ik 
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enkele jaren Inter, in den zomer van 1870, als chef der afdeeling 
Wetgeving bij het Departement van Justitie, ambtshalve geroepen 
werd den minister VAN· LILAAR van advies te dienen over zijn 
voordrncht aan den Koning betreffende de instelling eerIer Staats
COmmISSIe voor de samenstelling van een Wetboek van Strafrecht. 
ik niet aarzelde onder de namen der mannen, die in aanmerking 
kwamen voor het lidmaatschap dezer commissie, met grooten aan
drang ook dien van den advocaat en auditeur militair POLS te 
noemen. Het behaagde den Koning hem bij het Besluit van in
stelling der Staatscommissie van 28 'September 1870, n°. 21 4) het 
lidmaatschap daarvan op te drngen. 

Voor mij was deze opdracht de bron van eene langdurige samen
werking aan een gemeenschappelijken arbeid, die ons beiden even
zeer ter harte ging, en die meer nog dan eenige andere aanraking, 
die ik met hem had, mij met bewondering heeft vervuld voor zijn 
rijke gaven van hoofd en hart, zijne uitgebreide kennis en de 
degelijkheid en nauwkeurigheid van elk werk, dat uit zijne handen 
kwam. 

Of~hoon op één na de oudste van het personeel der Staatscom
missie, ben ik thans, helaas, haar eenig overgebleven lid. Mij 
zoude het nu niet voegen de verdiensten van een harer leden te 
verheffeJl boven die van een of llleer zijner medeledcn, al ware 
hct alleen omdat niemand ter wereld in staat zoude zijn mij iu dit 
opzicht tegen te spreken. Alleen acht ik mij verplicht hier in het 
bel aug der historische waarheid en ter eere der nagedachtenis vau 
al de overleden leden der Staatscommissie nog eellS openlijk ell 
mondeling te herhalen wat ik voor vele jaren 5), toch lll~in vriend 
.MoDDERMAN nog leefde, reeds in het openbaar schreef . 

.Men heeft reeds tijdens de beraadslaging en kort na de aanne
ming van het ·Wetboek, door MODDERMAN met groot talent ver
dedigd, de legende verspreid, dat hij eigenlijk ook 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 dl'ie overige collega's de taak zoude hebben 
laten welgevallen om deel uit te maken van het lichaam eener 
commissie, wier ziel huisvestte in hun jongste medelid. N u iS 
echter niets minder waar dan dit. MODDERMAN zoude, ware hij 

'l Met de voordracht van den Minister van Justitie opgenomen in de Staatscourant 
van 80 September 1870 en in het W. v. h. R. van 3 October d. a. v. n". 3248. 

0) W. v. h. R" nO. 4605. 
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daartoe in de gelegenheid geweest, de eerste zijn geweest om het 
te ontkennen. 

"De commissie" - zoo schreef zij in haar rapport aan den 
Koning onder dagteekening van 13 Mei 1875 - "was eenparig 
"van oordeel, dat zoude dit werk in waarheid haar werk zijn en 
"niet dat van hare individueele leden, van verdeeling van den ge
"meenschappelijken arbeid eerst spraak konde zijn bij het in tekst 
"brengen en de toelichting van den in gemeen overleg vast te stel
"len inhoud van het wetboek en de daarbij behoorende wetten". 

Zulk eene wijze van werken sluit onder mannen van karakter, 
die op de hoogte van hun taak zijn, allen overwegenden invloed 
van den een op den ander uit. 

Zoodanige invloed deed zich dan ook in de commissie niet gel
den, noch van MODDHRMAN, noch van POLS, noch van eenig ander 
lid. Maar dezen lof mag ik POLS niet onthouden, zonder aan de 
hooge waardeering van het aandeel zijner medeleden in den ge
meenschappelijken arbeid iets te kort te doen, dat zijne uitgebreide 
kennis en krachtige, van transacties en halve maatregelen afkeerige 
overtuiging machtige factoren zijn geweest in "het gemeen overleg", 
en dat wat bij de vel'deeling van het werk - en dit was niet 
weinig - uit zijne handen kwam, niet in geringe mate heeft hij
gedragen tot de waarde van het geheel. 

lIl. 

Nog had de Staatscommissie haar arbeid niet geheel volbracht, 
toen POLS b\i K. B. van 16 December 1874, n° ·23 werd be
noemd tot advocaat-fiscaal voor 's Konings Zee- en Landmacht, zulks 
ter vervanging van Mr. W .. 1. van HOYTEMA, overleden. POLS was 
door zijne uitgebreide theoretische en praktische kennis van het 
militaire strafrecht de aangewezen man om zijn hoogst verdienste
lijken voorganger in dit hooge ambt op te volgen. Door 's Konings 
vereerende keus daartoe geroepen, aarzelde hij dan ook niet de be~ 
lloeming aan te nemen, al was het voor hem geen geringe opoffe
ring zijne geboortestad, waaraan hem zoovele banden van familie 
en vriendschap hechtten, voor goed te moeten verlaten. Den ge
zelligen huiselijken kring, dien hij bij zijn vertrek uit den Haag 
had verlaten, vond hij te Utrecht nooit terug. Daarentegen vond 
hij daar reeds dadelijk enkele vrienden, onder wie ik wel in de 
eerste plaats mag noemen een t~idgenoot uit Leiden, Prof. Mr. J. 
A. FRUIN, en knoopte hij spoedig in de bisschopstad nieuwe en 
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hechte vriendschapsbanden aan in verschillende kringen, ook reeds 
dadelijk in dien zijner latere ambtgenooten. Dat zijne wetenschap
pelijke verdiensten te Utrecht weldra algemeene erkenning vonden, 
moge blijken onder meer uit zijne benoeming tot lid van het histo
risch genootschap, reeds in 1876, in welks bestuur hij in later 
jaren optrad als onder-voorzitter; tot lid der directie van het Pro
vinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in 
1878, welke directie hem in 1893, toen hij lIa 15 jaren zeer 
werkzamen dienst zijn ontslag uit haar midden had genomen, tot 
haar eerelid aanstelde, en eindelijk uit zijne benoeming, ook reeds 
in 1878, tot curator van het Utrechtsch gymnasium. Hij werd als 
zoodanig door den gemeenteraad herbenoemd in 1879, 1~8] en 
1887, en verzocht eerst in 1893 na vijftienjarigen dienst voor eene 
herbenoeming niet te worden voorgedragen. 

Nog geen twee jaar was POLS tot groote voldoening voor zich 
zelf en in de beste verstandhouding met het Hoog Militair Gerechts
hof werkzaam geweest als advocaat-fiscaal, toen hem, het was in 
October 1876, dool' den Minister van Oorlog, generaal BJ<1IJEN, de 
betrekking van secretaris-generaal bij zijn departement werd aange
boden. Het kostte POLS geen strijd om voor dat aanbod, hoe ver
eerend ook, te bedanken. Voor heel wat heetér vuur zag hij zich 
geplaatst, toen ongeveer een jaar later, bij de vorming van een 
nieuw ministerie, de eminente rechtsgeleerde, die 's Konings op
dracht tot dat einde had aanvaard, al zijne overredingskracht, en 
deze was niet gering, aanwendde om· hem te winnen voor de 
portefeuille van .T ustitie in zijn Kabinet. Aan den aandrang van 
KAPPEYNE paarde zich die van den man, die bestemd was voor de 
portefeuille van Oorlog, den heer DE Roo VAN ALD};RWERELT, als 
volksvertegenwoordiger in de laatste jaren niet minder op den voor
grond getreden dan als militaire specialiteit, en evenals KAPPEYNE 
een oud vriend van POLS. Ook zijne vroegere collega's in de 
staatscommissie voor het strafwetboek, die destijds reeds was ont
bonden, terwijl hare ontwerpen geheel in het vergeetboek schenen 
te zijn geraakt, mengden zich in den strijd. Op een dag in Octo
ber 187 r begaf ik mU met MODDERMAN naar Utrecht om onze 
pogingen te voegen bij die van anderen ten einde onzen vriend te 
bewegen in het belang van onzen gemeenschappelijken arbeid, juister 
gezegd in het belang der Nederlandsche strafwetgeving, het ·offer 
te brengen, dat men van hem verlangde, een rustigen, eervollen, 
geheel voor zijne krachten en gaven berekenden werkkring, waarin 
hij zich gelukkig gevoelde, te verlaten, om zich te begeven op de 
onstuimige zee van het actieve politieke leven en het parlemen-
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tair debat, die nooit eenige aantrekkelijkheid voor hem hadden 
gehad. 

Om kort te gaan, POLS nam het aanbod wel in zeer ernstige 
overweging, maar alleen omdat, gelijk hij den 25en October ] 877 
aan zijn broeder schreef, de zaak van het strafwetboek hem - ik 
citeer woordelijk - "zoo na ter harte ging, dat hij er een cas 

"de conscience van maakte;" maar het einde was toch, dat hij het 
offer niet bracht. Ook voor mij persoonlijk was dat in die dagen 
eene groote teleurstelling, later heb ik er volkomen in berust. POLS 
zoude vermoedelijk niet tot het laatst zijner dagen voor de weten
schap bewaard z~jn gebleven, als h~i, nog in de volle kracht des 
levens, in strijd met al zijne aspiraties, zich in de politiek had 
begeven. En het Strafwetboek ..... ja, dat is er ten slotte toch 
gekomen, door de krachtsinspanning van drie ministers van justitie, 
die er hun naam aan verbonden; den heer SMIDT, die het uit een 
vergeten hoek te voorsch~in bracht om het onder zijne energieke 
leiding uit te rusten voor den tocht van zijn departement naar den 
Raad van State en van den Raad van State naar de 'rweede Kamer; 
den heer MODDERMAN, die door zijne talentvolle schriftelijke en 
mondelinge verdediging bij de beide Kamers der Staten Generaal 
het schip in goede haven bracht, zij het niet zonder opoffering 
van menig min of meer kostbaar bestanddeel der lading; Baron 
nu 'I'OUR VAN BI<:LUNCHAVE eindelijk, wiens onvermoeide werkzaam
heid tot invoering van het Wetboek, dat b\i zijn optreden in April 
1883 reeds sedert ruim twee jaren eene plaats in het Staatsblad 
had veroverd, op groot en prijs moeten worden gesteld ook door 
hen, die met mij - POLS dacht er niet anders over - van mee-
11ing zijn, dat het stelsel, bij name het strafstelsel van het Wetboek 
niet altijd gaaf van de reis is gekomen in de vele wetten en be
sluiten, noodig om het van het papier in het leven te brengen. 
Hierin is ook de reden gelegen, waarom Por...8, die zich aanvanke
lijk, toen de invoering van het gemeene Strafwetboek binnen kort 
aanstaande was, op het verzoek van den minister DU 'rOUR bereid 
had verklaard zich te belasten met de bewerking eener herziening 
van ons militair Strafrecht, later op die bereidverklaring terugkwam. 
Hij wenschte· namelijk na de voltooiing van zoodanig werk, niet 
andermaal geplaatst te worden voor eene verrassing als die den 
leden der ontbonden Staatscommissie was ten deel gevallen door 
de wederinvoering der lijfstraf te Leeuwarden en andere reactionaire 
bepalingen van de wet en het K. B. ter uitvoering van art. 22 
W. v. Stro 

Was het KAPPEYNE niet "ergund zijn vriend POLS bij de vorming 
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van ZlJn ministerie in November 1877 als zijn ambtgenoot t.e be
groeten, hij mocht daarentegen de voldoening smaken hem een 
maand voor zijne aftreding, in Augustus 1879, aan den Koning 
voor te dragen als hoogleeraar in de faculteit der rechtsgeleerdheid 
aan de rijksuniversiteit te Utrecht tot het geven van onderwijs in 
he~ Strafrecht en de Strafvordering ter vervanging van prof. VREEDE, 

die den leeftijd had bereikt, waarop de wet onze hoogleeraren tot 
aftreding noodzaakt. De benoeming volgde bij K. B. van 27 Juli 
1879, n°. 11. 

Reeds twee jaren vroeger, in Juni 1877, toen het gemeente
bestuur der hoofdstad zich bezig hield met de vereischte maatregelen 
om het oude en beroemde Amsterdamsche Athenaeum te herschep
pen in eene nieuwe gemeentel~ike universiteit, was POLS aangezocht 
daarbij den leerstoel voor het Strafrecht en het Strafproces in te 
nemen. Hij bedankte voor dat vereerend aanbod. Waarom, is mij 
uit Z~ill nagelaten papieren niet gebleken en ook van elders niet 
bekend. 'Vat ik echter wel weet, omdat hij daarover mijn vriend
schappelijk advies inwon, is dat hij zich in 18'79 niet zonder groote 
aar~eling beschikbaar stelde voor het Utrechtsche professoraat. 

