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8. T. H. P. L. A. VAN BONEVAL FAURE. 

Jaren geleden sprak ik met een vriend over den man, die den 
17den Augustus van het vorige jaar van ons is gegaan, en dien wij 
heden herdenken. Hij gaf uiting aan zijne groote waardeering van 
JhURE en zijne lofspraak vond haar toppunt in den slobin : "dat 
is nog een van het oude ras; dat ras sterft uit". "Van het oude 
ras", zoo luidde ook het oordeel van den Franschen geleerde, die 
een van FAURE'S geschriften aankondigde in de Gazette des 'l'ribu
naux van 1887 n. 473. "L'anteur appartient', - zeide hij - "à 
nette vieille race de jurisconsultes laborieux, opiniatres et méticu
leux, vrais amoureux du Droit ..... ". 

Zoo spreken wij dikwijls; "van den ouden stempel", "ouder
wetsch" zijn in onzen mond loftuitingen. Niet dat wij allen lof
redenaars van het verleden zijn, en aan den achteruitgallg van 
menschen en dingen gelooven; maar wij hebben het gelukkige ver
mogen, het minder goede van hetgeen achter ons ligt, ik zou haast 
zeggen moedwillig en welbewust te vergeten, en het goede en 
mooie te zien in het volle licht. Een man van den ouden stempel 
noemen wij iemand, die in ons oog dezelfde aureool draagt, die 
onze herinnering doet glanzen om de hoofden van mannen van 
vroeger t~id. 

Ik hoop, dat het mij gelukt, terwijl ik F AURE'S leven en wer
ken eenvoudig in herinnering breng, bij U den indruk te vestigen, 
dat hij verdiende, een man van den ouden stempel te heeten. 

REMBT TOBIAS HUGO PIETER LrEBRECHT ALEXANDER VAN BONEVAI, 
}'AURE was geboren te Groningen den 25sten Januari 1826. Zijn 
vader was WILI.EM JAN VAN BONEVAJ, FAlTRE, hypotheekbewaarder 
aldaar, zijne moeder WILHELMINA JACOBA ELISABETH WICH1ms. 

; 
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Zijne klassieke opleiding genoot hij op het gymnasium te Gro
ningen, waar toen zijn oom AGATHON SCHNEITHER rector was. Hij 
placht met warmte te spreken over diens onderwijs en leiding en 
ongetwijfeld dankte hij hieraan zijne bedrevenheid in het Latijn 
en zijne voorliefde voor deze taal, waarvan hij dikw\ils hlijk gaf. 
Onder de tegenwoordige wet op het Hooger Onderwijs heeft, zoo
als U bekend is, de promotie in de rechten in het Nederlandsch 
plaats, maar indien F AURE aanleiding vond, als promotor den doctor 
eenigszins uitvoerig toe te spreken, wist hij dikwijls, in zijn geluk
wensch een klassiek citaat in te lasschen. Zijne inaugureele oratië.n 
hield hij in het Latijn. Die te Leiden in 1859 begon bij met 
rekenschap te geven, waarom hij het deed. De wet schrijft het 
voor, zeide hij, en nu weet ik wel, dat van dien regel dispensatie 
te krijgen is, maar waarom zou ik die vragen? 'fel' wille van mij II 
onderwerp? Dit vordert het niet. 'fer wille van mijne hoorders? 
"num vestra ratio postulet, me ex hoc loco non latino sed pat rio 
sermone verba face re , serio cogitare non ausim"; en met zijne ge
wone groote hoffelijkheid voegde hij er bij "ipsam hanc qna~i du
bitationem percontando prolatam excusetis, precor". En wat mij 
zelven betreft - vervolgde hij - "juris interpreti concedatis hanc 
legibus obediendi gloriam - vehementer enim me puderet, si meam 
imperitiam tamquam obsoletae legi culpae verterim - ..... ". Ik 
twijfel niet, of naast zijn eerbied voor de wet drong hem zijn eigen 
lust, zijn veneratie voor den klassieken vorm, om Latijn te spreken. 
En zijne "imperitia"? Hij wist zelf zeer goed, dat die waarlijk 
geen beletsel kon zijn. 

Zijne rectorale oratie hield hij in 1866, zooals toen van zelf 
sprak, eveneens in het Latijn. Hij was te bescheiden, om niet, 
zooals anderen, zijn ambtgenoot COBET te verzoeken, er vooraf zijn 
oog over te laten gaan, maar hij zei later, niet zonder zelfvol
doening: ik sprak mijn eigen Latijn, niet dat van COBET. 

In 1841, nog geen 16 jaar oud, werd hij ingeschreven Rls 
student te Groningen. Hij studeerde vrij lang; eerst 61/ 2 jaarlater 
promoveerde hij; maar toen verliet hij dan ook de academie als 
vol gevormd jurist. 

Hij vatte de studie zeel' ernstig op, en maakte van zijne natuur
lijke. begaafdheid een goed gebruik. Dit. bleek o. a. in 1846 toen 
zijn antwoord op eene Groningsche prijsvraag (De Juris Romani 
regula "traditionibus dominia rerum, non nudis pactis transferun
tur" . a legislatore Francico l'ejecta, jure, quo utimur, merito 
recepta) met goud werd bekroond. 

Het bleek opnieuw uit de bestemming, die hij aan zijn verhan-
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deling gaf. Hij trok er een opstel uit, dat het volgende jaar werd 
opgenomen in een voornaam rechtiilgeleerd tijdschrift; geen geringe 
lof voor het werk van den toen 21-jarigen student. 

En hij was gereed en goed toegerust, om de meen in gen , die 
hij zoo openbaar had gemaakt, te verdedigen. '].loen Mr. J. J. 
CREMERS er in een ander tijdschrift bedenkingen tegen had geopperd, 
wist .FAURE die met talent te weerleggen. 

Zijne pen rustte niet. In het begin van 1848 nam hetzelfde 
tijdschrift, dat Z\Jn eerste opstel had geplaatst, eene tweede ver
handeling van hem op over eene vraag, die toen groote belang
stelling wekte, Hl. de geldigheid in het N ederlandsche recht van 
den Franschen rechtsregel "Ie partage n' est pas translatif, mais 
seulement déclaratif de propriété". De beantwoording dier vraag 
werd destijds buitengewoon verzwaard, doordat men de Germaansche 
beginselen, waarop ook het N ederlandsche recht rustte, toen nog 
niet dan zeer onduidelijk kon herkennen. Mij dunkt, uit de lezing 
van het opstel blijkt., dat FAUItE in den geest onzer wet zoo goed 
was doorgedrongen, dat hij die beginselen begreep, als bij intuïtie. 

FAURE was zoo een bekende geworden in de juridische wereld, 
nog vóór zijne promotie. Hij had zich bovendien reeds aan de 
académie eenige ervaring in het onderwijzen verworven, door een 
aantal studenten voor hun examen voor te bereiden. Hij leerde 
hun ongetwijfeld goed juridisch denken, maar liet het ook aan 
praktische examenwellken niet ontbreken. Met smaak kon FAURE o. a. 
vertellen van een leerling, met wiens kennis van het Latijn het 
treurig gesteld was, en die de eigenaardigheid had, definitiën 
dooreen te warren, zoodat hij aan het begin van de eene het slot 
van de andere voegde, en b. v. een servituut omschreef als een 
"jus in re aliena ad tuendum eum, qui se propter aetatem defendere 
llequit." Deze kreeg naar het examen de waarschuwing mee, nooit 
eene definitie verder dan ten halve te geven; dan zou de examinator 
die wel aanvullen. Zoo geschiedde en de slechte Latinist - laat 
ons hopen, eeu goed jurist - werd toegelaten. 

Den l5den April 1848 promoveerde FAURE te Groningen op eene 
dissertatie over een aantal hoofdvragen van verjaringsrecht (Obser
vationum ad tit. VII libri IV Codicis Civilis Capita IV). Het pleitte 
al op zich zelf voor den doctorandus, - ik doelde hierop zoo
even reeds - dat hij niet eenvoudig zijn prijsantwoord tot een 
proefschrift omwerkte, maar hiervoor een ander onderwerp koos. 
En de wijze, waarop hij dit bewerkte, bevestigde de verwachting, 
die zijne eerste opstellen van hem deden koesteren. De vragen 
werden korten kernachtig gesteld, het standpunt vRnandere 
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schrijvers, ook van .Fransche en Duitsche, voor zoover hunne mee
ning voor ous recht van belang was, werd helder uiteengezet, en 
des schrijvers eigen opvatting werd door een sober, klemmend 
betoog gesteund. Het proefschrift vond dan ook eene warme ont
vangst. Het werd in rrhemis beoordeeld door GOUDSMI'l', die getuigde, 
"dat de schrijver zich niet alleen onderscheidde' door uitgebreide 
wetenschappelijke kennis, maar voornamelijk door een zelfstandig 
oordeel, dat, in gezag en overlevering niet berustende, terwijl het 
de gevoelens zijner voorgangers aan een strelIg critisch onderzoek 
onderwerpt, onbevangen en onafhankelijk een eigen weg durft 
bewandelen. " 

Na zijne promotie oefende }'AURE, terwijl hij voortging met het 
schrijven van kleine juridische opstellen in tijdschriften, twee jaar 
onder leiding van Mr. A. MODDERMAN , procureur bij het hof en 
de rechtbank, te Groningen de rechtspraktijk uit. Slechts twee jaar. 
In Juni 1850 deed de minister van financiën Mr. P. P. VAN BOSSE 

hem uitnoodigen , zich beschikbaar te stellen voor eene benoeming 
tot adjunct-commies bij dat departement, bij de afdeelillg registratie. 
Hij nam het aan bod aan, en ik durf wel vermoeden, dat hij van 
de advocatuur zonder gl'OOt leedwezen afscheid heeft genomen. Wel 
stelde hij die zeer hoog. "Het beroep van advocaat" _. schreef 
hij eens - "is bij uitnemendheid een vrij en edel beroep. Het 
berust op eene onbeperkte, aan zelfopofferÎllg grenzende toewijding, 
want deze kan alleen door vool"td urenden arbeid wurdell verwezen
lijkt, die niet door winstbejag of zelfzucht mag worden gedreven, 
maar steeds met belangeloosheid moet worden verricht." Zijn karakter 
staat ons borg, dat hem dat geïdealiseerde beeld van de praktijk 
ook steeds voor oogen heeft gestaan, terwij I hij ze uitoefende, en 
dat hij nooit heeft vergeten, dat hij een nobile officium had te 
vervullen. Hij had ook wel aardige herinneringen, vooral van zijne 
verschijning voor kantongerechten. Maar hij was geen man voor 
de pleitzaal. 

Een advocaat moet - hoe zal ik het noemen? - het talent 
hebben, om, nadat hij eenmaal de zaak heeft bestudeerd, en zijn 
standpunt gekozen, nu ook met dubbele scherpte te zien, al wat 
vóór zijne zienswijze en tegen die van zijne tegenpartij pleit; hij 
moet met groote gevatheid en tact op elk oogenblik gereed zijn 
om een zwak punt te treffen, dat de tegenpartij bloot geeft, hij 
moet niet aarzelen, voor eene meening, die hij vom' juist houdt, 
ook de zwakke argumenten aan te voeren, die misschien op zijne 
hoorders indruk kunnen maken, of liever, hij moet een drang 
voelen, om de kracht dier argumenten door een vergrootglas te 
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zien. Nu, in_ dat alles lag, als ik goed zie, FAURE'S kracht niet. 
Hij was meer een man van langzaam wikken en wegen, van rustige 
en objectieve schriftelijke uiteenzetting en gedachten wisseling , dan 
van mondeling debat. 