Van de gronden dezer aarzeling noemde hij er twee -- er waren 
er, meen ik, nog wel meer - in de voortreffelijke redevoering, 
waarmede hij den 26stCll September 1879 het hoogleentarsambt 
aanvaardde. 

Na in het licht te hebben gesteld, dat het onderwijs in de 
rechtswetenschap "eene schoone en aantrekkelijke taak" is, -
"bovenal op het gebied van het strafrecht", vervolgt hij aldus: 

"Ik ben èr verre van de beoefening van het strafrecht als 
"schooner of verhevener te willen voorstellen dan die van andere 
"vakken van kennis. Ik erken zelfs, dat die beoefening langen tijd 
"voor mij minder aantrekkelijkheid heeft gehad dan die van andere 
"deelen der rechtswetenschap, en dat dit mij zelfs heeft doen aar
"zelen mij daaraan voortaan in de eerste· en voornaamste plaats te 
"wijden" . 

Nu over dezen grond van aarzeling· was wel heen te komen. 
Het moge zijn, dat POLS reeds in de dagen zijner jeugd zich op 
zijne studeerkamer bij voorkeur wijdde aan' de studie van het Ger
maansche en oud vaderlandsche recht, in de laatste 20 jaren was 
hij door zijn werkzaam optreden in de militaire strafrechtspleging, 
door zijn uitnemenden commentaar van een der militaire strafwet
boeken en door zijn aandeel in de voorbereiding van het Neder
landsche Wetboek van Strafrecht als criminalist zoozeer op den 
voorgrond getreden, dat ik niet weet wien men in 1879 eerder 
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dan hem een leerstoel in het strafrecht had moeten aanbieden. De 
studiën van den rechtshistoricus kwamen daarenboven aan die van 
den criminalist ten goede, niet alleen omdat mede op het gebied 
van het strafrecht, zij het dan ook minder dan op dat van het 
privaat recht, menig rechtsinstituut, zooals het nu nog leeft en 
werkt, alleen historisch kan worden verklaard, maar evenzeer omdat 
ook in den strijd tegen de zoogenaamde moderne richting, een 
strijd, waarin, gelijk bekend is, POLS zich niet onbetuigd heeft 
gelaten, de geschiedenis van het ontstaan en de ontwikkeling van 
het strafrecht in den loop der eeuwen een niet te versmaden 
bondgenoot is. 

Van veel meer gewicht is de tweede grond, waarmede POl':; zijne 
aanvankel\ike aarzeling om zich beschikbaar te stellen voor een pro
fessoraat, motiveerde in de volgende woorden: 

"Om anderen te kunnen voorbereiden, is het niet alleen noodig 
"zelf voorbereid te zijn, de kennis te bezitten, die men zal hebben 
"mede te deelen, maar men moet ook de kunst verstaan haar zoo 
"mede te deelen, dat zij werkelijk kennis worde voor hen, die 
"haar ontvangen - kennis die voorbereidt en de kiem bevat van 
"verdere ontwikkeling. Voor die kunst is de praktijk wellicht niet 
"de beste voorbereiding. De studie met het oog op de praktijk 
"heeft in den regel eene andere methode te volgen dan de studie 
"met het oog op het onderwijs". 

Deze hier zoo juist omschreven grond van aarzeling woog bij POLS 

te zwaarder waar hij zich zelf volkomen bewust was, dat hem niét 
eigen was wat men noemt de gave des woords. Hij schreef veel 
beter dan hij sprak. Het gesproken, het geïmproviseerde woord 
vooral was voor hein wel eens een traag, min of meer onbeholpen 
voertuig van zijn steeds logischen gedachtengang. Het kenmerkte 
zich in den regel niet door die warmte, die juiste intonatie, die 
afronding, die ongedwongenheid, die het spontaan doet weerklinken 
in het gemoed van den hoorder. Maar juist omdat POLS de be
zwaren kende, voor hem aan mondelinge voordrachten verbonden, 
heeft hij zeker zooveel mogelijk zijn best gedaan om ze te over
winnen. Is hem dit gelukt? Daar ik nooit een zijner colleges heb 
bijgewoond, ontbreken mij natuurlijk de noodige gegevens voor een 
bepaald antwoord op deze vraag. Alleen dit mag ik zeggen, dat 
onder de rijke verzameling van manuscripten van eigen hand, door 
POLS nagelaten, er geen zijn, die ik met meer, ik mag er bij
voegen, steeds klimmende, belangstelling heb onderzocht dan de 
aaniookeningen voor zijne verschillende colleges, de schriftelijke 
voorbereiding der mondelinge voordrachten. Deze nu was zoo hel-
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der, zoo nauwkeurig, zoo volledig, dat de altijd noodige aanvulling 
en uitwerking bij de mondelinge voordracht binnen betrekkelijk 
enge grenzen beperkt kon blijven. 

Dit over den vorm der colleges. Op hun inhoud kom ik nader 
kortelijk terug. Vooraf nog een woord over de inaugureele rede, 
die eene hlijvende waarde heeft, omdat zij een beter inzicht geeft 
dan eenig ander mij bekend geschrift in de zoo belangrijke geschie
denis der ontwikkeling van het N ederlandsche strafrecht in het 
langdurig tijdvak, dat, aangevangen bij onze bevrijding van de 
Fransche overheersching in November 1813, eerst eindigde op den 
dag voor dien der invoering van het N ederlandsche Wetboek van 
Strafrecht, alzoo op den 81 en Augustus 1886. 

POLS sprak bij de aanvaarding van zijn professoraat over "het 
best&:'1n, de ontwikkeling en den tegenwoordigen toestand van het 
Nederlandsche strafrecht". De "tegenwoordige toestand", dat is 
natuurlijk de op dat tijdstip -(September 1879), toen zeven jaren 
ons nog scheidden van de invoering van het nationale strafwetboek 
(September 1886), bestaande toestand. Wij verkeerden destijds 
dus nog in de periode, al was het einde daarvan betrekkelijk niet 
lang meer verwijderd, welke men IIIisschien niet onjuist zoude kun
nen noemen die van het Fransch-Nederlandsche recht, gelijk men 
in de vorige eeuw, zij het niet precies in denzelfden zin, hier te 
lande nog sprak van een Roomsch-Hollandsch recht. De Code 
Pénal, het Fransche wetboek van 1810, een der treurige gaven van 
de Pransche overheersching, werd in Nederland eerst uitdrukkelijk, 
geheel en voor goed 6), afgeschaft bij de inwerkingtreding :van 
het nieuwe Wethoek. Het was echter eene volkomen onjuiste, of
schoon vrij algemeen, en niet alleen onder leek en , gangbare voor- . 
stelling, dat wij in die lange periode, van 1813, toen wij onze 
plaats hernamen onder de onafhankelijke staten, tot 1886 in het 
geheel geen eigen, geen nationaal, geen Nederlandsch strafrecht 
zouden hebben gehad. 

Ware dat zoo geweest, men had zich ook maar niet moeten 
vermoeien met de samenstelling van een nationaal strafwetboek, 
want een niet bestaand recht kan men niet codificeerèn,. en een 
wetboek laat zich niet improviseeren, omdat de wet het recht niet 
schept, maar alleen de uitdrukking is, althans moet zijn van het 
in het volk levende, zij het dan ook tijdelijk wel eens sluimerende 

0) Met uitzondering alleen van art. 52 voor fiscale zaken, gelijkvtllgt uit art. 7, 
5e lid der invoeringswet. 
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rechtsbewustzijn, een der vormen, de voornaamste zelfs, maar ook 
in onze dagen niet de eenige, waarin dat bewustzijn zich open
baart. Maar het was niet zoo. 

Een der eerste regeeringsdaden van den souvereinen vorst, later 
Koning Willem I, was het Besluit van 11 December 1813 (Stbl. 
n° 10), waarbij, met provisioneele handhaving van den Code Pénal, 
reeds dadelijk een aanmerkelijke bres werd geRChoten in het 
strafstelsel van dat wetboek met eene zichtbare toenadering tot het 
voor zijn tijd voortreffelijke wetboek van Koning Lodewijk, dat 
hier te la~de onmiddellijk voor de Fransche overheersching, niet 
langer dan twee jaren, van kracht WR..'! geweest. Toch was dit 
slechts een eerste stap op den weg der hervorming, vervolgd in 
een aantal wetten van later dagteekening, die stuk voor stuk het 
strafstelsel, met vele andere bepalingen van het algemeene deel van 
den Code, afbraken om er iets geheel anders voor in de plaats te 
stellen. De laatste in de reeks dezer wetten, waarin ook het b\i
zonde re doel van den Code, al was daarvan veel meer in stand 
gebleven dan van het aJgemeene doel, niet ongerept bleef, was die 
van 17 September 1870 (Stbl. na 162) tot afschaffing der dood
straf. Zoo had zich langzamerhand in Nederland uit en naast het 
Fransche wetboek een nationaal strafrecht ontwikkeld, dat in menig 
opzicht den toets der vergelijking met de strafwetgeving van andere 
Europeesche staten best kon doorstaan. Maar dat nationale straf
recht, wat den inhoud betreft nog voor belangrijke verbetering en 
aanvulling vatbaar, had wat den vorm aangaat voor alles behoefte 
aan codificatie. De Fransche code van 1810 was, met alle zijne 
gebreken, een " wetboek", eene codificatie. Wat wij er in den 
loop van zestig jar~n van gemaakt hadden - het werd reeds op
gemerkt in de inleiding der memorie van toelichting van het ont
werp der staatscommissie - had er het kenmerk der codificatie, 
de eenheid van gedachte en uitdrukking, geheel aan ontnomen. 

Deze in 1879 nog bestaande, door POLS in zijne intreerede in 
groote omtrekken met eene meesterhand geschetste toestand, zoude, 
ofschoon destijds het ontwerp van een nieuw wetboek reeds bij de 
Tweede Kamer was ingediend, nog zeven volle jaren daarna blij
ven voortduren. In die jaren was hem, evenals zijnen ambtgenoo
ten bij de andere universiteiten, de verplichting opgelegd om, met 
den blik gewend naar het beloofde land, met zijne leerlingen den 
tocht door de woestijn voort te zetten. Aan deze verplichting heeft 
POU! zich nooit onttrokken, al viel haar vervulling al zwaarder en 
zwaarder naar mate het nieuwe wetboek dichter aan den gezicht
einder naderde, maar het was voor hem dan ook eene ware ver-
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ademing, toen h\i hij den aanvang van den cursus 1886/87 in eene 
treffende toespraak, onder zijn llagelaten papieren gevonden, zijne 
hoorders en zich zelf mocht geluk wenschen met de eindelijke lang 
gewenschte en telkens weer verdaagde invoering van het nieuwe 
wetboek, aan welks voorbereiding hij eenmaal een zoo hoogst be
langrijk aandeel had genomen. 

Van dien tijd af was de wetenschappel~ike verklaring van dat 
wetboek het hoofdmoment van zijn college over het materieele straf
recht. Intusschen had h\j op deze voor hem zoo aanlokkelijke taak 
reeds min of meer geanticipeerd, vijf jaren vroeger, onmiddellijk 
na de samenstelling van het Wetboek bij de wet van den 3en 
MaaJ"t 1881 (Sthl. nO. 35) door eene reeks voorlezingen over het 
algemeene doel, met veel helangstelling gevolgd door een uitgele
zen kring van rechtsdoctoren, meest leden der Utrechtsche magis
tratuur en balie. De stof voor zijn later te geven college had hij 
dus voor een niet onaanzienlijk deel geordend en bewerkt in deze 
vrije voorlezingen, waarin hij het er vooral op toelegde de meest 
kenmerkende eigenschappen van het nieuwe wetboek, zooals daar 
zijn de tweeledige verdeeling der strafbare handelingen in verband met 
de afschaffing in naam niet alleen maar inderdaad van alle onteerende 
straffen, de leer van opzet en schuld, nader nog eens door hem 
voortreffelijk uiteengezet in het Tijdschrift voor Strafrecht, de groote 
vrijheid, den rechter gelaten bij de toepas."ing der straf, en de niet 
minder groote eenvoudigheid van het strafstelsel, helder in het licht 
te stellen. Intusschen is mij gebleken uit eene vergelijking van den 
grooteJldeels hewaard gebleven tekst der in 1881 gehouden voor
lezingen met de zoo rijke en volledige aanteekeningen ten dienste 
van het in den cursus 1886/87 aangevangen, gedurende elf leer
jaren gegeven college, dat, waar POLS tot zijne leerlingen sprak, 
zijne beschouwingen over het algemeene deel op breeder leest wa
ren geschoeid en, zonder ooit in casuïstiek te vervallen, in meer 
bijzonderheden afdaalden dan in zijne voor doctoren gehouden vrije 
voorlezingen uit den aard der zaak het geval kon zijn. De behandeling 
van het algemeene deel was bij POJ,S de hoofdzaak, gelijk zij naar 
mijne bescheiden meening bij ieder college over het materieele 
strafrecht op den voorgrond moet treden. Hij beperkte zich echter 
daartoe niet, maar nam elk jaar na een algemeen overzicht van het 
bijzondere doel en de classificatie der misdrijven in het Wetboek, 
voorzoover de beschikbare tijd dit toeliet, een bepaald misdrijf of 
eene bepaalde categorie van strafbare feiten in behandeling. In 
zijne literaire nalatenschap vond ik zijne hoogst belangrijke aantee
keningen over de misdrijven tegen het leven gericht en over de 
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strafbare valschheid, die slechts eelle laatste reVISIe voor de pers 
zouden behoeven om ze als beknopt volledige monographiën het 
licht te doen zien. 

Vooral niet minder belangr\ik dan des hoogleeraars college over 
het materieele strafrecht was dat over het formeele strafrecht, het 
strafproces, in de wereldgeschiedenis meer nog dan het materieele 
recht de thermometer der volksbeschaving, der ware humaniteit, die 
de rechten van den individu altijd en overal eerbiedigt, ook en 
niet het minst tegenover de viudicta publica, welker krachtige hand
having in het belang del' gemeenschap onder eelle goede wetgeving 
volstrekt niet onvereeuigbaar is met die eerbiediging. 

Wat voor het onderw~is in het N ederlandsche strafproces van 
hem was te wachten, had hij voor den intelligenten hoorder reeds 
duidel~ik te kennen gegeven in zijne inaugureele rede, waar hij 
zich met treffende juistheid aldus uitdrukte: 

"De gebrekkige vormen eener wetgeving mogen eene belemme
"ring zijn, die sommigen aan de beoefening van andere deelen del' 
"rechtswetenschap de voorkeur doet schenken, de wetenschap moge 
"verplicht zijn rekenschap te houden zelfs met hetgeen zij afkeurt, 
"zij wordt daardoor niet bepaald. Juist waar zij meteene ge
"brekkige wetgeving te doen heeft, wordt hare taak gewichtiger 
"en weldadiger, omdat z~i Illeer heeft te doen dan te verklaren en 
"te ontwikkelen. Zij heeft aan te vullen, en waal' de praktijk de 
"gebreken tracht te verhelpen, de praktijk voor te lichten en te 
"leiden, maar zij heeft bovenal die gebreken aan te wijzen en den 
"weg te ballen ook voor den wetgever". 

Krachtig werkzaam in deze richting, was voor POI,S op het ge
bied van ons strafproces, dat ua de omvangrijke gelegenheidsher
ziening van 1886 nog altijd eene hoog noodige hervorming wacht, 
het ruime arbeidsveld als van zelf aangewezen. Zijn ambtgenoot 
en vriend Prof. MOLENGRAAFF moge hem in eene overigens van 
zeer hooge waardeering getuigend levensbericht 7) hebben gestempeld 
als iemand van "conservatief aangelegde natuur", zijn opvolger 
Prof. SIMONS moge een noot hebben aangeslagen in hetzelfde, mij 
juist niet liefelijk in de ooren klinkende accoord, toen h~i in z~ine 

eerbiedige hulde, den grooteu ambtsvoorganger gebracht 8), dezen 
ook al meende te mogen kenschetsen als "een man van conserva
tieve neigingen", dien behoudsman op het veld der wetenschap en 

') Rechtsg. Mag., XVII, bI. 178-182. 
') Themis, LIX, bI. 187-195. 

Jaarboek 1898. 6 
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prakt~ik des rechts - de politiek blijft buiten deze "heilige wall
den" - zal niet licht iemand herkennen in den koenel1 strijder 
voor de hervorming van onze strafrechtspleging in vooruitstrevende 
richting, op zijn college, in zijne geschriften en zijne in de Juristen
vereeniging uitgebrachte adviezen, in die prachtige redevoeringen, 
waarmede hij in 1889 en in 1893 als voorzitter de algemeene 
vergadering van het Provinciaal Utl'echtsch Genootschap van Kunsten 
cn W· etenschappen opende, over Strafrecht en BtrafrechtspralctijX: 
L'óó-r de Frallsche revolutz"e en over .JOHN HOWARD, m. a. W., zooals 
hij het zelf uitdrukte, over de hoofdzakelijk afbrekende en den 
dageraad' der opbouwende beweging op het gebied van het strafrecht. 

Vertrouwd met de Engelsche strafrechtspleging, overtuigd voor
stander van het daarin gewortelde, soms wellicht niet zonder eenige 
overdrijving, die aan de waarde van het stelsel niets te kort doet, 
toegepast zuiver accusatoir proces, kon hij geen vrede hebben met 
ons verouderd, in lSBû meer gerepareerd dan gerestaureerd Wet
boek van Strafvordering, dat in het vooronderzoek een zuiver in
quisitoriaal karakter vertoont en bij het onderzoek ter terechtzitting 
het evenwicht tusschen aanklacht en verdediging niet steeds vol
doende bewaart. De aspiraties, de idealen, zoo men wil, van POTJS 

hewogen zich in gansch andere richting. Bereikt zijn ze bij zijn 
leven niet, bereikt zullen zij vermoedelijk in de naaste toekomst 
ook wel niet worden. Daartoe zoude noodig zijn, en wij zijn daar
van nog ver af, dat in het hart van het N ederlandsche volk leefde 
het bewustzijn, dat de strafrechtspleging niet is de zaak der he
klaagden, veelmin die der hoeven, maar dat z~i is ons aller zaak, 
en dat wanneer men op ouderwetsehen trant nog eens een Latijn
sche spreuk zoude willen schilderen of beitelen op de wanden der 
puhlieke tribunes in onze rechtszalen, niet één daarvoor eerder in 
aanmerking zoude komen dan deze: "res vestra agitur". 

Maar, om tot POLS terug te keeren, kan het zijn, dat de hem 
toegeschreven "conservatieve neigingen", die geheel verloochend 
worden door zijn werken en streven op het gebied der strafrechts
pleging, aan het licht kwamen waar zijne leeringen en bemoeiingen 
zich uitstrekten over het materieele strafrecht? Op zich zelf is dit 
niets minder dan volkomen onaannemelijk. Met een enkel woord 
zeg ik u waarom. 

POLS was gewoon in den aanvang van den cursus de uren, be
stemd voor zijne twee colleges, strafrecht en strafvordering, geza
menlijk te wijden aan eene Algemeene Inleiding. In ~ 1 van den 
door den druk gemeen gemaakten Leiddraad voor deze inleiding 
en voor het college over het Wetboek van Strafvordering leest men 
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omtrent de ook in de wet op het hooger onderw\js gemaakte on
derscheiding van het strafrecht in materieel en formeel strafrecht: 
"V oldoende gerechtvaardigd door den onderscheiden aard der twee 
"deelen van het strafrecht, vordert die splitsing eene gemeene inlei
"ding tot bespreking van beider gemeene grondslagen, wijsgeerige 
"en geschiedkundige, ter vermijding van onmisbare herhaling". 

Is het nu mogelijk, is het psychisch verklaa,l'baar, dat een ernstig 
man, een degelijk geleerde zooals onze POLS, waar hij het wijsgee
rig en geschiedkundig verband tusschen het strafreeht, in specie dus 
genoemd, en de strafrechtspleging, als deelen van één geheel, van 
eene en dezelfde wetenschap, elk jaar bij den aanvang, iu de inlei
ding zijner beide deelen omvattende en eerst daarna in de behan
deling gesplitste aeademisehe lessen, zoo seherp op den voorgrond 
stelde, bij het eene deel zieh zoude hebben doen kennen als een 
criminalist van koen vooruit"!trevende riehting, terwijl b\j het andere 
zijne "conservatief aangelegde natuur" hem te machtig zoude zijn 
geworden om niet, bewust of onhewust, zijne "conservatieve neigin
gen" bot te vieren. 

Ik herhaal, dit is, zoo al mogelijk, zonder afdoend bewijs vol
komen onaannemelijk. Gelukkig is het ook zoo niet. Dit aan te 
toonen acht ik mijn plicht niet alleen om mijn overleden vriend, 
m\jn trouwen bondgenoot in den veeljarigel1 strijd om de hervor
ming van het Nederlandsch strafrecht, waaraan een jonger geslaeht, 
alleen getuige van de overwinning, vreemd is gebleven, te verdedigen 
tegen het verwijt van inconsequentie, maar evenzeer om zijn richting, 
zijn werken en streven, ook op het gebied van het materieele straf
rechtof, om een ruimer en hiel' juister uitdrukking te bezigen, 
van de "penitentiaire wetenschap", die ook de preventieve middelen 
tot bestrijding van het misdr~lf in het algemeen omvat 9), voor 
zoover nog noodig, in enkele sprekende trekken te doen uitkomen. 

Ik zoude mij hier kunnen heroepen op mijn eigen ervaring in 
de 170 vergaderingen, gewijd aan de voorbereiding van ons ont
werp-strafwetboek, in welke mij van "de conservatieve neigingen" 
van POLS nooit iets is gebleken 10), ik zoude kunnen verwijzen naar 
den steeds frissehen en opgewekten geest, die tot op gevorderde leef-

0) Vgl. de boven, bI. 22, reeds aangehaalde redevoering over JOHN HOWARD, bI. 5. 
'0) In dit verband voegt het door POLS (Tijdsclw. voor Straft·echt I, bI. 17) met 

volkomen instemming aangehaalde woord van MODDERloIAN: ,. Van den aanvang stond 
nhet bij de staatscommissie vast, dat men zich te wachten had èn voor slaafsche navol
"ging, èn voor jacht op originaliteit. Nooit werd gevraagd of iets nieuw of ond, in 
n Nederland of elders 'Ontkiemd was, maar eenvoudig of het al of niet strookte met 
,.hedendaagsehe Nederlandsche begrippen en Nederlandsche behoeften". 

6* 
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tijd spreekt uit al zijne strafrechtelijke geschriften, steeds overvloeiende 
van bewijzen van die voortdu rende studie, die zich niet gemakke
lijk uededegt bij door ntHlt~ren verkregen resultaten; maar meer af
doende dan dit alles is zijn eigen onwraakbaar getuigenis, zijne 
wetenschappelijke geloofsbeliNenis, in die fraaie rede, waarmede h\i 
als een der presidenten van het internationale penitentiair congres, 
in de vergadering van 30 .Tuni 1895, te Parijs in de Sorbollne, 
na den welkomstgroet van den eere-president, den heer LEYGUES, 
minister van Binnenlandsche Zaken, in tegenwoordigheid van den 
president der republiek uitgesproken, de werkza:.'tmheden inleidde. 

Het Parijsche congres van 1895 - in 1900 te volgen door het 
zesde, het eerste, helaas, waar POLS zal ontbreken - was het 
vijfde. Het ·eerste kwam bijeen te Londen in 1872, het tweede 
te Stockholm in 187 S, het derde te Rome in 1885, het vierde te 
Petersbnrg in 1890. 

Het Londensche congres, dat men te danken had aan het initia
tief van den edelen Amerikaanschen philantroop Dr. WINES, die op 
eelle reis lIaal' Europa, met dat doel alleen ondernomen, alle groote 
en verschillende kleinere Europeesche mogendheden voor de zaak 
had gewonneu, was, hoe belangr~jk ook, niets meer dan een begin, 
een proef. 'Vilde men de nieuwe im;telling op duurzame grond
slagen vestigen, dau was daartoe noodig een permanente internatio
nale commissie, om aan de congressen eene vaste organisatie te 
geven, de vraagstukken, aan hun kennisneming te onderwerpen, 
vast te stellen, behoorlijk te formuleeren, en, door adviezen en 
rapporten voldoende voorbereid, in de vergaderingen te brengen. 
1 )eze permanente commissie trad in het leven, samengesteld uit 
afgevaardigden der regeeringen, die officieel tot de congressen waren 
toegetreden, en hield haar eerste bijeenkomst te Bruchsal in Augus
tus 1875. POLS vertegenwoordigde de Neclerlanclsche regeering van 
den aanvang af tot zijn dood, dus ruim 22 jaar in de permanente 
commissie, gelijk hij als haar vertegenwoordiger optrad in de 
vijf tot nu gehouden congressen, te ljonden, Stockholm, Rome en 
Parijs met één of meer mede-afgevaardigden, te Petersburg alleen. 
111 de permanente commissie wowel als in de congressen zelve werd 
zijne krachtige, degelijke medewerking op den hoogsten prijs gesteld, 
en werden zijne doorwerkte schriftelijke en mondelinge adviezen 
volkomen naar waarde geschat. Onder de geleerden van den eersten 
mng, die achtereenvolgens met hem zitting hadden in de perma
nente commissie en in de bureaux der congressen, had hij vriend
schapsbetrekkingen aangeknoopt, eerst door hun of zijn dood gc-
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eindigd. 1le Stockholm in 1878 was hij een der vice-presidenten, 
te Rome in 1885 en te Peters burg in 1800 president, der eerste 
sectie, te Parijs eindelijk in 1895 trad hij op als vice-president 
der internationale commissie en als een der vier presidenten van 
het zeer druk bezochte congres. Het was in deze qualiteit, dat hij 
de openingsrede hield, door mij reeds met een enkel woord in her
innering gebracht en waaruit 't mij nu vergund zij, onder verdere 
verwijzing naar het officieel verslag 11), een en ander aan te halen 
ter kenschetsing van zijne richting, van zijne edele aspiraties op het ge
bied der penitentiaire wetenschap, aspiraties waarin zelfs geen zweem 
is te ontdekken van zijne zoogenaamde "conservatieve neigingen". 