Aan het departement van financiën klom FAURE spoedig in rang; 
in 1852 werd hij commies, in 1853 referendaris, of, zooals de 
Groningsche Rector Magnificus het bij de aankondiging van FAURE'S 
inaugnreele oratie in kunstig Lat~in uitdrukte, "ad ampliorem locum, 
in quo latius explicare ingenii vires posset, vocatus est anno 1853, 
cum iis adscriberetur, qui de quaestionibns aerarium spectuntibus 
ad ministrum regis referre solent" . 

Geen wonder, dat hij snel promotie maakte. Zijne groote be
kwaamheid moest wel dagelijks blijken, te meer, omdat hij zich 
met zijn heele hart w~idde aan de studiën, die tot zijn dagelijksehen 
werkkring in betrekking stonden. Hiervan getuigen verschillende 
opstellen uit die jaren over fiscale onderwerpen. Hij gaf ook 
overigens doorslaande bewijzen van ambtelijken ijver en nauwgezet
heid, en bezweek nooit - zoo heeft hij mij wel verteld - voor 
de verleiding, om stukken die een omvangrijk onderzoek en eene 
moeilijke beslissing eischten, onder den stapel te leggen. Maar 
vooral, hij toonde zich een man van karakter, dien men moest 
respecteerelI. In zijn levensbericht van FLORIS ADlUAAN VAN HAU 
(li:\68) vertelt FAURE, dat hij eens, op verzoek van dien minister 
geroepen, om een door dezen zei ven gesteld stuk te heoordeelen, 
daarop met IJroote vrij7Jloed~r;heid zij~le critische aanmerkingen plaatste, 
die met de meeste welwillendheid werden opgenomen. Hij deelt 
ter zelfder plaatse mede, dat eens een ambtenaar zich verzette 
tegen een last, hem door VAN HALL gegeven, dat de minister 
hierover in drift ontstak en eenige dagen weigerde, dien ambtenaar 
bij zich toe te laten, maar hem ten slotte .... bevorderde. Hij zegt er 
niet bij, dat hij zelf die am btellaar was, en dat hij weigerde, wat hij 
niet goed achtte, niettegenstaande hij wist, hierdoor zijne bevordering, 
en zelfs het behoud van zijn ambt in de waagschaal te stellen. 

Die daad strekt hem tot eer. Het is wel waar, dat een oprecht: 
"hier sta ik, ik kan niet anders" altijd bij de besten respect af
dwingt, en veelal hem, die het uitspreekt, meer ten goede gedijt, 
dan ten kwade komt, maat' slechts de waarlijk zelfstandigen en 
onafhankelijken van karakter weten zich die waarheid altijd op 
het juiste oogenblik te herinneren. 

Dat de kritiek, waarvan ik sprak, en ten slotte ook de weigering 
om aan den last te voldoen goed werden opgenomen, zal trouwens 
ook wel hieraan te danken zijn geweest, dat zij waren gekleed in 



- 7 -

( 32 ) 

den besten vorm. Want PAURE was een man van den vorm in alle 
opzichten, in zijn ambtelijk leven en in den dagelijkschell omgang. 
Hij was op in achtneming daarvan gesteld, ook bij anderen. Hij 
voelde, dat de regel "la forme emporte Ie fond" niet alleen op 
het gebied van het proces thuis behoort, dat slechte vormen soms 
het innerl~jk goede kunnen bederven en afstootelijk llIaken. Het 
bewaren van den goeden vorm en den goeden toon overal en alt~id 
kostte hem geen moeite, hij was er zoo in opgevoed en van door
drongen, dat zij een deel van zijn natuur waren geworden. Hij 
kon ·niet anders; en juist van iemand, bij wien dit het geval is, 
maakt de vormlijkheid een weldadigen indruk. 

In 1854 trad :FAURE in het huwelijk met JOHANNA JljS'rINA VAN 
HAI,L; de Groningsche Rector Magnificus noemde haar "virgo 
lectissima, filia amantissima"; wie haar gekend hebben, weten, dat 
zij voor haar man eene goede echtgenoote is geweest, die met hem 
mee leefde in lief en leed, het eerste blijde - haast zeide ik 
trotsch - met hem genietende, in het laatste hem schragende. 
1'ot beider leed behoorde, dat zij den zegen, kinderen te hebben, 
ontbeerden. Het drukte hem dubbel zwaar, nadat hij in 1889 het 
ongeluk had gehad, zijne echtgenoote te verliezen. 

Ik zeide zooeven , dat :F .\URE, nadat hij aan het ministerie van 
financiën was verbonden, verschillende opstellen schreef over onder
werpen van fiscaal recht; hij huldigde blijkbaar het "quod agis, id 
agas". Maar zijne liefde voor het burgerlijk recht was intusschen 
niet bekoeld:- Dit bleek duidelijk uit eene studie van zijn hand 
in de Nieuwe Bijdragen voor r~chtsgeleerdheid en wetgeving van 
1855 (gedagteekend September) over "Het vereischte van actio nata 
tot de verjaring, beschouwd als middel om van eene verbintenis 
bevrijd te worden". Het is een breed gemotiveerd betoog, waarin 
alle vragen, die het hier geldt, ter sprake komen, het rust op een 
uitgebreid materiaal en houdt rekening met tullooze Duitsehe, 
]<'ransche en ond-Nederlandsche geschriften. 

Ongetwijfeld heeft dit opstel mede het zijne gedaan, om de aan
dacht der Groningsche rechtsgeleerde faculteit op Dien w op :F AURl~ 
te vestigen, en toen hij den 3 poon December 1855 werd benoemd 
tot extra-ordinair professor te Groningen, om den hoogleeraar NIEN
HUIS bij te staan, behoorde deze studie zeker onder z\ine deugde
lijke titels. Zij gaf blijk van niet geringe kennis en van dat uit
nemende juridische redellCervermogen, dat de lezing van de meeste 
zijner opstellen aantrekkelijk maakt. 

Den 17den April 1856 aanvaardde de jonge geleerde zijn ambt 
met eene oratie "De vero.legum codicum oivilium pretio". 
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Rustig, en zonder vooreerst voor de pers te schr\jven, wijdde 
hij zich aan zijne taak. Den 2 gsten September 1857 werd hij be
noemd tot ordinarius te Groningen, den 3pten December 1858 tot 
gewoon hoogleeraar te Leiden, en dit ambt aanvaardde hij den 
4 den Juni 1859 met eene oratie "De usu regulae Celsi: 8cire lege8 

llon hoc e8t verba tellere 8ed vim ac pote8tatelll in interpretandis 
legum imprimis civilium codicibus". 

De beide oratiën en de vele opstellen, al vóór zijne kOllJst 
te Leiden door }~AUln: geschreven, stellen ons de richting zijner 
studie en zijne methode van wetsverklaring reeds duidelUk voor 
oogen. Mij dunkt, ik kan die in het kort aldus weergeven: Het 
voorwerp van FAURE'S studie is het stellige Nederlandsche recht, 
de wet. 1Vie deze heeft toe te passen of te verklaren, moet, meent 
hij, allereerst zijne aandacht schenken aan de looOl·dell. Zijn deze 
duidelijk, hij heeft ze te yolgen; wel te verstaan, de woorden, 
naar den zin, dien de wetgever er in heeft willen leggen, niet de 
letter. Hij mag en moet uitgaan van de veronderstelling, dat de 
wet eene redelijke bedoeling heeft; zij, die het "lex dura" , of 
zelfs "lex stulta, sed ita scripta" voor in den mond hebben, toon en 
niet den vereischten eerbied voor de wet. En voor de Ieeringen 
dergenen , die zoo laag op onzen wetgever neerzien, dat zij eelle 
uitlegging, die tot ongerijmdheden voert, reeds hierom dat zij dit 
doet vrij aannemelijk achten, kan niet genoeg worden gewaarschuwd. 
Eene ongerijmdheid laat zich van den wetgever niet vermoeden. 
Zoo men door eene schijnbaar onverbiddelijke logica op eene onge
rijmdheid stuit, ligt daarin eene waarschuwing, om op zijne schre
den terug te keeren en nog eens te onderzoeken, of men het 
gebied der explicatie niet te schielijk heeft verlaten, of de gewaande 
onbuigzame duidelijkheid der wet wel bestaat, en de redeneering, 
waardoor men er toe kwam, wel yolkomen juist is. 

Leveren de woorden der wet op zich zelve geen gezonden, dui
delijken zin, leeren zij ons dus de bedoeling des wetgevers niet, 
dan hebben wij die na te sporen llit de ratio legis. 

Om deze te Ieeren kennen heeft men het beste hulpmiddel in 
de geschiedenis der wet in engen zin, m. a. w. in de daarover 
gewisselde stukken en gevoerde beraadslagingen, en moet men ver
der te rade gaan met het Fransche en met het Romeinsche recht. 
Heeft onze wetgever het Fransche recht willen volgen, dan brengt 
eerst volledige kennis hiervan zijne bedoeling aan het licht. Heeft 
hij er van willen afwijken, de tegenstelling verscherpt vaak het 
licht, dat de woorden op des wetgevers bedoeIiug werpen. 

Ook het Romeinsche recht doet bij het nasporen· van des. wet-
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gevers wil dikwijls goede diensten. Op de noodzakelijkheid hiervan 
legt I<'AURE vrij wat nadruk. Een goed deel van ons burgerlijk recht 
moge van Germaanschen oorsprong zijn, zegt hij, en bet moge 
voor de studie van dit recht van belang wezen, dat aan te toonen, 
een niet geringer deel is aan het Romeinsche recht ontleend; "neque 
Romanorum Ictorum iIlustri exemplo tuto carere possumus, si vere 
patriam nobis efformare velimus jurisprudentiam". 

Bij de benoeming van F AURE en GOUDSMIT werd het onderwijs in 
het Romeinscb en in het hedendaagsch recht te Leiden gescheiden. 
Dat heeft ten doel, studie en kennis van beide te bevorderen, zeide 
F AU RE bij de aanvaarding van zijn professoraat, maar liever dan dit 
voor ons recht als eene bevrijding van het Romeillschc recht te 
begroeten, zou ik wenschen, dat deze dag nooit ware aangebroken. 

F AIJRE achtte onze codificatie voor den tijd waarin, en de omstan
digheden waaronder zij was tot stand gekomen, goed geslaagd en 
hij beschouwde het bezit daarvan als een geluk voor ons land, 
ook omdat zij de beoefening van het recht ten goede kwam, daar 
zij dc herkenning der gebreken hierin gemakkelijk maakte en in 
staat stelde, het niell we passend te voegen in het oude. - Op de 
vraag, hoe hij zelf stond tegenover die rechtshervorming , kom ik 
terug. - Dat de codificatie de rechtsstudie ook buiten het terrein 
der wet niet zal verlammen, maar veeleer bevorderen, hiervoor 
staat - meende hij - het artikel borg, dat rechtsweigering op 
grond van bet zwijgen der wet verbiedt. Dit wijst de doctrine op 
haar plicht, het niet bij de beschouwing van de wet alleen te 
laten, maar ook de oude vaderlandsche rechten en bovenal het 
Romeinsche recht te bestudeeren. 