"L' oeuvre pénitentiaire" - zoo sprak hij na de keurige inlei
ding zijner rede - "n' est pas seulemellt un illtérêt de gouverne
"ment, une simple affaire de justice ou d'administration confiée 
"flUX soills actifs et intelligents de l'autorité, c'est avant tout un 
"intérêt social de premier ordre qui exige l'action comhinée de 
"toutes les forces sociales, l' action privée à cûté de l' action de 
"l'autorité, toutes deux se soutel1ant mutuellement. Nous sommes 
"bien loin heureusement des temps ou l' on croyait honorer la jus
"tice en la représentant froide et impassible, l'épée et les halances 
"dans les mains, mais les yeux bandés. Symbole de l'impartialité 
"et de l'intégrité de la justice sociale, trop souvent mal justitié par 
"les faits, ce bandeau symbolisait mieux peut-être une autre qua
"lité de la justice d'autrefois, de ne voir pas bien clair en pesant 
"la faute, de frapper aveuglément et sans discernement Ie coupable. 
"La science pénitentiaire, dont l'essor triomphant marque un des 
"grands progrès de l'humanité, a détrêmé cette jnstice froide, pas
"sibie et aveugle. Reconnaissant la vanité de combaHre Ie crime en 
"se contentant de sévir contre les crimineis, de faucher l'ivraie sans 
"toucher aux racines, eUe a changé complètement la tactique de la 
"repression. S'attachant à rechercher et à déterminer les causes et 
"les mobiles du crime, eUe s' est vite aperçu que la responsabilité 
"ne peut être attribuée uniquement a l'auteur matériel du crime; 
"eUe a reconnu la complicité de la nature humaine et de la societé, 
"la nécessité d'une revolution complète dans les moyens d'attaque 
"et de défense, dans les armes du cOlnbat. Mais en même tem ps, 
"tout en maintenal1t l'horreur du crîme, eUe l110difie considérable
"ment les sentiments concernant les crimineis" . 

De spreker vervolgt met een terugblik op de tweede helft der 
vorige eeuw, zonder nu juist de namen te noemen, die allen cnml-

") Acten du Ve con!Jl·ès pènitenti.ail·e internationnl (Paris, 1895), p. 4-9. 
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nalisten onder zIJn talrijk en uitgelezen auditorium op de lippen 
zweefden: 

"A l'appel de qllelques esprits d'élite, la conscience humaine est 
"sortie du sommeil ou la retenait une routine séculaire, a renversé 
"l'idole d'une justice brutale et aveugle pour y substituer une con
"conception plus noble et plus eclairée. 

"Cette conceptioll que l'on peut considérer comme généralement 
"adoptée, et qui a exercé une influence salutaire SUl' la législation 
"et la pratique, est pourtallt loin d'avoir obtenu tout son dévelop
"pement; et eUe ue saurait même se maintenir si Ie soufHe géné
"reux qui lui donna la vie venait à lui manquer, s'il n'avait plus 
"cette chaleur vivitiante que seule peut lui dOImer la conscience 
"publique" . 

Verdere aanhaliugen zijn onnoodig om R<'ln te toonen, dat in 
deze rede, door POLS uitgesproken toen hij den leeft\id van 64 jaar, 
op weinige maanden na, had bereikt, waarlijk niet aan het woord 
was, "cen man van conservatieve neigingen", en dat zijn geachten 
opvolger 12) bijgevolg allerminst lllag worden toegegeven dat hij 
"ook daarom weinig (moest) voelen voor de denkbeelden, die in 
"hunne uiterste consequenties eene revolutie voor de strafrechts
"wetenschap beteekenden" . N een, zoo Pou; zich nooit heeft kun
nen vereenigen met "de nieuwe richtingen in het strafrecht", uit
gegaan van den Turijnschen hoogleeraal' in de gerechtelijke genees
kunde, CESAR LOMBROSO, ofschoon velen onder diens volgelingen 
later met de atavistische theorie hebben gebroken; zoo hij, nadät 
die nieuwe richtingen, onder verschillende namen als crimineele 
anthropologie, crimineele sociologie, criminologie positiviste en andere, 
ook hier te lande onder juristen zoo wel als onder psychiaters al 
meer en meer aanhangers hadden gevonden, daartegen stellig partij 
koos en daarom ook van den aanvang af weigerde toe te treden 
tot de internationale strafrechtelijke unie (Union itdernationale de 
droit pén,al, internationale Kriminali8ti8che Vereini!Ju'Ilfj) , hierin van 
meer doorzicht getuigende dan anderen, die zich later terugtrokken, 
dan was dit waarlijk niet omdat hij als een echt behoudsman op
zag tegen eene revolutie in de strafrechtwetenschap, maar enkel en 
alleen omdat hij deze revolutie, die er noodzakelijk op uit moet 
loopell, WR<'lr zij principieel het onderscheid tusschen misdaad en waan
zin loochent, de ethische grondslagen van het strafrecht ontkent en de 
populaire begrippen van schuld en toerekenbaarheid verouderd acht, 

U) Prof. SUIONS, Themis, t. R. p., bI. 191. 
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het strafrecht als zelfstandige wetenschap te onttroonen om het in 
te 1\1ven bij de psychiatrie, volkomen ongerechtvaardigd vond 13). 

Van deze overtuiging heeft POLS, na haar vroeger meermalen te 
hebben uitgesproken, breedvoerig rekenschap gegeven in zijne rec
torale rede van 12 April 1895 "over de nieuwe richtingen in het 
strafrecht". Ik begrijp volkomen, dat zijn opvolger Prof. SIMON~, 

wiens "overtuiging in velerlei opzicht van de zijne afweek en veel 
"meer neigde tot de door hem bestreden beginselen" 14), door de 
naar mijn bescheiden meelling voortreffelijke rectorale rede niet is 
bekeerd, maar het trof mij wel eenigszins pijnlijk, dat hij, zij het 
in den meest vriendelijke vorm, zijn ambtsvoorganger de noodige 
"objectiviteit" ontzegt "om bij verschil in grondbeginsel niet alleen 
"de groote beteekenis, maar ook de betrekkelijke juistheid der 
"zich baanbrekende leeringen te waardeeren" . 

Juist om haal' "groote beteek.enis", de "revolutie", die deze 
leeringen volgens de eigen woorden van Prof. SIMONS voor de straf
rechtswetenschap in uitzicht stellen, achtte POLS zich verplicht ze 
bij elke gelegenheid, die zich daartoe voordeed, krachtig te bestrij
den. En wat aangaat haar" betrekkel\ike juistheid", zij is door hem 
nooit betwist, al wekte het wel eens zijn ergernis, dat de cory
pheeën der nieuwe richtingen "zich vleien" - zooals hij het een
maal uitdrukte 15) - "met het streel ende denkbeeld een eeuw na 
nl~CCARIA eu HOWARD" - een halve eeuw na MI'l'TlmMAIER, zoude 
ik er willen bijvoegen - "tot de ontdekking te zijn gekomen, 
"dat men lliet alleen op het misdrijf, maar ook op de mis
"dadigers moet letten". Lees voor niet "alleen" niet "hoofdr,a
"kelijk" , dan Jlog bevat deze stellillg eeue waarheid, die nooit 
is ontkend door de aanhangers der school, die men thans wel 
eens noemt - ik laat daar of dit juist is - de klassieke in 
tegenstelling van de moderne, allerminst door POLS. Is bewijs 
daarvoor nog Hoodig na de reeds aangehaalde woorden uit zijne 
te Parijs in 1895 gehouden rede, waarin hij zoo treffend deed uit
komen, dat in de consequentie der hervorming van het strafrecht 
omstreeks het einde der vorige eeuw lag eene geheele omwenteling 
in de middelen van aanval en verdediging, in de wapenen van den 
strijd; terwijl de penitentiaire wetenschap in onze dagen, waar zij 

la) V gl. de hoofdartikels van het Weekbl. van het recht, n° 5981, 6151 en 6217 en 
vooral den open brief van Prof. LAIUIASCH aan Prof. VON LISZT in de Deutsche J uristen
Zeitung van 15 Februari 1898, S. 92-94. 

H) Themis, t. a. p., bI. 194. 
U) Tijdschrift voor Strafrecht VI, bI. 266, te vergelijken met de hoofdartikels van 

het W. v. h. R. aang. in noot 13. 
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de misdaad hl~ift verafschuwen, haar gevoelens aanmerkelijk heeft 
gewijzigd tegenover de misdadigers? Dezelfde geest sprak trouwens 
reeds in de lllaugureele rede van 187 n, toen, gelijk de hoogleeraar 
het later uitdrukte 16), z~ine "richting eenvoudig was die welke 
"nagenoeg algemeen door de stmfrechtswetenschap werd gevolgd", 
omdat de heweging, die een aan vang nam met het eerst in 187 () 
als ecn geheel uitgegeven werk van LOJ\IBltOSO over den geboren 
misdadiger, in 187 H buiten Italiii nog weinig veld had gevmnnen 
en hier te lande zoo goed als onbekend was. Het is daarom vall 
te meer gewicht er met eenigell nadruk op te wijzen, hoe POLS 

reeds h~i de aanvaarding van zijn professoraat, onbekend met en zeker 
niet ouder den indruk van de nieuwe theorieën, haar hij voorbaat 
in het gelijk stelde, inzo(wer zij er naar streven - zij het dan 
in overeenstemming met of in afwijking van de "klassieke" school -
de oorzaken der misdaad op ,te sporen in de natuur \'an den 
mellsch en in de maatschappij waarin hij zich beweegt, om daar
mede steeds rekening te houden in den strijd ter voorkoming en 
heteugeling VHn het kwaad. Ik kan dan ook het door mij in vlucll
tige omtrekken geschetste beeld van den criminalist lIiet heter voltooien 
clan andermaal met de rcproductie zijner eigcn woord cu , uitgesproken 
toen h~j, lHl de strafrechtpraktijk gedurende wel het vierde eener 
eeuw te hebben uitO"('oefend deze voor O"ocd vaarwel zcide om als 

b " e 
leeraar in het strafrecht op te treden. Op dat plechtige oogenblik 
verhoud hij als liet ware eeu schoou en gelukkig verleden aan eeu 
nog onzekere, lllaar met gerechtvaardigd vertrouwen tegemoet ge
ziene toekomst door het schooue en treffende woord, dat ik nu 
zonder verderen commentaar laat volgen: 

"Wanneer men gedurende een betrekkelijk lange reeks van jaren 
"in verschillende betrekkingen aan de stmfrechtspraktijk heeft deel
"genomen, dan heeft men de gelegenheid gehad het stmfreeht nog 
"van eene andere zijde. te beschouwen dan OU!;! in de school wordt 
"vertoond, dan heeft men het zien werken in de maatschappij. 
"Wat in de artikelen der wet of de stellingen der school eene 
"dorre formule scheen, heeft men zien leven en ingrijpen in het 
"leven, - heeft men het lot, het wel en wee niet van den ab
"strakten menseh, maar van concreete wezens, die denken, gevoe
"len en lijden, zien bepalen. En wanneer men iets verder tracht te zien 
"dan in de papieren van het proces, dan ziet men veel wat de the
"orie ons niet kan leeren of slechts onvolkomen voorstellen, de on
"besehrijfelijke ellende, die het onrecht na zich sleept, niet slechts 

16) Rede over de nieuwe richtingen in het Strafrecht, bI. 2. 
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"het onrecht van de overtreders der wet, maar ook het onrecht der 
"wet zelve; dan leert men niet slechts de maatschappelijke ziekte 
"en hare gevolgen, maar ook de gevolgen van slechte geneesmid
"delen kennen, in de werking, die zij op het maatschappelijk leven 
"hebben, in de gevolgen die zij voor de individuen na zich sle
"pen. Maar dan leert men ook het schoone en aantrekkelijke der 
"beoefening van he~ strafrecht minder stellen in het min of meer 
,,8choone en harmonische in den vorm dan in de hooge waarde, 
"die dat recht heeft voor het leven, dan leert men het voorrecht 
"hooger waardeeren, om geroepen te worden anderen voor te he
"reiden om dat strafrecht niet als een samenstel van do ode forrrlU
"les, Illaar als een der levenskrachten van de maatschappij te be
"schouwen en toe te passen" 17). 

IV. 

Is naar ik hoop het werken en streven van POLS, de richting, 
door hem gevolgd op strafrechtelijk gebied, u in het algemeelI uit 
al het voorafgaande duidelijk geworden, een en ander moet ik 
daaraan llog toevoegen over zijne ook op dat gebied zoo kostbare 
literaire nalatenschap. Eeue opgaaf van al zijne door den druk ge
meen gemaakte geschriften zal, voorzoover zij mij bekend zijn, als 
bijlage aan dit levensbericht worden toegevoegd. Van de strafrech
telijke besprak ik er reeds enkele. Uit de overige doe ik hier 
slechts een bescheiden greep. 

In de eerste plaats een kort woord over zijn in 1890 versehe
nen Leiddraad bij de voorlezingen over strafrecht en strafvordering. 
Alleen het eerste deel van dit werk zag het licht. Het bevat na 
de hoogst belangrijke Algemeene Inleiding en de niet minder be
langrijke inleiding tot de studie van het formeele recht (de "straf
vordering' ') eene zeer heldere uiteenzetting van de inrichting van 
het rechtswezen (I) en van het proces (IJ), waarbij de schrijver 
eene zeer eenvoudige systematische verdeeling volgt, omdat naar 
zijne meening "het stelsellooze en ordelooze der indeeling" van ons 
Wetboek ten gevolge heeft "hare onbruikbaarheid voor wetenschap
"pelijke behandeling en VGor het onderwijs". Het was des schrijvers 
voornemen in een tweede deel het materieele strafrecht te behan
delen. Jammer genoeg, dat het daartoe niet gekomen is. Immers 

") Inaugureele rede, bI. 40, 41. 
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al was "dit werkje" blijkens het slotwoord der voorrede -
"niet geschreven voor het rechtsgeleerde publiek in het algemeen, 
"maar als hulpmiddel bij het (den hoogleeraar) opgedragen onder
" wijs in het strafrecht", door zijn beknopte volledigheid en echt 
wetenschappelijke methode kan het in ruimen kring onschatbare 
diensten blijven bewijzen aan hen, die de studie van het strafrecht 
ernstig ter harte nemen. 

In de tweede plaats wensch ik hier enkele woorden van oprechte 
waardeerillg te wijden aan de krachtige medewerking van den 
Utrechtschell hoogleeraar tot het door hem onmid~ellijk na de in
voering van ons Wetboek van Strafrecht met zijn ambtgenooten te 
Leiden, Amsterdam en Groningen, de hoogleeraren VAN DER HOE

VEN, VAN HAMEI. en DOMELA NIEUWENHUIS gestichte l'ijdschrift voor 
Strafrecht. Als oudste der vier collega's viel hem vermoedelijk het 
voorrecht te beurt, het Tijdschrift na eene Inleiding der redactie 
te openen met eenige niet minder behartigingswaardige dan actu
ede beschouwingen over de invoering van het nieuwe Strafwetboek 
en . hare beteekenis voor de strafrechtswetenschap. Verder bevatten 
bijna al de tien thans volledige deel en van het 'l'ijdschrift één of meer 
bijdragen van zijne hand. Onder die allen noem ik er hier slechts 
drie, die naar mijne schatting om haar groot belang op den voor
grond treden, zonder dat ik iets wensch te kort te doen aan de 
waarde van de overige. 

De eerste van deze drie is eene in Deel III opgenomen verhan
deling OVer het Begrip van 8trafbarc handeliNfJ, nader omschreven 
als BiJdrage tot de leer vall opzet ell 8chuld; want daarop, op "het 
l>ubjectieve element der strafbare handelingen" valt de nadruk van 
des schrijvers leerrijke beschouwingen. Leerrijk, niet geleerd; immers 
geleerdheid is over dit onderwerp reeds veel te veel geschaft, waar· 
aan het wel in de eerste plaats is te wijten, dat de leer van opzet 
en schuld in het strafrecht heeft bekomen "de onverdiende reputatie 
van bijzonder ingewikkeld te zijn". 'ren onrechte, want het hegrip 
van opzet en schuld komt waarlijk niet alleen te pas bij strafbare 
handelingen. Ons strafwetboek mocht en moest dit b3grip als bekend 
onderstellen. Waar de uitdrukkingen opzet en schuld voorkomen in 
het bijzondere deel, wordt haar zin aangegeven door het gewone 
taalgebruik, eene wettelijke omschrijving van wat met die uitdruk
kingen wordt bedoeld in het algemeene deel was dus overbodig. 
Wat nu in de eerste plaats vereischt werd voor de juiste interpre
tatie van het nieuwe wetboek, was dat wetenschap en praktijk, 
met terugkeer naar den llatuurlijken zin der goed Nederlandsche 
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woorden opzet en schuld, zich geheel losmaakten van de vage en 
nevelachtige begrippen en de onzekere met weidsche woorden pra
lende terminologie, die onder het Fransche recht wel moest leiden 
tot eene onzekere en aan de eischen der gerechtigheid niet voldoende 
toepassing der wet. Tot die zelfstandige gezonde uitlegging van het 
Nederlandsche wetboek gaf POLS in zijn tijdschriftartikel eene hoog 
te waardeeren bijdrage, wel geschikt om de overtuiging ingang te 
doen vinden, dat "de leer van opzet en schuld" onder ons nieuw 
wetboek niet langer behoort tot. die door fraaie uitheemsche woorden 
aangeduide verborgenheden des rechts, waarmede niemand vroeger 
goed raad wist. 'fot de gewonnen, door POLS duidelijk in het licht 
gestelde resultaten behoort, dat ons wetboek "het bestaan van iets 
tusschen opzet en schuld, tusschen opzettelijk en niet opz~ttelijk" -
Mittelstufen zwischen dolus und culpa - als in strijd met den 
aard der dingen verwerpt, al werd dan ook door den minister 
MODDEIOIAN naar "dat geheimzinnig gebied" verwezen bU de over
neming van een amendement, dat niet paste in het stelsel van het 
wetboek 18). 

Van geheel anderen aard is een in twee gedeelten gesplitste zeer 
uitvoerige bijdrage in Deel VI van het rfijdschrift over den 8tand 
der criminaliteit itz Nederland volgen8 de gerechte.li:jke 8tati8tiek. 
Van het veld der bespiegeling voert deze arbeid ons tot hetoon
creete gebied van feiten en cijfers. Aanleiding hiertoe gaf de legende 
ecner schrikbarende toeneming der criminalit.eit hier te lande juist 
in de eerste jaren na de invoering van het nieuwe strafwetboek, 
welke legende dau weder dienst moest doen om wantrouwen te 
wekken in het aangenomen strafstelsel,dat niet aan de verwachting 
zoude hebben voldaan en volgens sommigen zelfs een volslagen fiasco 
zoude hebhen gemaakt. Zonder zich in heschouwingen te verdiepen, 
of men casu quo hier, gelijk zoo vaak ten onrechte geschiedt, uit 
het daarna tot het daarom zoude mogen besluiten, onderwierp de 
schrijver de stelling zelve, dat in de eerste jaren na de invoering 
van het nieuwe wetboek de criminaliteit aanmerkelijk zoude zijn 
toegenomen, aan een gezet onderzoek. Geen moeite, geen inspanning 
was hem daartoe te groot. .Eene zee van cijfers, ontleend aan de 
gerechtelijke statistiek van de eerste vier jaren na dat der in wer
kingtreding van het nieuwe wetboek (1887-1890), wordt ons voor 
de oogen getooverd, geclassificeerd, gegroepeerd, in verband gebracht 
met de gegevens der bevolkingsstatistiek, vergeleken eindelijk met 
de getallen der Nederlal1dsche gerechtelijke statistiek over de naaste 

18) SMIDT, Geschiedenis van het Wetboek van Strafrecht,. lI, 136 (2de druk). 
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jaren voorafgegaan 8.'1n 1886 en met eenige belangrijke opgaven 
der Duitsche gerechtelijke statistiek. Het resultaat? Elders 19) heb 
ik dit breedvoeriger besproken, hier luide het met de eigen woorden 
des schrijvers, kort samengevat, aldus: 

"Is, wat men ben'eert, de criminaliteit overal stijgende, dan kan 
"men veilig aannemen dat Nederland eene gunstige uitzondering 
"maakt; een resultaat verkregen niettegenstaande eene over het 
"algemeen zeer zachte, humane toepassing van de strafwet." Die 
over het algemeen zeer zachte toepassing der N ederlandsche strafwet 
door den N ederlandschen rechter moge velen voorstanders der 
nieuwe richtingen op strafrechtelijk gebied een doorn in het oog 
zijn, ik behoef u nauwlijks te zeggen, dat POI,S ook in dat opzicht 
niet met hen medeging. 

Zijne laatste bijdrage in het ,,rl1jdschrift", waarop ik nog met 
een enkel woord uwe aandacht wil vestigen, is zijne uitgebreide 
historisch juridische studie over het cassatie-proces in Nederland, 
namelijk het cassatie-proces in strafzaken. Reeds in zijn Leid
draad (bl.I39-141) was de schrijver opgekomen tegen de stel
ling: "dat ons cas'5atie-proces eenvoudig is het Pransche, dat het 
"behoudens enkele wijzigingen aan het .Fransche recht is ontleend 
"en mitsdien naar dat recht moet worden verklaard". Deze be
strijding nu 'wordt hier meer uitgewerkt en voert den schrijver 
niet alleen tot negatieve, maar ook tot positieve resultaten. Wat 
den vorm betreft, behoort deze verhandeling, hoe rijk ook van 
inhoud, niet tot het beste wat POJ,s heeft geschreven. Hij ver
diept zich wel wat veel in détails, die den blik, gericht naar het 
resultaat, min of meer benevelen. Niettemin heeft deze verhande
ling voor ons allen, vrienden en vereerders van Pou;, nevens hare 
werkelijke waarde een onvergankelijk pretium aJfecti01zi8. Zij was 
zijn zwanenzang, het laatste geschrift waarin hij tot ons sprak. De 
eerste twee gedeelten verschenen kort voor zijn dood in Dl. X, 
het derde gedeelte werd eerst na zijn dood afgedrukt in Dl. XI 
van het 'lIjdschrift. 

Gedurende een groot aantal jaren behoorde POLS tot de mede
werkers van het oudste der onder onze thans nog bestaande rechts
kundige tijdschriften, de 'rhemis, die hij met menige belangrijke bij
drage heeft verrijkt, ook op het gebied van het strafrecht. Onder 
die strafrechtelijke bijdragen noem ik er hier slechts twee: op uit-

18) W. v. h. R., nis 6122 en 6157 onder de rubriek Periodieke litteratuur, benevens 
het hoofdartikel van nommer 6147. 
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noodiging der redactie verstrekte adviezen over de vragen, resp. 
door de Nederlandsche Juristenvereeniging aan de orde gesteld 
voor hare algemeene vergaderingen van 1882 te Maastricht en van 
1884 te Haarlem, "de wettelijke bewijsleer in strafzaken" en "de 
vereenvoudiging onzer strafrechtspleging en art. 156 (nu 161) der 
Grondwet". Beide adviezen bewijzen als om strijd, hoe deze hoog
leeraar op den katheder een juisteu en scherpen blik in de prak
tijk des levens had bewaard. Vooral het eerste, waarin de schrij
ver een volledig en mijns inziens afdoend betoog levert voor de 
relatieve bewijstheorie, juist niet voor de wijze waarop zij in r1'. XX 
(oud XXI) van ons Wetboek van Strafvordering werd uitgewerkt, 
is een zeer belangrijk stuk. De juristenvereeniging besliste in 
anderen zin, maar gelukkig heeft de Nederlandsche wetgever zich 
tot nu toe niet vereenigd met haar advies, en eer het zoover komt 
zal men nog te rekenen hehben met de bezwaren van POJ,S en 
zijne medestanders tegen het schrappen van alle bewijsregeJs III 

de wet. 
Nu ik de twee officieuse praeadviezen van POLS over in de 

Juristenvereenigillg behandelde vraagstukken vermeldde, mag ik het 
stilzwijgen niet geheel bewaren over zijn o fficiëel , d. w. z. zijn op 
het verzoek van het bestuur aan de Vereeniging uitgebracht, in 
Dl. XII del' Handelingen opgenomen, praeadvies over de vraag, of 
het wenschelijk is dat speciale rechtscollegiën oordeel en over mis
drijven door militairen gepleegd, in 1881 te Arnhem behandeld. 
Zeker was POJ,s door zijne antecedenten meer dan iemand geroepen 
om over dit vraagstuk een gemotiveerd oordeel uit te spreken. 
rroch vereenigde de vergadering zich slechts half lllet zijn ad vies, 
waar zij zich wel verklaarde voor de handhaving der krijgsraden 
ook in tijd van vrede, maar met beperking hunner bevoegdheid tot 
militaire misdrijven; terwijl door POI,S, hierin afwijkende van zijn 
mede-adviseur, Generaal DEN BEER POOltTUGAEI" elke onderscheiding 
tusschen militaire en COIIlIIlune delicten, met het doel OIIl alleen de 
eerstgemelde aan de kennisneming van den militairen rechter te 
onderwerpen, krachtig was bestreden. 