Bovenal het Romeinsche recht, F AUltE noemde daarnaast wel 
bij herhaling de Germaansche, de oud-Nederlandsche rechten; hij 
gevoelde blijkbaar de noodzakelijkheid van kennis daarvan voor de 
ei viiisten , maar men mag gerust zeggen, die was in zij ne beste 
jaren niet bereikbaar. De studie van de Germaansche rechtshistorie 
en vooral die van de Germaansche rechtsdogmatiek, nu door BRuNNER, 
SCHRÖDER, GIERKE, SOHM, HEusLlm en vele anderen op een zoo 
hoog peil gebracht, was toen nog in haar· eerste kindschheid; ook 
bij den besten wil is het .FAURE blijkbaar zoo min als and.eren van 
zijn tijd mogelijk geweest, er voor de kennis van ons geldend recht 
veel profijt uit te trekken. . 

Dat FAUltE omstreeks de helft van de vorige eeuw niet wilde 
weten van wat men thans vrije rechtspraak noemt - het uitleggen 
van de woorden der wet naar de behoeften en de opvattingen van 
het heden -, spreekt van zelf; men dacht toen daaraan niet. Hij 
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betuigde zijne instemming met eene uitspraak van Mr. J. KAPPEYNE 
VAN DE COPELLO in 1851, "dat in '8 rechters oog de wet onfeilbaar 
en boven het gezond verstand, het gevoel van billijkheid of de leer 
der wetenschap verheven behoort te zijn". Hij verdedigde nog 
eens, dat de' wet het hoogste richtsnoer bij de rechtspraak moet 
blijven, en de leer der wetenschap daar niet boven mag worden 
gesteld, in 1883, toen hij er tegen op kwam, dat "ondeugdelijk 
geachte theorieën des wetgevers worden op zij geschoven, om plaats 
te maken liefst voor Duitsche constructiën, als de eenige, die op 
wetenschappelijkheid aanspraak kunnen maken, en dat op die wijze 
het Nederlandsche wetboek wordt onderworpen aan eene verjonging3-
kuur, welke de Duitsche juristen de vrijheid nemen, het oude 
Corpus .Turis te doen ondergaan". 

Maar in later jaren heeft ook F AURE zich niet geheel kunnen 
onttrekken aan den invloed van een stroom in nieuwe richting. 
In 1891 vestigde hij de aandacht op de uitgebreide beteekenis, 
die de rechtspraak langzamerhand is gaan geven aan het woord 
"buitensporigheden" in het wetsartikel, dat over de scheiding van 
tafel en bed handelt. 

De rechter heeft hier - zegt hij - inderdaad door zijn juris
prudentie eene verandering in de wet gebracht. En hij vervolgt: 
"Het kan niet in mij opkomen, te verlangen, dat aan den rechter 
de macht om op deze en dergelijke wijze de wet rekening te doen 
houden met de zich wijzigende behoeften der maatschappij, worde 
toegekend. .... Maar wanneer,.... als onbewust die wetsver
andering plaats heeft, .... wanneer de natuur op zoodanige wijze 
zich sterker doet gelden dan de leer, dan acht ik dit een gelukkig 
verschijnsel". Met deze opvatting zal menige voorstander der vrije 
rechtspraak ook thans nog volkomen genoegen nemen. Immers, 
FAURE gaat veel verder dan THORBECKE, dien hij aanhaalt. Deze 
zegt: "Evenals men sluikt onder een niet-redelijk verbod, zoo bieden 
de meest vaste regels van uitlegging op den duur geen weerstand 
aan het klimmend gevoel eener niet voldane behoefte". THORBECKE 
constateert slechts de onvermijdelijkheid van het verschijnsel, FAURE 
juicht het toe. 

Uit het opstel over het begrip buitensporigheden, dat ik daar 
vermeldde, is al gebleken, dat FA URE met belangstelling de 
jurisprudentie volgde. Hij achtte dit voor den wetem;chappelijken 
beoefenaar van het recht volstrekt noodzakelijk, wijl zij hem een 
beeld geeft van de levende rechtsbetrekkingen, dat hij moet in het 
oog houden om in het diepst van het recht door te dringen, om 
dezen rechtsregel op zijne rechte waarde te blijven schatten, de 
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noodzakelijkheid van vervorming van genen in te zien. Maar niet 
slechts in het belang der wetenschap moeten de mannen van de 
theorie gestadig voeling houden met de rechtspraak, ook in het 
belang der rechtspraak zelve moeten zij deze voortdurend opmerk
zaam beschouwen en haar de kritiek niet besparen. FAURE leerde 
dit en handelde naar zijne leer. Als mederedacteur van de Nieuwe 
Bijdragen voor Rechtsgeleerdheid en Wetgeving 1) wijdde hij o. a. 
zijne zorgen aan het daarbij uitgegeven Rechtsgeleerd Bijblad -
eelle verzameling van vonnissen en arresten. In talrijke aanteeke
ningen en in uitvoeriger opstellen voerde hij over die jurisprudentie 
kritiek. In een opstel van 1864, dat niet genoeg kan gelezen 
worden, gaf. hij uitvoerig de gronden, waarom hij het deed. Zie
zeide hij -, vroegere vonnissen hebben irl theorie voor den rechter 
geen gezag, maar in de praktijk mag ieder, dien het aangaat, ver
wachten, dat de rechter bij eene volgende gelegenheid zijne vroegere 
leer zal handhaven. En dit zal hij ook inderdaad doen, zoolang 
hij niet deugdelijk overtuigd is van hare onjuistheid. De taak, 
hem daarvan zoo noodig te overtuigen, mag de theorie niet ver
waarloozen. Immers, hoe gaat het anders? De uitspraken, aan welke 
geen ander dan een op hare gronden berustend, inwendig gezag 
toekwam, krijgen ten slotte als van zelf het haar niet toekomend 
uitwendig gezag. Als telkens uitspraken in denzelfden zin terug
keeren , veronderstellen - zij het vaak ten onrechte· - zij, die ze 
lezen, eene nauwgezet herhaalde overweging, die in hun oog daaraan 
een vermoeden van juistheid geeft. Bovendien, gemakzucht, de 
overtuiging, dat verzet vruchteloos is en verschillende bezwaren 
meebrel1gt, stemmen hen tot berusting. Het gaat met den usus fori 
net als met de communis doctorum opinio, die hij verdrong; ook 
aan de laatste komt geen uitwendig gezag toe, maar ook zij heeft 
het formeel gekregen, "daar de overeenstemming van veler mee
ning gezag heeft, tengevolge van de onderstelling van een tot 
gelijke uitkomst geleid hebben zelfstandig onderzoek, en het daaruit 
ontstaand vermoeden van juistheid, ofschoon de polygraphie der 
commentatoren we] eens resultaat van eigen onderzoek doet schijnen, 
wat niet anders dan naschrijven is". Men zou alle rechters ja alle 
juristen na het lezen van dit betoog willen toeroepen: hoor! hoor! 

Nog op andere wijze dan door meedeeling en kritiek van juris
prudentie, heeft F AURE ·zich als redacteur van het tijdschrift, dat 
ik noemde, bijzonder verdienstelijk gemaakt. Hij heeft d8.1:1.r nl. 
geregeld overzichten gegeven, cl'itisch veelal, van de rechtslittera-

1) Hij was dit van 1858 tot 1872. 
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tuur 1), ·ook van hetgeen in onze tijdschriften verscheen. Menigeen 
zal zich met mij herinneren, hoe gretig velen, ook de jongere 
schrijvers, van die overzichten kennis namen, om op de hoogt:e te 
blijven van wat er omging in de rechtsgeleerde wereld, en om hun 
voordeel te doen met de altijd degelijke en altijd humane kritiek. 

Maar ik heb daar de historische orde van mijne mededeelingen 
verbroken en ben vooruitgeloopen. Ik moet nu allereerst stilstaan 
bij PAURE'S professoraat. 

In Groningen deed hij zijne intrede onder gunstige omstandig
heden. Hij was er geboren, had er gestudeerd, was er een goede 
bekende en had el' een goeden naam. Onder de ambtgenooten, die 
hij er in zijne faculteit vond, was er geen, die als docent bijzonder 
uitblonk. F ACRE kon beginnen met slechts in één vak college te 
geven, en zich daaraan geheel te wijden; het aantal studenten was 
klein, wat bij zijn aard en zijn voordracht het best paste. Hij was 
thuis in de wetten, die hij behandelde, en doceerde ze goed; men 
voelde, dat men wat van hem leerde. Hij was vriendelijk en aall
genaam in den omgang en viel door dit alles zeer in den smaak 
der studenten. 

Dit is voor de waardeering van FAURE en van zijn onderwijs 
van groote beteekelJis. Het college-geven is een jongen hoogleeraar 
nieuw, en de praktijk, die op vele bijzonderheden zijne aandacht 
heeft gevestigd, - ik spreek van een hoogleeraar in de rechten -
heeft het geheel van het vak, dat hij heeft te doceeren, wel eens 
wat aan zijn blik onttrokken. Bovendien, hij begint meestal 
eenigszins anders college te geven dan zijn voorganger, en - wie 
heeft het nooit opgemerkt - het is geene zeldzaamheid, dat nu 
zijne hoorders meer oor hebben voor datgeen , waarin hij bij zijn 
voorganger achterstaat, dan voor datgeen , waarin hij boven hem 
uitmunt. 

Dat F AURE terstond te Groningen een goeden indruk maakte, 
pleitte zeer voor zijn kennis en voor zijn tact. 

Het stond te verwachten, dat }'AURE'S lessen ook te Leiden 
algemeen bijval zouden vinden, maar de uitkomst is met die ge
rechtvaardigde verwachting niet altijd geheel in overeenstemming 
gêweest. 

FAURE is - het kon wel niet anders - door de studenten 
ook te Leiden om zijn karakter hoog geacht, en - voor zoover 
zij het konden heoordeelen - als wetenschappelijk man zeer ge-

1) Reeds vroeger van 1850 tot 1853 gaf hij korte verslagen van rechtsgeleerde ge
schriften in de .Alg. Konst. en Letterbode. 
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waardeerd, maar zijne colleges zijn door verschillende studenten
gelleratiën niet zoo trouw gevolgd, als zij verdienden. 

Hoe was dit te verklaren? 
~~AURE was een helder en verstandig jurist; de lezing van tal 

zijner opstellen over het geheele gebied van het privaatrecht is 
voor den belangstellenden civilist een waar genot, om de nuchtere 
juridische scherpzinnigheid, die er uit spreekt, en de overtuigende 
kracht, die er in ligt. 

Hij was wel geen sierlijk spreker, maar wist toch ook mondeling 
z~ine denkbeelden duidelijk uiteen te zetten, zonder eenige hinder
lijkheid in den vorm. En dat zijne colleges de vergelijking met 
andere konden doorstaan, daarvoor gaf mij voor een aantal jat'en 
eeu bekwaam student een duidelijk getuigenis. Deze had eerst de 
colleges van :FAURE over de wisseltheoriën en het wisselrecht gevolgd, 
en daarna die van een del' beroemdste Duitsche professoren --
die ook als goed docent bekend staat - over dat onderwerp, en 
hij verklaarde mij, dat de laatste - zooals hij het uitdrukte -
bij die van FAURE geen hand water hadden. 

Vanwaar dan het vreemde verschijnsel, dat }'AUll-E'S colleges niet 
altijd algemeen werden gewaardeerd? Mij dunkt, tal van oorzaken 
werkten hiervoor samen. 

Er waren te Leiden, studenten en niet-studenten, die, toen 
FAURE werd benoemd, eene andere keuze hadden gewenscht, 
OPZOOMER of OLIVIER; een deel van zijne hoorders was al dadelijk 
zeer kritisch gestemd, en het kon }l'AURE, die zeer fijn voelde, 
moeilijk ontgaan, . dat hij sommigen niet bevredigde. Misschien 
heeft hem ook wel eens eene onvriendelijke oordeelvelling bereikt; 
studenten zijn n u eenmaal jong, zij oordeelen wel eens wat vluchtig, 
als alle jonge menschen, en hebben niet altijd een wachter voor 
hun lippen. Indien dit het geval geweest is, heeft het ongetw~ifeld 
kwaad gedaan. }'AURE was er de man niet naar, om over onjuiste 
aanmerkingen of over onheusche kritiek zijn schouders op te halen; 
hij trok ûch die aan. Hij was zeer bescheiden, had eer te weinig, 
dan te veel zelfvertrou wen, had behoefte aan aanmoediging. En 
die vond hij vermoedelijk aanvankelijk te Leiden te weinig. 

Wat nu vorm en inhoud zijner colleges betreft: 'fHORBECKE 

zeide eens tot een benoemd hoogleeraar , naar deze mij mededeelde: 
"bedenk HU, dat het er voor een professor minder toe doet, wat 
hij zegt, dan hoe hij het zegt". Er is voor die paradox zeker wel 
iets aan te voeren; het komt er voor den student niet vooral op 
aan, eene hoeveelheid kennis van zijne leermeesters op te vangen, 
maar zelf te leeren denken en onderzoeken; en er schuilt vaak in 
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eene bewering, die tot tegenspraak prikkelt, meer paedagogische 
kracht, dan in een sluitend hetoog, dat de hoorder gewillig aanvaardt. 

Maar het blijft toch een paradox. In den grond komt ook op 
den inhoud van het college wel alles aan. Indien hetgeen de hoog
leeraar stelde' en betoogde, bleek den toets van nadenken en on
derzoek niet te kunnen verdragen, zouden de goede studenten 
spoedig het vertrouwen in zijne leiding verliezen, en hem hun 
aandacht ~nthouden. 

THORBECKI~ zal dan ook wel niet anders hebben bedoeld, dan in 
pakkendell, paradoxalen vorm te zeggen, dat het gros der hoorders 
onder de studenten sterk hecht aan den vorm. 

De Leidsche studenten kregen nu, dunkt mij, een scherpe tegen
stelling te hooren. 

V óór het candidaats-examen volgden zij het Instituten-college van 
GOUDSMIT met zijne wondere gave van doceeren, boeiend van het 
begin tot het einde, al door prikkelend tot aandacht en belang
stelling, de studenten leerend , zelve de conclusiën te trekken uit 
de gegevens, die hij verschafte, te opereeren met de Romeinsche 
wetten. Als zijne hoorders - zooals zij deden - hunne aanteeke
ningen van zulk een Instituten-college hadden uitgewerkt, hadden 
zij enkele bladzijden, die, nu ja, niet stonden boven hetgeen er 
over het onderwerp te vinden was in de Dllitsche leerboeken, maar 
er was iets van hen zei ven in, en het was hun lief geworden. 

Na hun candidaats-examen wachtten hen FAURE'S colleges. Daar 
hoorden zij een doorIoopend betoog, zelden door eene vraag onder
broken, duidelijk en eenvoudig, maar zonder iets bijzonder pakkends 
in den vorm voorgedragen. Daar moest de inhoud van het ge
sprokene de aandacht levendig houden. En bij belaugstellenden kon 
die dit ook. Wat zij te hOOI'en kregen, was altijd de aandacht 
waard. FAURE besprak telkens van elk onderwerp, dat hij zich ter 
behandeling koos, de hoofdzaken, rustig, zonder omhaal en helder, 
en onthield zich meestal van de uiteenzetting van bijzonderheden, 
die den heginnenden civilist zouden vermoeien en verwarren, eerder 
dan tot verheldering van zijn inzicht bij te dragen. Wie op zijne 
colleges behoorlijk aanteekeningen hield, en die uitwerkte, had een 
leiddraad bij zijne studie, stellig beter dan de voor studenten ge
schikte commentaren op onze wetboeken. Maar niet allen hebben 
zooveel belangstelling, dat de inhoud van het college voldoende is, 
om hen te trekken. 

Sommigen hadden tegen den inhoud van FAURE'S colleges een 
m. i. niet geheel billijke grief, nI. deze, dat zij in hoofdzaak liepen 
over het stellige Nederlandsche recht, over de wetboeken. 

Jaarboek 1910. 3 
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Zeker, men kan colleges over het privaatrecht ook anders geven, 
meer plaats inruimen aan algemeene theoretische beschouwingen, 
IHm bespreking VRn vreemde wetten en jurisprudentie. Zijn er 
meer professoren in het hedendaagsche privaat.recht aan dezelfde 
universiteit, dan kan men het zelfs wenschelijk achten, dat. een 
hunner dien weg inslaat. 

Maar de studenten in de rechtsgeleerdheid dienen toch zeker 
ook de Nederlandsche wet.boeken en de beste methode van hunne 
uitlegging te leeren kennen; en het zou zeer de vraag zijn, of een 
eenig hoogleeraar in het Nederlandsche privaatrecht aan eene uni
versiteit wel verantwoord zou wezen, als hij niet hierop vooral den 
nadruk legde. In elk geval, FAURE was blijkbaar van meening, 
dat hij dit moest doen. 

H ij was een man, die zijn ambtsplichten niet luchtig opvatte; 
men behoeft er niet aan te twijfelen, hij heeft zich, voordat hij 
zijne lessen uu,nving, zeer nauwkeurig rekenschap gegeven, hoe die 
behoorden te worden ingericht, en hij heeft zich, als hij wel eens 
eenig gemis van voldoende belangstelling bij sommige studenten 
opmerkte, de vraag gesteld, of hij in zij ne met.hode van onderwijs 
ook iets had te wijzigen. En hij heeft hierop blijkbaar zich zei ven 
een ont.kennend antwoord gegeven. Immen;, bet moge waar zijn, 
dat geen twee hoogleeraren op dezelfde wijze college kunnen geven, 
dat ieders wijze van doen samenhangt met zijne persoonlijke ge
aardheid, het had FAURE toeh geen groote moeite kunnen kosten, 
door responsiën meer afwisseling te brengen in zijne lessen, en 
vaker bet gebied van bet stellige Nederlandsche recht te verlaten. 

Bedrieg ik mij niet, dan ging bij uit van de, op zicb zelve 
verdedigbare meening, dat een hoogleernar in den grond beter dan 
de studenten weet, wat deze behoeven, en zich dns door hunne wen
scben niet mag Illten afleiden van den weg, dien hij als den besten 
heeft gekozen. Daarom week hij van bet ingeslagen pad niet af. 

F AURE was - zeide ik - uiterst nauwgezet. Hij toonde dit 
ook door de opvatting van zijn exarnenarbeid. Zonder volstrekte 
noodzakelijkheid ontbrak hij nooit op een examen. Zelf exami
neerde hij rustig en welwillend, zonder partijdigheid voor trouwe 
college-bezoekers, of ingenomenheid tegen ben, die dit niet waren, -
trouwens, dit plegen ook andere examinatoren te doen -, zijn 
examen was een eenvoudig onderzoek naar de kennis en het inzicht 
van den examinandus en sloot zich nooit te nauw aan bij zijn 
onderwijs. Hij luisterde altijd met onafgebroken zorgvuldigheid als 
een ander examineerde, en gaf na afloop zijn advies met moeilijk te 
evenaren objectiviteit. 

.. 
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Zijne ambtgenootell achtten hem hoog om zijn ernst, zijne op
rechtheid, zijne trouw aan zijn plicht en beschouwden hem als een 
voorbeeld. Hij heeft op den gang van zaken in de faculteit een 
grooten en goeden invloed gehad. 

Van de vakken, die FAURE waren toevertrouwd, had het proces
recht hier te lande de minste wetenschappelijke beoefenaars gevonden. 

Misschien was dit· de voornaamste reden, waarom FAURE het 
zich bijzonder aantrok. Al spoedig begon hij met gerechtvaardigde 
autoriteit over vragen op dat gebied· te schrijven. Men leze b.v. 
de mooie bladzijden over de onderscheiding der rechtsmacht in 
gewone en buitengewone (] 863), de Opmerkingen en vragen betref
fende het ontwerp van een wetboek van Burgerlijke Rechtsvorde
ring (1866). Reeds deze stukken doen zien, dat hij het onderwerp 
theoretisch volkomen beheerschte, en dat het hem ook aan prac
tischen zin allerminst ontbrak. 

Een aardig staaltje - niet meer dan een staaltje uit vele. -
In het laatstgenoemde opf;tel bespreekt F AURE. terloops art. 24 
W. v. B. Rv. en de wijziging, die het ontwerp hierin voorstelde. 
Het art. staat den voorzitters van de rechtsprekende colleges toe, 
hardnekkige rustverstoorders op de zitting voor 24 uur in de g\ize
ling te doen stellen. Het ontwerp gaf aan die rnstverstoring het 
karakter van een strafbaar f':lit. De wijziging leende zich uitnemend 
tot principieele beschouwingen. Maar FAUHE, wel zoo wijs, maakte 
de nuchtere practische opmerking: met die strafvervolgillg in het 
verschiet is men den rustverstoorder op de zitting niet kwijt, en 
is de orde niet hersteld; en hierom is het te doen .. FAURE zag 
blijkbaar met zijn tegelijk practischen en theoretischen blik in den 
geest als het ware zulk een ontwerp in werking. 

Ik druk eenigermate op dit voorgaande, omdat men het wel 
eens heeft voorgesteld, al&of FA URE on practisch was. Bedrieg ik 
mij niet, dan steunde dit oordeel minder op werkelijke waarneming, 
dun op een vooroordeel der practici; deze, en met name de advo
caten z\in licht geneigd, de vormende kracht van practische werk
zaamheid ver te overschatten. Het is wel waar, de zoogenaamde 
knepen van de practijk kent een theoreticus minder goed, maar 
die geraken ook gelukkig bij de goede advocaten meer en meer 
buiten gebruik; het recht in al zijn schakeeringen kan hij kennen, 
mits hij voor de toepassing om hem heen de oogen open houdt. 
En FAURE, die dit deed, kende het voortreffelijk. 

Steeds meer werd het procesrecht zijne lievelingsstudie , en de 
kroon van zijn arbeid is zijn groote werk "Het Nederlandsche 
burgerlijk procesrecht". waarvan het eerste deel voor het eerst 

3* 
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verscheen in 1871, het vijfde en laatste in 1899- en dat door 
hernieuwde uitgaven is gehouden op de hoogte van den tijd; de 
lun.tste herziene uitgave van een der deelen verscheen in 190 I. 
Het is eene breede systematische uiteenzetting van het geheele 
materieele en formeele actiënrecht, die alles, wat hier te lande 
over het onderwerp is geschreven, ver achter zich laat, en, voor 
zoo ver mijne kennis reikt, door geen buitenlandsche geschriften 
wordt overtroffen. 