Ik mag van de Nederlandsche Juristenvereeniging niet spreken, 
'zonder met een enkel woord te hebben gezegd hoe lief zij den 
overledene was en welke dierbare herinneringen zij van hem zal 
blijven bewaren, nu de besten der generatie, die tot haar oprichters 
en eerste leden behoorden, langzamerhand allen zijn heengegaan om 
voor een jonger geslacht plaats te maken. Op POLS kon men zoo 
goed als zeker elk jaar rekenen, meer dan eenmaal maakte hij deel 
uit van het bestuur der vereenÏgillg, welker jaarlijksche vergadering 
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hij tweemaal, in 1887 en in 1894 te 's-Gravenhage, presideerde. 
Werden zijne adviezen in de vergaderingen op hoogen prijs gesteld, 
niet minder gaarne zag men hem iu die gezellige bijeenkomsten, 
op die intieme feesten, waar het hem zoo goed was jaarlijks oude 
vrienden te ontmoeten en tevens de welkome gelegenheid te vinden
met jongere vakgenooten nieuwe banden aan te knoopen. 

v. 

Ik ben genaderd tot het laatste gedeelte mijner taak. N a onzen 
vriend te hebben geschetst in zijn ambtelijk leven en hem te hebben 
herdacht als degelijk en humaan criminalist, blijft mij nu nog over 
z~in werken en streven op het gebied der oud-vaderlandsche rechts
geschiedenis in' vluchtige omtrekken te bespreken. Ik zal mij daarbij 
zoo veel mogelijk beperken, niet alleen omdat ik reeds veel van uwe 
aa,ndacht heb gevergd, maar ook en vooral omdat ik mij hier ga 
bewegen op een terrein, waarop ik tot het uitspreken van een eigen, 
zelfstandig oordeel onbevoegd ben, en ik mij dus in hoofdzaak moet 
bepalen tot eene opsomming van feiten en van geschriften, die, wat 
er overigens zij van hunne inwendige waarde, in elk geval het over
tuigend bewijs leveren van POI,S' veeljarigen onvermoeiden arheid 
op dat gebied. 

Ik geloof niet, dat hij als Leidsch academie burger zich ooit 
bijzonder aangetrokken gevoelde door de studie van het strafrecht, 

. een vak, waarvan over het algemeen in onze dagen te Leiden weinig 
werk werd gemaakt. Het strafrecht leerde hij ecrst kennen in en 
door de praktijk. Anders het privaat recht in zijne historische ont
wikkeling. Op dat gedeelte der rechtswetenschap had Pol,s zich 
reeds aan de academie met grooten ijver toegelegd, en niet zonder 
succes, gelijk overtuigend blijkt- - ik merkte het reeds op in den 
aanvang mijner rede - uit zijne academische proeve. Uit de 
kleinere geschriften, die in de eerste jaren na zijne promotie het 
licht zagen, o. a. uit eene verdienstelijke verhandeling over "de 
ondeelbaarheid der erfdienstbaarheden" in het vijfde deel der Nieuwe 
Bijdragen voor Regt8geleerdheid en Wetgeving bleek, dat hij in dezelfde 
richting bleef voortwerken. Uit zijne eigen mededeelingen is het 
mij overigens bekend, dat hij reeds als jong advocaat begonnen 
was zich meer bepaald toe te leggen op de studie van de Ger
maansche rechtsbronnen en in verband daarmede op het oud-vader
landsch recht, terwijl hij aan deze studie steeds de hand bleef 
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houden, ook toen zijn ambt van auditeur-militRir een aanzienlijk 
deel van zijn beschik baren tijd in beslag begon te nemen. Zijn 
eerste geschrift van zuiver rechthistorischen aard, dat door den druk 
bekend werd gemaakt, was een verhandeling over de 8amen8telling 
der Lex FrÛJionu1Jl, in de Z'hellli8 van 1871. Van later dagtee
kening zijn zijne studiën over de Róles d' Oléron et leurs additions in 
de Nourelle Revue HÛJtorique de lJroit francais et étranger, ge année 
bI. 454-465, over de onechtheid van den giftbrief van Graaf Dirk V 
van Holland van 1083 in de Bijdragen voor Vaderland8che Gesc/tie
denÛJ en Uudheidkunde, Derde reeks, Dl. IV en V, en zijne Bijdrage 
tot de h:ritiek der annales E'glllundani, in den bundel geschiedkun
dige opstellen, aangeboden aan Prof. Dr. R. }<'RUIN. Naast deze 
verhandelingen van rechtshistorischenaard moet ook nog genoemd 
worden zijne belangrijke bijdrage in onze afdeeling, tot welker leden 
hij sedert 1882 behoorde, over de middeleeuwsche 'fecht8pleging i'll 
zake van doodslag (Verslagen en Mededeelingen, 3e reeks, dl. II 
(1885), bI. 203-242). 

'rot zijne eerste gedrukte geschriften behoorde eene beknopte 
mededecling over den beroemden Hollandsehen rechtsgeleerde PHI
LIPS VAN LEYDEN, opgen6men in de nieuwe uitgave van NIEl1WEN
HUIS' woordenboek, waarin, volgens cene aanteekening, die ik ouder 
zijne papieren vond, tallooze andere artikelen van zijn hand voor
kwamen. In later jaren wijdde hij eene uitgebreide studie aan 
den oud-Hollandsehen jurist en aan zijn vermaa,rde verhandeling 
de Cura reipublicue et sode Principmztis. Het was zijn plan over 
dat onderwerp te spreken in onze afdeeling, maar dit plan werd 
verijdeld, omdat ons geacht medelid FRUIN, die van dit voornemen 
niet afwist, hem voor was met een studie over hetzelfde onderwerp, 
waarin hij nagenoeg over alle punten tot hetzelfde resultaat kwam 
als onze overleden vriend. De voor de academie bestemde hij
drage over PHILIPS VAN LEYDEN bleef dus in portefeuille, en dit 
lot had zij gemeen met een groot aantal andere geschriften van 
zijn hand: uitgebreide aanteekeningen van allerlei aard op rechts
historisch en antiquarisch gebied, onderscheidene geheel of nagenoeg 
voltooide verhandelingen zelfs, die slechts eene laatste revisie zouden 
behoeven om door den druk openbaar te worden gemaakt. Onder 
deze is er één, door den schrijver zelf voor de pers bestemd, die 
reeds door de goede zorgen van zijp vriend, ons geacht medelid 
Mr. S. MUJ.LER Fz. het licht zag in FRUIN'9 Bijdragen voor Vad. 
Gesch: en oudheidkunde (X, 3). Het is zijne verhandeling over 
Jan I, Graaf van Holland. Ik kan hier den weusch niet onder
drukken, gelukkig ook elders van meel' bevoegde zijde uitgespro-
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ken 20), dat van z\jn verderen in manuscript nagelaten arbeid later 
althans nog een en ander, dat daarvoor het meest in aanmerking 
mocht komen, door den druk gemeen zal worden gemaakt. 

Onder dagteekening van den 24en October 1877 ontving POI,S van 
de directie van het Provinciaal Utrechtsch Genootschap krachtens op
dracht der algemeclIc vergadering eene uitnoodiging om zich met de 
hceren Prof. Mr. B. .J. L. Baron DE GEER VAN JUTI'HAAS, Prof. 
Mr .• J. A. F Rl.' IN , Mr. G. DE VRIES Az. en Mr. L. A. J. VY. Baron 
SI,OET VAN DE BEELF. te constitueerell als commissie ten einde te onder
zoeken cu aan de vergadering te rapporteeren inhoever het Genoot
schap hetzij met anderen, hetzij alleen aan de uitgave van Neder
landschc reehtsbroIlnen bevorderlijk zoude kunnen z\jn .. :Eenstem
mig was deze commissie overtuigd van de wenschelijkheid, dat 
een zelfstandige vereeniging de taak der uitgaaf van oud-vader
landsche rechtshronnen op zich nam, terwijl het Genootschap er 
zich toe zoude bepalen het initiatief te nemen tot het 'tot stand 
brengen van zoodanige vereeniging, en verder daaraan zijn zede
lijken en bij de oprichting ook eenigen materieelen steun zoude 
verleenen .. 

Overeenkomstig dit rapport werd nu de voorloopige commis
sie herschapen in eene commissie van oprichting, die reeds in 
de jaarvergadering van het Genootschap van 27 Juni 187 9 kon 
rapporteeren dat de "Y ereel1iging tot uitgave der bronnen. van het 
oude vaderlandsche recht" was in het leven getreden. Van den 
aa.nvang vervulde POLS in het bestuur d.ezer vereeniging de betrek
king van secretaris, later gecombineerd met die van penningmeester; 
de in hare verslagen en mededeelingen opgenomen jaarverslagen, 
het laatste over 189 Ö /1897, zijn alle door hem gestel<L Die Versla
gen en Mededeelingen bevatten voorts een lange rij mededeelingen, -
"kleine bronnen-Pllblicatiën" gelijk zij elders zijn genoemd 21) -

van zijne hand. De groote uitgaven, door hem bezorgd, zijn die 
van .JAN MATTHIJSSEN'S Rechtsboek van den Briel, het eerste in de 
reeks der uitgaven van de vereeniging (1880), hewerkt gezamenlijk 
met zijn vriend wijlen Prof. Mr. J. A. }'RUIN, en de Westfriesche 
Stad rechten , in twee deelen (18~5 en 1888). 

POLS . heeft dus een zeer ruim aandeel gehad in de zoo talrijke 
en belangr~ike \litgavcn der vereeniging in de· eerste 18 jaren van 
haar bestaan (1879·-1897). "Toch (was) dit alles" - gelijk de 

'0) Namelijk door Mr. S. MULLER Fz. in de Verslagen en Mededeelingen der Ver
eeniging tot uitgave der bronnen van het oude vaderlandsche recht, m, bI. 656/56. 

Zl) T. s. p. in noot 20, bI. 557. 
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heer MULLER het tritdrukte aan het slot van· dat treffende naschrift 
op het laatste v.erslag van POLS, weinige dagen voor zijn dood vol
tooid - "slechts een deel vanh6tgeen h~j voor onze vereeniging 
"geweest is, aan al hare werken heeft hij aandeel gehad, een veel 
,,grooter aandool dan het publiek weet en dan hij zelf wel wilde 
;, weten. Raadgevend en helpend stond hij steeds hun ter zijde, die 
"hunne werken aan onze vereeniging aanboden; hij was het, die 
.,de aarzelende schreden van menigen oorstbeginnende op dit gebied 
"steunde en leidde; altijd was hij bereid inlichtingen te geven en 
;, bijna altijd was hij daartoe in staat; nooit werd hij moede over 
"de ter uitgave voorgelegde handschriften uitnemende rapporten te 
"stellen, die 'niet alleen de waarde en beteekenis daarvan op afdoende 
"wijze toelichtten, mfUl,r tegelijk het door den uitgever te volgen 
"werkplan in groote en vaste trekken ontwierpen. Zoo danken bijna 
"al de door onze vereeniging gedrukte werken aan hem zoor veel. 
;,Eenmaal zelfs heeft hij een werk zelf moeten opnemen en vol
;, tooien, toen de bewerking van het Nijmee!JBche Stadrecht reeds 
"bij den aanvang aan de stervende hand van Mr. KROM ontval
"len was". 

Zal het moeilijk zijn POLS als secretaris en penningmeester 
der vereeniging te vervangen, "onmogelijk zal hef' - naar het 
oordeel van den heer MULLER - "blijken iemand te vinden, die, 
"zooals hij, alle belangen der verëeniging tegelijk behartigt. Zij 
"heeft met renen slag alles verloren; krachtige maatregelen zullen 
"noodig zijn om haar dien slag te doen overleven". 

rrerwijl ik in het belang der vaderlandsche rechtswetenschap den 
wensch uitspreek, dat deze maatregelen zullen worden ter hand 
genomen en met gunstig gevolg bekroond, heb ik nog een woord 
te zeggen aangaande het tijdelijk college, door POLS in de leerjaren 
18~5/86 en 1886/87 gegeven over het vaderlandsch recht 
en zijne geschiedenis. Dit loorvak werd ter voldoening aan art. 42, 
2° d der wet op het H.O., in werking getreden den len Octo
ber 1877, aan de rijksuniversiteit te Utrecht eerst vervuld door 
de benoeming van Mr. C. PIJNACKER HORDIJX, die er het profes
soraat in aanvaardde den' 7 en October 1881 met een terecht hoog 
gewaardeerde rede over de taak van den beoefenaar der Neder
landsohe rechtsgeschiedenis., Dit was echter van korten duur, daar de 
heer PIJNACKER HORDlJK na verloop van enkele maanden (10fi'e
hruari 1882) optrad als minister van binnenlandsche zaken. De 
le6l'Stoel in het oud vaderlandsche recht en zijne geschiedenis bleef 
nu weder S à 4 jaar vacant, totdat Prof. POT.S bij K. B. van 6 Mei 
1~85. n°. 25, tijdelijk werd belast met het onderwijs in dit vak. 