Het gaat geene moeilijkheid uit den weg en is in zijne uiteen
zettingen steeds duidelijk en klaar. De stijl werkt tot goed verstand 
mede; hij is sober en eenvoudig, zooals in wetenschappelijke ge
schriften past, waarin geen omhaal van woorden de aandacht mag 
afleiden van de zaak zelve, waarom het te doen is, en geen beel
den aan de scherpte der lijnen afbreuk mogen doen. Het boek 
geeft blijk van gl'Oote belezenheid, en hiervan, dat de schrij ver 
zijn lieht heeft gezocht, waar het te vinden was, maar het stalt 
nooit geleerdheid uit. Duitsche schrijvers worden geraad pleegd, 
maar alleen omtrent onderwerpen, waaromtrent hunne geschriften 
inderdaad voor ons recht van belang zijn, b.v. de actio nata, de 
samenloop van rechtsvorderingen, de actiënverjaring ; het oud-Fran
Behe recht komt ter sprake, maar alleen als het ter verheldering 
dienst kan doen, b.v. bij de beperking van het getuigenbewijs. 

Dat F AURE'S methode sinds zijne jongere jaren veranderd is, 
mag ik niet zeggen: dat hij bekeerd is tot de leer dergenen, die 
aan het hoofd van elke wet zouden willen schrijven: deze wet 
moet uit zich zelve worden verklaard, dmf ik niet beweren; even
min durf ik aannemen, dat hij het ooit met sommigen zou hebben 
toegejuicht, zoo de stukken en vel'slaócn, die de totstandkoming 
eenel' wet betroffen, werden verbrand op den dag harer invoering. 

Reeds bet opstel over de duidelijkheid der wet in den feest
bundel voor ons medelid BoO'L' (HWI) zou mij tegenspreken, als 
ik dit een en ander beweerde. 

Maar toch heeft, naar het mij voorkomt, 1!'AURE'S methode zich 
wel ontwikkeld. Een beroep op de beraadslagingen over de wet 
is in latere geschriften zeldzamer en het stelsel der wet, de aard 
der rechtsinstellingen treden meer op den voorgrond. Zijn deze 
eenmaal uiteengezet, dan volgt het bewijs, dat zij spreken uit de 
wet, en de wet blijft dns de grondslag; maar· inderdaad is het 
in de gevolgen niet hetzelfde, of men met de beschouwing van 
de wet, of met die van den aard der rechtsinstelling aanvangt. 
En dan; in een artikeltje van 1896 schreef F AURE naar aanleiding 
van de uitlegging eeller wetsbepaling: "voor wie het twijfelachtig 
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blijft, welke der beide opvattingen der wet de ware mag zijn, 
omdat voor elk van beiden gewichtige gronden kunnen worden 
aangevoerd, hij beslisse in dien zin, volgens welken de wet op de 
doelmatigste, het meest aan de eischen eener goede rechtspraak 
beantwoordende wijze wordt toegepast". 

Dit wordt dan wel gesteund door het ook vroeger vaak gebezigde 
argument, dat men van den wetgever geene ongerijmdheid mag 
veronderstellen, en de nadruk wordt er op gelegd, dat in het he~ 
sproken geval de doelmatigheid alleen dient als grond, waarop 
tusschen de logische en de systematische argumentatie een keuze 
wordt gedaan. Maar niettemin, ik betwijfel, of F AURE in zijne 
vroegere periode die woorden wel zou geschreven hebben. rrrouwens, 
het zou verwondering moeten wekken, indien voortgezette studie 
vun het recht en het rechtsleven hem niet tot verdieping, ook van 
zijne methode had gevoerd. 

FAURE'S groote en onbetwiste wetenschappelijke verdiensten deden 
hem in 1868 opnemen onder de leden van onze afdeeIing der 
KoninkI~ike Akademie van wetenschappen. In onze vergaderingen 
heeft hij meermalen het woord gevoerd, o. a. in 1885, toen hij 
het leven schetste van zijn vriend 1'ELLEGEN en in 1888, toen hij 
eene verhandeling hield over de macht der traditie in onze rechts~ 
pleging en rechtspraak. Deze is in hoofdzaak eene bestrijding van 
het middel van "Verzet door derden" tegen een tusschen anderen 
gewezen vonnis. Zij sluit zich aan bij eene kort te voren in het 
Rechtsgeleerd Magazijn opgenomen studie over "De gedwongen 
tusschenkomst in het burgerlijk geding". 

In 1892 tegen de zomervacantie rekendeFAuRE den tijd ge~ 

komen, om zijn hoogleeraarsam bt neer te leggen; hij vroeg en 
verkreeg zijn eervol ontslag. Hij ging heen, lliet om van zijn 
ambtswerk ontslagen te zijn, niet om zich rustig aan anderen 
arbeid te kunnen wijden, maar omdat hij meende, dat hem som~ 
tijds de opgewektheid ontbrak, noodig voor de richtige vervulling 
van zijn ambt, omdat hij geloofde, dat een jongere met meer moed 
en jonger kracht dan hij, meer invloed op de studenten zou oefenen 
en meer nut zou sticht elI. Zijne ambtgenooten, die hem kenden en 
begrepen, wisten, dat zij in zijne aanvrage om ontslag een nieuw 
bewijs voor zich hadden van de hooge eischen, die hij voor de 
waarneming van zijn ambt stelde en van zijne nauwgezetheid. Zij 
konden er zich in verheugen, dat hij ook na zijne aftrediug voor 
de rechtswetenschap niet verloren zou zijn. 

Hij was het niet; hij werkte voort aan zijn procesrecht, schreef 
nog opstellen in· tijdschriften. En weldra kreeg hij gelegenheid, om 
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ook practisch werkzaam te zijn. In 1893 werd hij benoemd tot 
voorzitter der Raden van beroep voor de belastingen te Leiden, 
eene functie, die hij tot zijn dood heeft vervuld, en waarvoor hij 
wel in alle opzichten de aangewezen man was, humaan, stipt, 
bedreven in rechtstoepassing , onpartijdig en onafhankelijk van 
karakter. 

In 1 H94 kozen de Staten van Zuid-Holland hem als lid van de 
Eerste Kamer. 

In 1897 - om nog slechts dit te noemen - wees de minister 
yan Binuenlandsche Zaken hem aan als arbiter ter bepaling van het 
verpleeggeld door Leiden voor de verpleegden in het ziekenhuis te 
betalen. Ik ben in de mode, zei FA URE glimlachend, toen hij dit 
laatste had vernomen. Mij dunkt, die glimlach was te verklaren. 
Zeker, de verdiensten van FA URE waren ook vroeger niet voorbij
gezien, de regeering had die erkend, door hem in meer dan eene 
staatscommissie te benoemen, door hem met het ridderkruis van 
den Nederlandscben Leeuw te sieren, maar wat men noemt in de 
mode, was hij nooit geweest. Hij had nooit een tijd gekeIld, 
waarin hij bij vOOl·keur in de stad zijner inwoning in aanmerking 
kwam voor allerhande functiën, die juist hem bij uitstek zouden 
zijn toevertrouwd geweest. 

Misscbien was dit te verklaren uit sommige eigenaardigheden 
van zijn karakter. Hij had voor wie hem niet van nabij kenden, 
iets teruggetrokkens, dat, naar ik geloof, in den grond in eene 
zekere schuchterheid zijn oorsprong vond. Hij was buiten zijn eligen 
kring niet los in den omgaJlg. Hij zag er tegen op, in vergade
ringen te spreken, voor de vuist te spreken vooral, en voelde zich 
in gemengde vergaderingen ook niet thuis. 'l'e Leiden twijfelde 
niemand aan zijne bekwaam beid, zijne eerlijkheid, zijne recht
schapenheid, zij ne wel willendheid; ieder acbtte hem hoog, maal' -
als ik het zoo mag uitdrukken - uit' de verte; wie niet tot zijn 
engen kring behoorden, voelden een afstand tusschen bern en zich. 

F A URE ging, zeide ik, sinds 1894 als lid van de Eerste Kamer 
deelnemen aan de wetgeving. Alvorens ik omtrent dat deel van 
zijn arbeid een woord zeg, dien ik even stil te staan bij de vraag, 
hoe h\i in het algemeen stond tegenover hervormingen in het recht. 
H ij heeft zich b\i herhaling krachtig uitgesproken voor geleidelijke 
herziening, op de noodzakelijkheid van verschillende wetswijzigingen 
in het bijzonder de aandacht gevestigd, en zich scherp gekant 
tegen bemoeilijking hiervan in ons land en elders. 

Een paar staaltjes: Hij heeft krachtig gepleit voor de afschaffing 
van den dubbelen rechtsbijstand en zich hartelijk verheugd, toen 
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die hier was tot stand gekomen. In België was zij in de wet
gevende vergarlering ter sprake gebracht: maar na bestrijding door 
den minister BARA verworpen. FAURE merkte later op, dat BARA 
advocaat was geweest en vroeg, of zijne bestrijding misschien een 
nieu w bewijs was hiervoor, dat practiseerende juristen het minst 
geneigd zijn tot hervorming op het gebied der codificatie? En 
scherp voegde hij er bij, dat uit de Belgische beslissing weer 
duidelijk bleek, "welk een moeilijken strijd het algemeen belang 
heeft te voeren, om verbetering te verkrijgen van instellingen, 
waaraan zich bijzondere belangen als een polyp vastklemmen". 

De meening, dat de mannen van de praktijk ten onrechte de 
herzienillg van het procesrecht tegenhielden, had FAURE trouwens 
al in 1866 zeer forsch uitgesproken naar aanleidiiJg van het toen 
aanhangige ontwerp van een 'Vet boek van Burgerlijke Rechts
vordering. Ook toen had hij al geschreven: "praktizijns zoowel als 
leden van rle rechterlijke macht zijn gewoonlijk op het door mij 
bedoeld gebied der wetgeving zeer behoudend. Wellicht komt daar 
ook wel wat gemakzucht en scepticisme bij". De scherpte, wam'
mede F AURE zich ook hier weer uitlaat tegen hen, die naar zijn 
meening de hervorming tegenhouden, zal in den grond wel zijn toe 
te schrijven aan zijn oprecht verlangen naar hare totstandkoming. 

Eelle tweede hervorming, waarvoor hij bij herhaling opkwam, 
was de verruiming van de mogelijkheid van echtscheiding. De be
zwaren hiertegen achtte hij ongegrond; in de gelegenheid tot ont
binding van het hu welijk op het oogen blik en onder omstandig
heden, dat de verhouding tusschen de echtgenooten niet meer 
beantwoordt aan de vereischten, die den zedelijken grolIdslag VRn 

het huwelijk uitmakeu, zag hij geen gevaar voor het huwelijk, 
maar veeleer eene handhaving en bescherming hiervan. 

Een derde onderwerp, dat naar zijne meening ter hand genomen 
behoorde te worden, was de regeling der verhouding van ouders 
en kinderen; minderjarigen moesten op meel' afdoende wijze tegen 
verwaarloozing door de ouders worden beschermd, en ontzetting 
uit de ouderlijke macht moest op ruimer schaal worden toegelaten. 

Hoe onbevangen F AURE de noodzakelijkheid van hervorming van 
het privaatrecht inzag, toonde h~j in een opstel van 1866, waarin 
hij, opkomende tegen eene uitspraak van Huc zeide: "waar de 
staathuishoudkunde ons de bestaande maatschappelijke behoeften 
juist leert waardeeren, en de wetgeving met die behoeften in strijd 
is, zal men toch beter doen, ook ten aanzien der wetgevjng~ het 
licht der staathuishoudkunde niet te versmaden". Ik geloof, dat 
voor een goede 40 jaar die opvatting onder de civilisten nog ver 
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van algemeen was. En hoe goed hij, ook op hoogen leeftijd met 
zijn tijd meeging, toonde hij o. a. toen hij, sprekende over de 
ongevallenwet, den eisch stelde, dat het privaatrecht, waarbij het 
recht van het indi vid u op den voorgrond staat, niet zal volharden 
in, of toegeven aan een individualistisch streven, maar onder den 
,invloed van het publiek recht de veranderde toestanden en betrek
kingen zal regelen, waarbij het recht der gemeenschap op den 
voorgrond staat. 