Jaarboek 1898.. 7 
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Bij de mededeeling van een afschrift Van dat BeSluit aan Prof. 
POLS, in hun brief van 15 Mei 1885, nO. 150, spraken curatoren 
der Utrechtsche universiteit hun dank uit voor "de bereidwilligheid 
om geheel belangeloos uit eigen beweging" nevens zijne overige 
werkzaamheden "het onderwijs in een gewichtig en omvangrijk stu
"dievak" op zich te nemen. "Gij hebt" - zoo vervolgen .curato
ren - "de universiteit daardoor in hooge mate aan u verplicht. 
"Aan de studenten zullen de vruchten uwer uitgebreide historische 
"studiën in het vaderlandsche recht ten goede komen, en de Re
"geering werd door uw aanbod in staat gesteld op de meest ge
"wenschte wijze te voorzien in het onderwijs van 't Romeinsche 
"recht overeenkomstig het voorstel der Faculteit" . 

Ter nadere verklaring dezer laatste woorden zij opgemerkt,' dat 
Prof. LrnTEJ.O DE GEER, sedert jaren belast met het onderwijs van 
het Romeinsche recht aan de Utrechtsche universiteit, in 1885 ten 
gevolge zijner verkiezing tot lid der Tweede Kamer van de Staten
Generaal in verband met art. 56 der wet op het H. O. als hoog
leeraar non actief was geworden, dat nu de faculteit in overeen
stemming met curatoren, met het oog op den destijds reeds gevor
derden leeftijd van den heer DI<, GEER, die het hoogst on waar
schijnlijk maakte, dat Z.H.G. zijne colleges ooit weder zoude her
vatten, van oordeel was, dat alleen op afdoende wijze kon worden 
voorzien in het onderwijs van het Romeinsche recht door de be
noeming van een nieuw hoogleeraar in dit vak. Daartegen echter 
bestonden aanvankelijk bezwaren van comptabelen aard, omdat de 
betrekkelijke begrootingspost wel toereikend was om nevens de zes 
hoogleeraren, waaruit de juridische faculteit te Utrecht destijds 
bestond en ook nu nog bestaat, een zevenden hoogleeraar aan te 
stellen, maar de sedert 1882 bestaande vacature er eene was in 
het oud-vaderlandsche, niet in het Romeinsche recht. Over dit zuiver 
formeele bezwaar kwam de regeering echter heen, toen door het 
geheel belanglooze aanbod van Prof. POLS de mogelijkheid geschapen 
werd om zonder overschrijding van den begrootingspost bij de 
benoeming van een nieuw hoogleeraar in het Romeinsche recht, als 
hoedanig Mr. J. C. NABERoptrad, tevens tijdelijk te voorzien in 
het onderwijs van het oud-vaderlandsche recht. 

De aauleiding tot deze tijdelijke opdl'f\cht verviel na verloop van 
ruim twee jaren, toen Prof. DE GEER wegens het bereiken van den 
zeventigjarigen leeft~id eervol uit 's lands dienst werd ontslagen. 
Bij K. B. van 3 Augustus 1887, n°. 14, werd nu Prof. POLS 
ontheven van het onderwijs in het oud-vaderlandsche recht en zijne 
geschiedenis, vreemd genoeg zonder een woord van dank voor den 
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uitnemenden dienst, dien hij der universiteit had bewezen door 
gedurende twee jaren zich geheel belangloos met het onderwijs in 
dit vak te belasten. 

Hoe hij zich van deze zware taak heeft gekweten, terwijl hij 
voortging zijne verplichtingen als hoogleeraar in het strafrecht even 
trouw als vroeger te vervullen? Daarover voegt het mij allerminst 
een oordeel uit te spreken. Alleen mag ik er dit van zeggen, dat 
ik, bij het onderzoek van POLS' rijke literaire nalatenschap in de 
gelegenheid gesteld kennis te maken met het uitgebreid materiaal 
zijner voorlezingen over het oud-vaderlandsche recht, mijn grooten 
eerbied nog zag toenemen voor de stalen werkkracht van dezen 
geleerde, voor zijne ongemeenen, tegen geen offer van tijd en 
inspanning opziende toewijding aan eIken arbeid, dien hij eenmaal, 
zij het dan ook soms niet dan na langdurige aarzeling, op zich 
had genomen. 

V raagt men hoe het feitelijk mogelijk was voor den hoogleeraar 
in het strafrecht en het strafproces op een gegeven oogenblik, zon
der dat de gelegenheid bestond tot eene eenigszins langdurige voor
bereiding, nog een college over het oud-vaderlandsche recht voor 
zijne rekening te nemen, oan ligt het antwoord op deze vraag 
hierin, dat hij de stof voor zoodanig college, al dacht hij dan ook 
niet dit ooit te zullen geven, reeds sedert jaren had verzameld en 
voor een niet onaanzienlijk gedeelte geordend, al was natuurlijk, 
toen het tot eene mondelinge voordracht kwam, hier meer, daar 
minder wijziging, aanvulling of inkrimping noodig. Ik voor mij 
ben niet vreemd aan het denkbeeld, dat het in de plannen van 
onzen vriend kan hebben gelegen, zijn otium, ware dit niet zoo 
spoedig en onverhoeds afgebroken, voor een deel te wijden aan 
eene revisie van het materiaal, dat hem gediend had voor zijn 
tijdelijk college, en dat uit die revisie dan wellicht zoude gegroeid 
zijn een werk, dat voor de Nederlandsche juristen nog altijd tot 
de desiderata behoort: een niet al te geleerd en niet al te uitge-

. breid handboek der externe Nederlandsche rechtsgeschiedenis. Of 
nu de schrijver ook aan dit werk, gelijk aan menig ander, dat hij 
in portefeuille had, de laatste hand niet heeft kunnen leggen, waag ik 
het niet te beslissen, inhoever het mogelijk is, dat een zijner geleerde 
medestanders en medewerkers ons uit zijne nalatenschap nog schenkt, 
wat wij zoo gaarne onder de levenden vaR hem hadden ontvangen. 
Zeer te betreuren zeker zoude het zijn indien al het materiaal voor 
eene Nederlandsche rechtsgeschiedenis, ons door POLS nagelaten, 
voor goed werd b~jgezet in de cartons der bibliotheek van de rijks
m1Ïversiteit te Utrecht. 

7* 



- 39 -

( 100 ) 

VI. 

V oordat ik eindig nog een enkel woord over de betrekking van 
ons betreurd medelid tot de Utrechtsche HOQgeschool. Leidsch 
academieburger, had POLS in zijn hart altijd een hoekje open ge
laten voor de blijde herinneringen aan de zonnige dagen zijner 
jeugd, te Leiden doorgebracht; maar de achttien jaren, gedurende 
welke hij als hoogleeraar aan de Utrechtsche academie verbonden 
was, waren ruimschoots voldoende om haar zijne innige en duurzame 
belangstelling te verzekeren in alles, wat haar ouden roem kon 
bevestigen en haar tegenwoordigen bloei vermeerderen. 

Eeu afdoend bewijs voor deze in daden sprekende belangstelling 
noemde ik u reed!-.. Het was zijne door curatoren hoog, maar door 
de ambtgenooten in zijne faculteit - ik weet het van nabij -
waarlijk niet minder gewaardeerde bereidwilligheid om zich tijdelijk 
geheel belangloos te belasten met het onderwijs in het oud-vader
landsche recht. 

Een tweede treffend blijk zijner innige gehechtheid aan de Utrecht
sche academie was de testamentaire beschikking, waarbij hij zijne 
geheele keurige en keurig verzorgde juridische en historische biblio
theek legateerde aan de academische bibliotheek, die dit aanzienlijke 
legaat reeds spoedig na zijn overlijden met groote dankbaarheid 
aanvaardde. 

Prof. POLS bekleedde de waardigheid van rector magnificus in 
het academiejaar 1893/94. Dit was een gelukkig en merkwaardig 
jaar in de geschiedenis der Utrechtsche academie. De rector deed 
dit uitkomen reeds in de inleiding van het "Verslag der lotgevallen 
van de Rijksuniversiteit te Utrecht" in het studiejaar 1893/f)4", 
door hem bij de overdracht zijner waardigheid aan zijn opvolgel' 
uitgebracht den 19den September 189·1,. Hij wees er 0P1 dat de 
universiteit in het afgeloopen jaar haar jaardag, het feest van haar 
258-jarig bestaan, had gevierd niet op 26 Maart, maar op 12 ApriL 
"Het uitstel" -- zoo sprak h\i - "door het samenvallen van de 
"Paaschdagen met 26 Maart opende de gelegenheid het feest der 
"Htichting van de universiteit te doen samenvallen met de in bezit· 
"neming van haar nieuwe woning, en ik zou meen en te kort te 
"doen aan de hooge beteekenis van dit feest, het glanspunt van 
"mijn rector~t en een glanspunt in de geschiedenis der universiteit, 
"wanneer ik daarvan niet in de eerste plaats gewaagde". 

De merkwaardige rede, door den rector uitgesproken op dien 
12en April, besprak ik reeds in een ander verband. De avond van 
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dien dag vereenigde rector en senaat met hunne genoodigden aan 
een schitterend feestmaal in het Gebouw voor Kunsten en ·Weten
schappen te Utrecht. Mij viel de zeer gewaardeerde onderscheiding 
te beurt aan dit feestmaal te mogen aanzitten, niet in eenige offi
cieele qualiteit, maar alleen als oud vriend en particuliere gast van 
den rector, die, toen nog in zijne volle kracht, voorzat met zijne 
gewone vriendelijke gulheid, in die opgewekte stemming, waarvan 
hij allen wist te doordringen. 

Hoever van mij was toen de gedachte, dat ik, na verloop van 
slechts enkele jaren, geroepen zoude worden tot de smartelijke taak 
om zijn plotseling afgebroken leven, werken en streven in uw mid
den te herdenken. 

rroch gingen de voorbereiding tot en de samenstelling van dit 
levensbericht voor mij gepaard met eeu weemoedig genoegen. 

Het was mij in de weken en maanden, daaraan gewijd bij af
wisseling met andere dringende bezigheden, vaàk te moede alsof 
ik mij nog eens onderhield met den overleden vriend waar ik voor 
het eerst of opnieuw kennis nam van zijne gedrukte geschriften, 
maar vooral, waar, bij zooveel wat nooit aan de pers is toevertrouwd, 
zijn geest nogmaals tot mij sprak in dat mij zoo wel bekende kloek 
en duidelijk handschrift, zooveel meer persoonlijk dan in druklet
ters kan geschieden. 

N u behoort ook die tijdelijk nog voortdurende dagelijksche aan
raking met den overleden vriend tot de geschiedenis. In mijne her
innering echter zal hij, wiens leven in menig opzicht zoo nauw 
met het mijne verbonden was, steeds blijven voortleven. Mijne 
innige dankbaarheid hlijft hem ook na zijn verscheiden verze
kerd voor de talloo7e blijken z\lner trouwe vriendschap, voor zoo
veel ook wat mij jarenlang tot eigen vorming en leering ten goede 
kwam uit den rijken en rijpen voorraad zijner kennis en levens
ervarmg. 

Ik besluit met de volgende woorden van zijn ambtgenoot en 
vriend MOLENGRAAFF 22), waarmede ieder, die ons betreurd mede
lid go.ed gekend heeft, volkomen zal instemmen: 

"POLS was niet alleen een man van veel en grondig en goed 
"weten, hij was ook een goed en trouw vl'iend, een gewaardeerd 
"en bemind collega, humaan en zacht in zijn oordeel en aange
"naam in den omgang, een man met een edel hart en on baat
"zuchtig karakter". 

U) Rechtg. Mag., XVII, bI. 180, 181. 
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Verder: 

,,'Vat een ieder, die POLS kende, bovenal moest treffen en wel. 
"dadig aandoen, was zijn groote, ongeveinsde eenvoud. Hij was 
" wars van alle vertoon en vrij van alle, ook groote mannen zoo 
"vaak ontsierende ijdelheid. Ook in dit opzicht gaf hij een navol
"gingswaardig voorbeeld". 
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LUST DER IN DRUK VERSCHENEN GESCHRIFTEN 

VAN 

PROF. MR. M. S. POLS. 

1. 'l'ekstuitgaven van wetboeken en wetten. 