F AURE streed telkens en telkens weer voor partieele herziening 
onzer wetboeken, omdat hij voortgezette hervorming volstrekt noodig 
vond, en aan algemeene herziening onzer wetboeken wanhoopte. 
Alle verzuim van den wetgever in dit opzicht- prikkelde hem tot 
soms scherpe kritiek. Ik behoef slechts te herinneren aan de ge
schiedenis van art. 7 $) vY. v. B. R v. Men had al lang ingezien, 
dat art. 7 9 tot misbruik kon leiden. Eindelijk werd er eens grof 
misbruik vau gemaakt en toen kwam het dan tot wijziging. F AURE 
schreef daarover in 18 A 7: "Bij al het ergerlijke, dat hier plaats 
had, is niet het minst ergerlijke dit, dat de noodzakelijkheid der 
wijziging reeds door den minister DONKER CURTIUS in 1855 werd 
ingezien, dat een schandaal in de rechtspraktijk noodig was, om 
haar na meer dan 30 jaar beslag te doen krijgen, en dat zij, 
eindelijk voorgedragen, nog meer dan twee jaren bij de Wetgevende 
macht aanhangig moest blijven". 

Nog eens dus, :FAURE ijverde steeds voor noodzakelijke wets
herziening. 

Maar wij mogen niet voorbijzien, wat hij in den stilstand der 
wetgeving het allermeest duchtte. Mij dunkt, h~i liet ons in zijne 
ziel lezen in een artikel van 1866 naar aanleiding van een werkje 
van AccoLAs over de noodzakelijkheid van herziening der Codes. 
De onbepaalde bewonderaars van den Code Civil spelen met hun 
star conservatisme een gevaarlijk spel, meendeFAuRE; Zij bereiden 
den weg voor de radicale hervormers, door den schijn te wekken, 
alsof alleen van deze heil te wachten is. 

En voor ietwat radicale hervormingen schrikte FAURE terug. 
Pleitte hij yoor de vergemakkelijking der echtscheiding, h~i voegde 

er terstond een protest bij tegen de zoogenaamde opzegbaarheid van 
het huwelijk. Hij verlangde ~etere bescherming van de kinderen, 
maar toen het er toe zou komen, koos hij partij tegen de onthef
fing van de ouderlijke macht op verzoek der ouders, tegen de in
stelling van voogdijraden, tegen de beslissing van den rechter bij 
verschil van meening tusschen de ouders. Hij had wel oog voor 
verbetering van den rechtstoestand der getrouwde vrouw, maar 
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achtte de geheele opheffing der maritale macht en de gelijkstelling 
van man en vrouw in het huisgezin ondenkbaar. 

Hij wilde wel vooruit, maar stap voor stap, zoodat men gelijken 
tred hield met de verandering van het rechtsbewustzijn. 

Hij sprak dit o. a. op kenmerkende wijze uit in 1870 in de 
aankondiging van eene verhandeling van prof. Mr. B. J, GRATAMA 

over de "Hervorming van ons zakelijk recht aan grond en bodem", 
die in hooge mate de aandacht onzer juristen had getrokken. 
GRA'l'AMA meende, dat men, om de richting te bepalen, waarin de 
hervorming moest geschieden, eerst behoorde te onderzoeken, wat 
als het recht der toekomst was te beschouwen. FAURE kwam tegen 
dat uitgangspunt op, omdat het z. i. de mogelijkheid uitsloot, om 
te komen tot een goed, practisch bruikbaar resultaat. H~i achtte 
het practisch er , al meende men het recht der toekomst te door
gronden, voor het heden de aan de tegenwoordige behoeften pas
sende regelen te zoeken. Hoe betere regelen men dan vond voor 
het tegenwoordige, hoe gemakkelijker het recht der toekomst zich 
daaruit zou ontwikkelen. Van een vooruitloopen van de wet op 
de zeden wilde ~'A{1RE niet weten. Veranderde zeden, meende hij, 
maken wel andere wetboeken noodzakelijk, maar verandering van 
een wetboek is een slecht middel om tot hervorming der zeden te 
komen. 

Die schroom voor ingrijpende wetsveranderingen strookte ook 
geheel met FAURE'S karakter. Hij was van aard conservatief; mij 
dunkt, als wij het niet wisten, zouden w~i het opmaken uit eene 
brochure, die hij in de zomervacantie van 1868 te Baden schreef 
over "de conservatieve partij in 1868." Hij betreurt daarin van 
heeIer harte, dat de minister HEl<:MSKERK - zooals hij het uit
drukt - "zich afkeerde van de concilianteIl" en zijne talenten 
stelde in dienst van "het reactionair element". Hij is \'an oordeel, 
dat de liberale partij en die der "wezenlijke conservatieven" niet 
zoo heel ver van elkaar staan, eu een groot eind samen kunnen 
gaan. Mij dunkt, uit -de geheele brochure spreekt de meeste sym
pathie voor die "wezenlijk conservatieve" part\l - het bijwoord 
teekent al - en in elk geval de overtuiging, dat men zich in de 
politiek van de radicalen verre moet houden. 

En dat F AURE tot behoud wel het meest geneigd was, zoodra 
het onze wetboeken gold, had, dunkt mij, nog een bijzonderen 
grond. Ik zeide het al, telkens keert in zijne geschriften het betoog 
terug, dat de regelen, door den wetgever gesteld, geacht moeten 
worden, een gezonden, bruikbaren zin te hebben en hij werd niet 
moede, zijne leerlingen van oppervlakkige critiek terug. te houden, 
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door hun aan te toon en , dat de wet nog zoo slecht niet was, dat 
er zeer goed mee te opereeren viel. Vergis ik mij niet, dan heeft 
dit mee geholpen, om hem de deugden der wet vergroot, hare 
gebreken verkleind te doen zien. Reeds dit maakte, dat hij eer voor 
kleine wijzigingen, dan voor groote 'hervormingen te vinden was. 

En nu een paar woorden overFAURE'S houding in de Eerste 
Kamer. Hij trad er spoedig op den voorgrond, ook bij de voor
bereiding der openbare beraadslaging. Als onderwerpen, die bijzon
der zijne aandacht trokken, noem ik het Wetsontwerp vaII Mr. A. F. K. 
HARTOGH tot wijziging van het burgerlijke proces, de ongevallen
wet, den eedsdwang en de herziening der wet op het hooger onderwijs. 

Het ontwerp van Mr. HARTOGH had de sympathie van, ik mag 
wel zeggen de groote meerderheid der juristen; FAURE heeft het 
in de Kamer tot het uiterste bestreden; hij heeft zelfs met blijkbare 
voorliefde, nadat de wet was aangenomen, zijne adviezen met eene 
inleiding en aanteekeningen uitgegeven onder herinuering aan het 
"victis arm a supersunt" . Velen heeft die felle oppositie verbaasd. 
Ten onrechte, duukt mij; wie :FAURE goed kenden mochten mis
schien even glimlachen over de ironie der feiten, die nu den man 
der theorie aan de spits stelden van het verzet tegen eel1e her
vorming van het proces, door een man van de praktijk voorgesteld, 
maar zij moesten erkennen, dat het verzet tegen de ingrijpende 
wijziging in F AURE'S lijn lag. 

Hetzelfde gold van zijn ongunstig oordeel over de ongevallenwet, 
die naar zijn inzien ten onrechte op publiekrechtelijk gebied over
bracht, wat op privaatrechtelijk terrein was gelegen. 

En ook strijd tegen den eedsdwang lag geheel in zijne lijn. 
Steeds, ook buiten de Kamer, was hij met vuur hiervoor opge
komen, dat het in alle gevallen, waarin nog eeu eed stellig was 
voorgeschreven, den geen , die hem had af te leggen, zou vrij 
staan, hem door eene belofte of verklaring te vervangen. Die 
vrijheid was voor :FAURE een noodzakelijk uitvloeisel van wat hij 
eens in warme bladzijden in De Hervorming "L'Esprit Wallon" 
noemde. Deze geest brengt volgens hem mede "de erkenning van 
het gelijkelijk berechtigd bestaan VRn elke ernstige godsdienstige 
overtuiging", die iets meer is dan verdraagzaamheid. Aan deze, 
zeide FAURE, hecht ik slechts betrekkelijke waarde; zij moge eene 
deugd zijn, ik kan baar alleen tot de maatschappelijke en staat
kundige en, wil men, ook tot de kerksche deugden rekenen, 
maar eene christelijke deugd is zij op zich zelf niet. Want ver
draagzaamheid is, bewust of onbewust, hooghartig, laatdunkend, 
minachtend. Beschouwt men haar op den keper, dan "zal blijken, 
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dat zij slechts in die mate aanwezig is, als de tijd, wa arm WIJ 

leven, niet toelaat onverdraagzaam te zijn". 
FAURE was een man uit één stuk, een man van groote conse

quentie. Wie zijne geschriften doorloopt, wordt er door getroffen, 
hoe dikwijls op hetzelfde aambeeld wordt gehamerd, hoe telkens 
dezelfde breede leidende gedachten, in eene diepe overtuiging ge
worteld, weer punten van uitgang zijn. 

Daaronder behoorde ook z\ine meening, dat er voor een staat 
nauwlijks groot.er gevaar denkbaar is, dan een bestuur, dat niet 
van het gelijke recht van elke godsdienstige overtuiging uitgaat. 

Van hier, dat hij het - laat ik zeggen - heftig betreurde , 
dat HEEMSKERK in 1866 steun had gezocht bij wat hij noemde, 
de kerkel\ike richtingen; van hier ook zijne vree8, mag ik wel 
zeggen, voor het ministerie van 1901-1905 envoorhetgeendalu
van uitging, allermeest voor de herziening van de Wet op het 
Hooger onderwijs, die in zijn oog bedreigde, wat hem boven alles 
lief was, de vrije wetenschap, en eene inbreuk was op het sou~e
reiniteitsrecht van den staat. 

De wet van 1876 had llaar zijn inzien de ware vrijheid van 
onderwijs overgenomen uit het organiek besluit van 1815, waarvan 
hij in zijne rectorale oratie in 1866 welsprekend den lof had ver
kondigd. Dat daarvan in beginsel werd afgeweken, achtte hij een 
groote ramp voor ons land. Het voor die ramp zoo mogelijk te 
behoeden, zijn plicht. Over den inhoud van FAURE'S groote rede
voering over het Hooger onderwijs in de Eerste Kamer, die nog 
versch in het geheugen ligt, kan men, naar zijne eigene richting, 
verschillend oordeelen, maar niemand kan, dunkt mij, ontkennen, 
dat zij eene meesterlijke uiteenzetting was van de oprechte, diepe 
overtuiging van den toen 78-jarigen. 

Na de ontbinding der Eerste Kamer in 1904 werd FAURE niet 
herkozen, maar de politieke gebeurtenissen en del! gang van zaken 
in de Kamers bleef hij met de levendigste helangstelling volgen. 
Toen hij den 19den Mei 1893 in eene warme, aandoenlij ke toe
spraak Buys met zijne leerlingen herdacht, merkte hij op, dat Buys 
geen aandeel in het staatsbestuur had verlangd, en hij achtte dit 
gelukkig; want - zeide hij - "onze staatslieden en politici mogen 
het mij vergeven, hij was te goed voor hun bedrijf". Of hij over 
het politiek bedrijf nog zoo oordeelde, nadat hij er zelf actief aan 
had deelgenomen, betwijfel ik. 

Wij intusschen mogen ons verheugen, dat in zijne beste jaren 
de politiek hem niet heeft afgetrokken van de wetenschap. Deze 
heeft hij gediend met groote liefde en met volle toewijding. 
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En naast haar - ik zou }'AURE onvolkomen schetsen, als ik er 
geen nadruk op legde - hadden in zijn hart eene eerep}aats de 
godsdienst en de kerk. Hij was een man met een vroom gemoed 
en een vast geloof. rfoen hij de voorrede van zijn proefschrift be
sloot met een "nil esse desperandum Deo duce", en zijne oratiën 
met een "tu me adjuva Deus optime maxime" was dit geen ijdele 
vorm, maar de uiting een er innige overtuiging. Den "hoogsten plicht, 
die den ganschen godsdienst omvat" noemde hij "God te dienen 
in de menschheid". 

Wij mogen getuigen, dat hij deze heeft gediend, trouwen recht
schapen, zooveel hij kon. Niet slechts als een man van degelijke 
wetenschap, als een vriendelijken raadgever, als een trouwen vriend, 
maar ook als een voorbeeld van plichtbesef en }llichtsbetrachting 
mogen wij hem in herinnering houden. En dat zullen wij. 

S. J. }<'OCKEMA ANDREAE. 
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Geschriften van Prof. Mr. R. van Boneval Faure. 1
) 

1847. 

Over de beteekenis van het woord leveri71g in het nle Boek van het Burg. 
Wetb., bepaaldelijk in Art. ] 513-1526. - Opmerk. e7t j;[ededeel. III blz. 311. 

Over den invloed en de kracht van den regel des Romeinsehen regts: 
traditiouibus dominia rerum, non nudis pact is transferuntur: in het N ederl. 
Burg. Wetb., vooral in vergelijking met den Code Napoléon. - Ned. Jaarb. 
v. Regt8gel. IX. blz. 296. 

1848. 

Over de geldigheid van den Fransehen regtsregel : "Ie partage n'est pas 
translatif, mais seulement déclaratif de propriété" in het Neder!. Burg. Regt.-
A/a voren X blz. 68. . 

Spec. inaug. continens Observationum ad tit. VII libri IV Codicis Civilis 
Capita IV. Groningae Apud G. J. VAN RUGEN 1848. 8°, 

• 
1849. 

Over de nietigheid van koop en verkoop van eens anders goed. Art. 1507 
B. W. - Opmerk. e1l Meded. V blz. 72. 

Art. 226 en 234 B. W. in verband met Art. 1292 eod. - Ala 1'oren 
V. blz. 122. 

1850. 

Over den aard van den beslissenden eed. - Nell. Jaarb. v. Reclttagel. 
XII blz. 641. 

1) De steller van het levensbericht dankt deze lijst &an de goede zorg van den Heer 
Lours D. PETIT.. . 
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Zin van Art. 68 § 3 N°. 2 der Wet van 22 Frimaire An VII, bepaal
delijk de woorden: pourvu qu'il en soit justifié. - Als vorell. Bijblad XII 
blz. 356. Onderteekend : 'l'l'l'ILS. 

Moet men, om uit de hoedanigheid van natuurlijk killd van eenen be
paalden vader of van eene bepaalde moeder regten te verkrijgen, noodzakelijk 
reeds vóór het ontstaan van dat regt erkend zijn? - Opmerk. ell Meded. 
VI blz. 54. Onderteekend : CAJUS. 

Waarom bbhooren de kostschoolhouders tot de bevoorregte schuldeischers? -
Al8 vorelt VI blz. 225. 

Bijdrage tot het regt verstand van art. 845 B. W. - Al8 vore11 VI 
blz. 234. 

Beoord. van H. O. FErrH, Het Oldermansboek. - Alg. K0118t- en Letteru. 
1850 II blz. 316. 

Beoord. van D. J. C. v. LENNEP, Quaestiones ad legem de exigendis tri
butis directis latam die 22/v 181.5. - Als voren 1850 II blz. :~80. 

Beoord. van A. H. v. LIMBURG BROUWER, De quaestione, utrum ad heredes 
etiam pertineat domicilii electi vis. - Als vore1t 1850 II blz. 367. 

Beoord. van C. J. ~'. MIItANDOLLE, De potestate judlcum nostrorum civilium 
inter peregrinos jus dicendi. - Als vorm 1850 II blz.n3. 

Beoord. van G. RAHUSEN, An creditores 80cietatis nominatae, quae foro 
cessit, prae privati8 Sociorum creditoribus jus habeant in bona societati8. -
Als voren n blz. 329. 

1851. 

Bijdrage tot de leer "Van subrogatie bij borgtogt. - N. BijdT. voor Regtsgel. 
I blz. 601. 

Over den prijs bij koop en verkoop. - Verschil tusschen Art. 1582 C. C. 
en Art. 1493 B. W. - Opmerk. en Meded. VII blz. 141. 

Beoord. van P. ]i'. HUBREORT, De jure quod dicitur commenditio apud 
Romanos. - Alg. KOllst- ell Letlera. 1851 I blz. 300. 

Beoord. van J. S. MAGNlN, Geschiedk. overzigt der Besturen, die .... 
elkander in Drenthe zijn opgevolgd. - Als vorm I blz. 299. 

Beoord. van D. L. DE LEAO LA.GUNA, De quaestione an obligatio praestandi 
alimenta eet. - Als VOTe1l I blz. 201. 

Beoord. van F. LAURENT, Rist. du droit des gens. - All '/JOTen I blz. 218. 
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Beoord. van L. P. v. MEERWUK, De juribus et officiis cauponum. -
Al-s voren I blz. ~03. 

Beoord. van J. VAN EEGHEN, De juris reguia "l1on bis in idem". - Al8 
VQ1'en II blz. 286. 

Beoord. van R. J. M. DE GRAAFF, De potestate legislatoria Oollegiorum 
Ouratorum quibus cura aggerum et aquarum demandata est. - Als floren 
II blz. 110. 

Beoord. van À. D. MEIJER, De wankelbaarheid van ane zoogenaamde 
Grondwetten. - Als voren I blz. 266. 

Beoord. van Denkbeelden omtrent eene wettelijke regeling van hei Arm
wezen in Nederland d. H. W.TYDEMAN c.s. - Als vorelt II blz. 310. 

1852. 

Art.. 193 B. W. - Opmerk. en Metleà. VIII blz. 23. 

Verklarende toepassing van Art. 1451 B. W. - Ala vorm VIII blz. 92. 

Reoord. van Supplément au Traité des droits d'enregistrement, de timbre 
etc. par RIGAUD, CHAMPIONNIÈRE et P. PONT. - N. Bfjàr. v. Regt8gel. 
II blz. 303, 471. 

Beoord. van G. J. À. BOSCH REITZ, De qnaestione an non·usu tollatur 
legum vis. - Alg. Kotl8t- en Letterb. 1852 I blz. 77. 

Beooru. van W. DE GELDER, De jurisprudentie nopens de wetgeving op 
de heffing der regten van successie. - Al8 voren I blz. 38. 

Beoord. van B. H. M. HANLO, De Oursu publico. - LIla voren I 407. 

Beoord. van B. W. Á. E. SLOW\' TOT OLDHUIS, Handb. d. Staathuishoud
kunde. - Als voren I 286. 

Beoord. van A. M. v. STIPRIAAN LUI!!CIUS, De speciminis C. C. N. a. 
1820 lib. I et O. C. N. lib. I inter se comparatis. - Ala voren I 334. 

Beoord. van B. O. T. WESTE~BERG, De ope, quam vis militaris afferre 
possit in sedan dis seditionibus civilibus. - Als voren I. 31.9. 

Beoord. van A. G. Kr,EYN, Quaestiones selectae de Attilicini jurispr~tia.
Ala vorm 1. 351. 

Beoord. van À. KRusElfAN, De fidejussione universali. - Als voren I 94. 

" 
" J. M.PRESBURG,COmment.adart.134C.Civ. N.-AI8vorenI43. 

" " Tijdschrift voor het Armwezen. - .Al-a voren II 68. 
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1853. 

Art. 1043 Burg. Wetb. Opmerk. en Meded. IX blz. 81. 

Beweerde verpligting der Notarissen tot geheimhouding. .. omtrent feiten 
waarvan zij. .. kennis hebben bekomen. - Regtsgel. Bijblad lil blz. 377. 

Over de inschrijvingen in de Grootboeken der Nationale Schuld, als voor
werpen van burgerregtelijke handelingen en de verhouding van den Staat te 
dien aanzien. - N. Bijdr. v. Regtsgel. III blz. 469. 

Beoord. van Drie Antwoorden op een prijsvraag uitgeschreven d. d. Broe
derschap v. Notarissen in Nederland. - IJe Gids 1853 II blz. 90. 

Beoord. van H. J. NEBBENs STERLING, De vectoribus in itineribus trans
marinis. - Alg. KOllst- en Letterb. 1853 I blz. 157. 

Beoord. van D. A. BERDENIS V. BERLEKOM, De iis qui in itillere maritimo 
diem supremum obeunt. - Als '!,'oren I blz. 158. 

Beoord. van L. E. F. J. V. BÖNNDIGHAUSEN, Observationes ad legem X 
Maji 1837 de bancaeruptorum delictis et poenis. - .Als voren. 1 blz. 14. 

Beoord. van G. J. REN DORP , De origine et progressu juris in Kellnemer
landia. - Als voren I blz. 395. 

Beoord. van G. P. SMITS, De albo nautarum. - Als voren I blz. 175. 

Beoord. van H. RETH, Quaestiones juridicae. - Als VMM II blz. 415. 

Beooul. van J. J. DE LA BASSECOUR CAAN, De locatione conductione fun
dorum. - Als vorm II blz 40. 

Beoord. van H. A. C. VAN KERKHOFF, De liberorum legitimorum filiationis 
probationibus. - Als voren Il blz. 14. 

Beoord. van J. N. SMITS, De initio probationis per scripturam. - Als 
voren II blz. 25. 

Beoord. van P. J. A. SMITS, De collatione bonorum. - Als vore1t II blz. 222. 

Beoord. van PB. H. VER BEEK , De cessione bonorum. - Als voren Il blz. 74. 

1854. 

De meuwe Fransche Wetgeving op den kosteloozen bijstand van onver
mogenden in regtsgedingen en in sommige buitengeregtelijke handelingen, 
naar aanleiding van eene daarvan uitgegeven verklaring. - N. Bijdr. v. 
Regt8gel. IV blz. 68. 

-
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1855. 

Over het vereischte van actio 1lata tot de verjaring, beschouwd als middel, 
om van een verbindtenis bevrijd te worden. - Als !'oren V blz. 593. 

Het stelsel van vervanging van boete door gevangenisfItraf, beschouwd 
uit het oogpunt eeuer noodzakelijke eenheid in de wetgeving. - Al.y 1JOreU 
V blz. Hl. 

Beoord. van G. DEMAN'fE, IJes donations déguisées. - Als voren V blz. 561. 