De Nederlandsche Wetboeken benevens de belangrijkste der tot 
hunne verklaring dienstige wetten en wettelijke verordeningen enz., 
uitgegeven door Mr. J. A. }'RUIN. 'fweede en derde druk. -
1888, 1893. - 's-Gravenhage, MARTINUS NIJHOFF. 

De Wetboeken van Strafvordering en Strafrecht met de daarbij 
behoorende wetten en besluiten, voorafgegaan door de V\T et op de 
Regterlijke Organisatie met verwijzing naar de tot elk artikel be
trekkelijke bepalingen. -. Utrecht· en 's-Gravenhage, J. L. BEIJERS, 
MARTINUS NIJHOFF. 1886. 

De Grondwet met verwijzing naar de tot elk artikel betrekke
lijke wetsbepalingen en met andere toelichtende aanteekeningen. -
Utrecht en 's-Gravenhage, J. L. HEIJERS, MARTINUS NIJHOFF. - 1888. 

Il. Staáts- en vol ken rech t. 

Beoordeeling van het werk van SPIRIDION G. ZÉZAS: BtudelJ 
lti8torique8 8U,. la légialation Rus8e àncienne et moderne (Paris, 1862.)
Themis, 1862. 

Beoordeeling van het werk van A. CAUMONT: Etude 8ur la vie 
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et les travaux de GROTIUS ou Ie droit naturel et Ie droit inter
national. - (Paris, lS(2). - Themis, 1864. 

Beoordeeling van het Academisch Proefschrift over den volken
regtelijken regel: "Schip is territoir", door R. G. PHILIPSON, 
(Zwolle, 18(4). - Themis, 1864. 

Beoordeeling van het Academisch Proefschrift van W. A. R},IGEH 

over den volkenregtelijken regel: "Schip is territoir", (Groningen 
18(5). - 'l'hemis, 1865. 

Redevoering over het ontstaan en het karakter der Hollandsche 
nationaliteit (uitgesproken in de algemeene vergadering van het 
Provo Utrechtsch Genootschap van Kunsten en 'Vetenschappen, 
24 .Juni 1879). - Utrecht, firma L. E. BOSCH en ZOON, 1879. 

Beoordeeling van het· werk van C. P. K. WINCKEL: .hsaai 8ur 
lea principes ré!!t:gaant l' admini8tration de la juatice aux lndea 
Orientales Ilollalldai8e8, (Amsterdam, 1880). - Indische Gids, 
Maart 1882. . 

111. Strafrecht. 

Het Crimineel Wet hoek voor het Krijgsvolk te Lande met eene 
toelichting. Eerste uitgave lB67, tweede uitgave ] 876. - 's-Gra
venhage, MARTIN us NIJHOl<'F. 

Het Oordeel van Mr. M. H. GODE1<'ROI over de herziening der 
militaire strafwetgeving nader getoetst. - 's-Gravenhage, MARTINUS 
NIJHOF1<', 1870. . 

Le nouveau projet d'un 'Code Péllal pour les Pays-Bas et la 
question pénitentiaire (aux membres de la commission internationale 
pénitelltiaire), 1876. 

Het bestaan, de ontwikkeling en de tegenwoordige toestand van 
het Nederlandsche Strafrecht. Redevoering ter aanvaarding van het 
hoogleeraarsambt aan de rijks-universiteit te Utrecht (26 Septem
ber 1579). - Utrecht, .J. L. BEI.JERS. 

Leiddraad bij. de voorlezingen overStrafreaht en Strafvordering. -
Eerste deel 1). - 's~Gravenhage, MARTIN US Nu HOFF, 18~O. 

I) Het tweede deel is niet verschenen. 
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Strafrecht en strafrechtspraktijk vóór de Fransche revolutie, rede
voering den 25en Juni 1889 gehouden in het Provo Utrechtsch 
Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. - 's-Gravenhage, 
MAR'l'INUS NIJHOFl'. ' , 

Redevoering over JOHN HOWARD, gehouden in het Provinciaal 
Utrechtsch Genootschap den 27en Juni ] 893. '- Utrecht, firma 
L. E. BOSCH en ZOON. 

Redevoering over de nieuwe richtingen in het strafrecht, door 
den rector magnificus der rijks-universiteit te Utrecht uitgesproken 
den 12en April 1894. 

Tlte1nia. 

Bijdragen tot de kritiek, van het Crimineel Wetboek voor het 
krijgsvolk te lande. I, 1865, 1I, 1872. 

Ontwerp van een Crimineel Wetboek voor het krijgsvolk te lande 
van het Koningrijk 'Holland,den 11 C\l Augustus 1808 ingeleverd 
aan Koning LODEWIJK, met inleidend, woord, 1866. 

Rapport van de, 10 en ge sectie uit den Staatsraad over het 
ontwerp van een C. W. en reglement van krijgstucht voor het 
krijgsvolk van' het'Koriingrijk,in September 1807 ingeleverd aan 
Koning LODEWIJK, ten vervolge van het voorgaande medegedeeld 
in 1867. 

. Over de onteerende militaire straffen en de jurisprudentie van 
den Hoogen Raad dienaangaande, 1870. 

De wettelijke bewijsleer in strafzaken, 1882. 

De vereenvoudiging onzer strafrechtspleging en art. ] 56 der 
Grondwet, 1884. 

, Beoordeeling van het werk van Mr. D. SIMONS -' Beknopte 
Handleiding tot het Wetboek van Strafvordering. 'l'weede druk, 1893. 

Nieuwe Bijdragen voor recht8geleerdheid en wetfJevinfJ (Dl. XV, stuk 2) . 

. 'Beoórdeeling van het academisch proefschrift van H. ' VAN DER 
HOEVEN: Op1/terkingen over de Nederlanrkchè Strafu)etgeving voor 
het krijgtlVOlk te /ànde. Breda, 1864. 
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Gids, 1879. 

Aankondiging der . brochure . van R. J . VAN DEN BUSSCHE: de 
rechtsmacht der zeekrijgsraden in Oost-Indië. Haarlem, 1879. 

Handelingen der Nederlmukche Jur1.aten-Vereeniging, 188l. 

Praeadvies over de vraag: "Is het wenschelijk dat speciale r:echts
"collegiën oordeelen over misdrijven door militairen gepleegd? Zoo 
"ja, over" alle die misdrijven? en hoe moeten die collegiën dan 
"ZIJn samengesteld ?" 

RechMgeleerd M OfJazijn, 1887. 

Beoordeeling van het werk van Dr. R. BINDING: Haruibuch des 
8trafrechM. Erster Band. Leipzig, 1885. 

J.'ijckchrift voor Strafrecht. 

De invoering van het nieuwe Strafwetboek en hare beteekenis 
voor de strafrechtswetenschap in Nederland (DL I). 

De verdeeling der strafbare feiten in inisdrijven en overtredingen 
(Dl. I). 

Nog iets over de water- en broodkuur (Dl. I). 

De rechtsmacht van den hurgerlijken rechter in strafzaken (Dl. I). 

Actes du congrès pénite'ntiaire international de Rome (Dl. II). 

Het begrip van strafbare handeling. - Bijdrage tot de leer van 
opzet. en schuld (DL lIl). 

Beoordeeling van het werk van Jhr. Mr. C. Q. VAN SWINDEREN: 
Het hedendaagsche strafrecht in Nederland en in het buitenland. 
Groningen, 1889 (Dl. Hl). 

De stand der criminaliteit in Nederland (Dl. VI). 

BeoordeeliIig van het werk van Jhr. Mr. O. Q. VAN SWINDEREN: 
1iaquÎ8se du droit pénal actuel dans les PU?/S Bas et à I'Etra1l{/er. 
Groningen; 18 91 (DL V I). 

De hervorming van het Strafrecht in Frankrijk (Dl. VII en IX). 
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H et vijfde internlJ,tionale penitentiaire congres, In 1895 te Parijs 
te houden (Dl. VIII). 

Hèt cassatie-proces in Nederland (Dl. X en XI). 

Weekblad van het Recht: 

Militaire wetgeving (no. 3185). 

De invoering van het meuwe Strafwetboek (n°. 4709, 4818 
en 5010). 

Tuchtstraffen (no. 5249, 5255 en 5267). 

De overgallgsvraag van Alestes (n°. 5334). 

De voorwaardelijke veroordeeling in België (n°. 6116 en 6124). 

Beoordeeling van het werk van G. J. W. KOOLEMANS BEYNEN: 
Halldleiding ten die1t8te van het onderwij8 i~l het militaire recht voor 
aan8taande ofjiciet'en van de Landmacht hier te lande en in Neder
lant:l8ch Indië". Breda, 1892 (no .. 6272). 

IV. Privaat recht. 

De openbaarheid des eigendollls en der zakelijke rechten. Aca
demische proeve. Leiden, 1854. 

Iets over de ondeelbaarheid der erfdienstbaarheden. (Nieuwe 
bijdragen voor recht8geleerdhe-id en wetgeving, Dl. V). 

Beoordeeling van het Academisch proefschrift van A. VAN DER 
DOES DJ<, BYE: Over overeenkom8ten ge810ten door middel van brieven. 
Leiden, 1860 (Nieuwe Bijdragen voor Regt8geleerdheid en Wetgeving, 
PI. XIl). 

Beoordeelillg der Academische proeve van J. A. LEVY: ])e in 
den handel gebruikelijke beleenings- en prolongatie-contracten. Leiden, 
1860 (Themis, 1860). 

Beoordeeling van het geschrift van Mr. R. A. J. COLENBRANDER: 
Opmerkingen betreffetlde verbetering van het hypotheemr 8telsel in 
Nederland. Amsterdam, 1866 (Gids, 1866). 
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V. Rechtsgeschieden is. 

Beoordeeling van het Academisch proefschrift van N. J. VAN 
IJSSELSTEYN: Over den invloed van de l'erkelijke 1Vetgel-"ÏJlg der mid
deleeulOell op den 1'egtstoestand iJl Nederland. Leiden, 1857 (Nieuwe 
Bijdragen voor re!Jt8geleerdheid en w.etgeving, Dl. VII). 

PHILIPS VAN LEYDEN, in de nieuwe uitgave van NIEUWENHUIS 
Woorden hoek, waarin volgens eene aanteekening des schrijvers ook 
"tallooze andere artikelen" vaIl zijne hand voorkomen. 

Over de samenstelling der Lex Frisionum (J.'hemitJ, 1871). 

De middelecuwsche rechtspleging in zake van doodslag. Bijdrage 
in de Koninklijke Akademie van' "reten schappen (fT er81agen en 
flfededeelingen, Afd. Letterkunde, 3dc reeks, Dl. U, 1885). 

Les roles d'Oléronet leurs additions (Nouvelle revue de droit 
f1'ançailJ et étranger, ' T. IX). 

, De onechtheid van' den gifthrief van Graaf Dirk V van Hollalld 
van 1083 (B ijdragen voor vaderlattd8che ge8chiedeni8 ell oudheid
kunde, 3dc reeks, Dl. IV). 

De echtheid van den cynograaf van Dirk V nader getoetst 
(Bijdragen voor vaderland8che geschiedenitJ eil oudheidkunde, 3de reeks, 
Dl. V). 

Bijdrage tot de kritiek der Annales Egmundani (in de Geschied
kundige opstellen, aangeboden aan R.FRUJN). 

Beoordeeling van het werk van F. CA'M'IEa: Evolution de droit 
pénal germanique en Hainaut jusq'u'au X fTcttiècle. Mons, I S93 
(Museum, ,18U5). 

VI. Uitgaven van oud-vaderlandsche rechtsbronnen 
III de werken der vereeniging tot uitgave der bronnen 

van het oude vaderlandsche recht. 

Het rechtsboek van den Briel, beschreven in vijf tractaten door 
JAN MA'l'THIJSSEN, 1880 (in samenwerking met Mr. J. A. FRUIN). , 

'Westfriesche Stadrechten, Twee deelen, 1885, 1888. 

Stadrechten van Nijmegen, 'l1weede stuk. (1894), na het over
lijden van Mr. C. C. N. KROM voltooid door Mr. M. S. POLS. 
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Naast deze drie groote uitgaven staat (zie Levensbericht, bI. 36) 
"eene lange rij kleine bronnen-publicatiën", waarmede POLS jaar 
op jaar de VeralafJen en Mededee!i1lfJen der Vereeniging verrijkte, 
publicatiën die hier niet alle afzonderlijk kunnen worden vermeld. 

VII. Vaderlandsche Geschiedenis. 

Graaf Jan I van Holland. Deze studie, die de schrijver reeds 
vele jaren in portefeuille had, was door hem voor openbaarmaking 
bestemd. Na zijn overlijden is zij, met toestemming der familie, 
door Mr. S. MULLER }'z. voor de pers gereed gemaakt en afge
drukt in de BijdrOfJen voor vaderlmukcfte fJeachiedenia en oud
heidlcunde (zie Levensbericht, bI. 35). 