1856. 

Oratio in8ug. de vero Codicum legum civilium pretio. - Annales Academici 
Itl55-56 blz. 243. 

1858-72. 

Mederedacteur der Nieuwe Bfidrageu 1'oor Regtsgeleerrlheid en We/gevit/go 

1859-72. 

Mederedacteur van het Reglsgeleerd Bijblad. 
In al die jaargangen gaf Prof. :1". een Letterkundig overzicht der nieuwe 

rechtsgeleerde literatnur en een overzicht der rechtspraak van verschillende 
gerechten. 

1859. 

Oratio inaug. de usu regulae Celsi: "Scire leges non hoc est verba earum 
tenere sed vim ac potestatem" in interpretalldis legum imprimis civilium 
codicibus. - An1lales Academici 1859-60 blz. 61. Ook afzonderlijk ver
schenen bij JAC. HAZI,NBERG Cfil. 

Beoord. van F. V. HÜLTZE~DoRFF, Französische Rechtszustände, insbesondere 
die Resultate der Strafgerichtspflege. - N. Rijdr. t'. Regtsgel. IX. blz. 684. 

1860. 

Artt. 499 en 441 Wetb. B. Rv. - Regtsgel. Bijblad X blz. 632. 

1861. 

Bepaling van prioriteit tusschen op denzelfden dag plaats hebbende over
schrijving van overdragt van en hypothekaire inschrijving op hetzelfde onroerend 
goed. - RegtIgel. Bijblad XI blz. 82. 

Beoord. van A. S. V. NIEROP, De inrigting van wisselexemplaren. - ld. 
van W. J. C. VAN HASSELT, Beschouwingen over Artt. 283, 284, en 2tl[) 
W. v. S. - Als vore?l XI blz. 350. 

Jaarboek 1910. 4 

• 
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IS62. 

Is cr een regt van cautiOlmement of garantie mobilièl'e versehullligd wegens 
eene in eene acte vall scheiding'.. toegezegde nijwaring? - Als t'aren 
XII bJz. 62S. 

Het stelsel van openbaarheid van den eigendom en van de zakelijke regten 
in zijne toepassing op het te nietgaan yan laatstg(~melde regten beschouwd. -
N. Rijdr. 1'. Bef/t.sf/el. XIII blz. 459. 

De werkkring van het Openbaar Ministerie en ûjne verhouding tot den 
regter en de }lartijen in burgerlijke zaken volgens de }'ransehe wetgeving, 
in Duit~chland beoortleeld. - Al.v voren XIII, blz. 476. A.noniem ver
schenen. 

Toepasselijkheid van Art. 63 der Wet op het Lager Onderwijs cu het 
onderwijs in ae gevangenissen. _. Bef/tsf/; BUblarl XIII blz. 545. 

Onderscheiding der regtsmagt in gewone en buitengewone. Art .. 48 der 
Wet van 31 Mei 1861 Stl'lbld. N°.1.l) - A1.v romt Xln blz. 3114. 

Heoord. van J. G. KIST, lIet lIandelspapier cnz. - N. Rijdr. Ref/tsf/el. 
XIU blz. 32(j. 

J3eoonl.vall LUT'I'E:-IBJ;lW'S Chrono!. Verzameling. - Als voren XIII 
blz. 554. 

l~eoord. van de uitspraak v. d. Hoogen Raad: door af- en overschrijving 
op de Grootboeken der Nat.ionale Schuld van hd CCllC hoof(l van rekening 
op het andere, heeft schuldvernieuwing plaats. - Ref/Ülf/el. B~7blad XIII 
blz. 565. 

1864. 

Over hetzelfde onderwerlJ als voorg. Repliek aan Mr. J. W. 'rYDl~MAN. -

Als voren XIV blz. 149. 

De kritiek der jurisprudentie. - Als voren XIV blz. 139. 

Wordt door het aannemen van vreemden adeldom de hoedanigheid van 
Nederlander verloren? - N. B~idr. v. Regtsg. BiJhlad XVI blz. 165. 

Chronologisch overzigt der regtspraak van het Prov. Geregtshof van 
Zeeland over 1862. - Regtsgel. Bijhla.d XIV blz. U5, verg. bladz. 336. 

Appel van vorderingen beneden f 50.- Onbevoegdheid ratione materiae. -
Als vorell XIV blz. 315 . 

-
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1865. 

Art. 334< C. P. Gebrek aan voldoend wettig bewijs. -- Als 1.'OreJl XV 
blz. 281). 

Art. 338. W. v. TI. Rv. -- Als voren XV blz. 399. 

Wettiging van een overspelig kina. - Als 1'orell XV IJlz. 736. 

Beoord. van E. L. VAN EmmN, Regtspraak op de Neclerl. Staatswetten. -
Als voren XY blz. 683. 

Beoord. van .T. G. KIST, Het Grootboek van openbare Sehuld uit een 
burg. regt.. oogpunt beschouwd. - N. B~jd1". i'. Regtsgel. SV blz. lIS. 

1866. 

Beoonl. van W. A. C. DE .TONGl~, Administratie eu .J ustitie. -- Als tlOreJI 

XVI blz. 4.!)9. 

Beoord. van E. MOULIN, Unitó de législation civile en Europe. - '1'. Huc, 
Le Code Civil Italien et Ie Code Napuléou. - E. ACOLLAS, Nécessité de 
refulldre l'ensemble de IlOS Codes. - Als voren XVI blz. 824,. 

Beoord. van W. C. I. J. CRE~IERS, De Gemeentewet. - Reg/sgel. Bijblad 
XVI blz. 371. 

Competentie: zakelijke regtsvordering. - Als tlOrell XVI blz. 573. 

Opmerkingen en vragen betreffende het Ontwerp va.n een Wetboek v. Burg. 
Regtsv. - N. Bijd.r. ~!. Regtsgel. XVI blz. 207. 

De Ministerieële Verantwoordelijkheid. - Als vorm XVI blz. 848. 

Oratio de iis quae Acad. L. B. anno 1865-1866 tristia et laeta acci
deruut, quam habuit die 8 Febr. 1866 in Acad. L. TI. quum magistratum 
academicum deponeret. - Allnates Academici 1865-66 blz. 5. 

Ook afzonderlijk verschenen bij JAC. HAZENBERG CZN te Leiden. 

1868. 

De conservatieve partij in 1868. Groningen, J. B. WOLTERS 1868. 
Anoniem verschenen. 

Levensbericht van Mr. F. A. Baron VAN HALL. - Leve118ber. v. d. M. 
d. N. L. 1868 blz. 137. 

De nominatie voor den Hoogen Raad. - Leidech lJagblad 21 Nov. 1868. 

4* 
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Beoord. van F. F. KARSEBOOll, Gedeeltelijke invoering der Wet van 3l!v 
lS61 houdende eene nieuwe regterlijke inrigtÏllg. - Regtagel. B~J'bl. X VIII 
blz. 798. 

Beoord. van W. C. 1. J. CREMEltS, De Wetgeving op het N otaris
ambt. - Al.a voren XVIII blz. H3. 

Beslag onrler derden. - Ala t'oren XVIII blz. 145. 

Beslissende eed; voorwaardelijke overeenkomst. - Ala ,/)oren XVIII 
blz. 336. 

Vorderen van expertise. - Ala rorell XVIII blz. 405. 

Vraagpunten van verschillenden aard. Art. 1244 B. W. - Ala voren. 
XVIII blz. 395. 

Art. 290. B. W. Bedenkingen tegen de aanteekellillg van Mr. OPZOOMElt -
N. Bi/dr. v. Reg/ag. XVIII blz. 51H:I. 

1869. 

Beoor(l. van W. B. S. }3(rELES, Scheiding VtlIl Kerk en Staat -- BfJ'dr. 
kennis Staata-, Prol'.- en CJemeentebest1l1lr XV blz. 4·32. 

Beoord. van E. L. V. }~MDE~, De Rechtspraak ... op de Nederl. Staats
wetten. Il. - Regtagel. B~7Uad xrx blz. 7H9. 

1870. 

Partiëele herziening der Wetboeken. - N. Bf'jtlr. '/). Regtsgel. XX blz. 4.55. 

Beoord. van B. J. GRA'l'AMA, Hervorming van ons zakelijk regt aan grond 
en bodem. - Als voren XX blz. 393. 

Vraagpunten van verschillenuen aard. Kostbaarheid der processen -
Regtagel. Bijblad XX blz. 558. 

Erfstelling ten behoeve van de armen. - Ala voren XX blz. 788. 

Nieuwe plannen en uenkbeelden van Rechterlijke Organisatie in de Tweede 
Kamer voorgedragen. - Ala 1Joren XX blz. 412. 

Beoord. van J. W. V. D. BIESE~, Belangrijke testamentaire quaestiën. -
Als roren XX blz. 701. 

1871. 

Beoord. van G. DUCHAINE et E. PWARD, Manuel pratique de la profes
sion d'avocat. - N. RijM. v. &gt8g. XXI blz. 151. 

J 
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Beoord. van Officieele Bescheiden om'trent de onzekerheid van onroerend 
goed iu Nederland. - j)e Gids 1871 IU blz. 349. 

Beoord. van W. C. I. J. CREM ERS , De Gemeentewet. 2e druk. - Regtsgel. 
Bijblad XXI blz. 155. 

1871-99. 

Het Nederlundsche burgerlijk Procesrecht. DI. 1-11. Leiden "'iN. T . WERST 
firma JAC. HAZENBEltG ez. 1871-74, Dl. UI-IV. Leiden E. J. BRILL 
18S7-99. 

Idem 2e herz. druk. I.Jeiden, E. J. BltILL 187!J-1901. 5 dIn. 
Idem 3e herz. druk. Aldaar 1892-1901 dl. I-UI. 
Suppl. op den l en druk van Idem dl. IU. Aldaar 1888. 
Idem dl. U ·i e !laar aanleiding van de Wet van 1896 N° 103 herz. druk, 

Aldaar 1900. 

1872-74. 

Het Burgerlijk Wetboek. Handleiding bij het college. Leiden, J AC. HA.ZE~
BERG Cz. 1872-74, 2 st.ukken. 

Idem 2e herz. druk, Leiden E. J. BRILL 1883, 2 stukken. 

1873. 

Opmerkingen over de billijkheid in de beoordeeling van de wetgeving. -
N. B~J·dr.v. Regtsg. XXUI blz. 582. 

Beoord. van IJu'rrENBERG'S ChronoI. Verzameling. - W. H. DE SAVORNIN 
LOHMAN, Het Staatsblad v. h. Kouillgrijk der Nederlanden. - D. LÉUN, 
Uechtsspmuk v. d. IIoogen Uaad en E. en L. v. OPPEN. Ned. Pasicrisie. -
Regtsgel. BiJblad XXIU blz. 251. 

1874. 

De handhaving der leer in Art. 11 van het Alg. Reglement voor de Her
vormde Kerk. Leiden, S. C. VAN DOESBURGH 1874. 

Uechtzinnigen en modernen in eene en dezelfde Kerk. Openbare brief aan 
Dr. J. I. DOE DES. Leiden, JAC. HAZENBERG CZN. 1874. 

Vraagpunten van verschillenden aard. De macht der rechtsregels. -
N. BiJdr. v. Regtsg. BiJhlad XXIV blz. 299. 

De strijd om het recht. Beoord. van R. VON JHERING, Der Kampf ums 
Uecht. - De Giá8 1874, II blz. 2<J1. 

1876. 

Art. 79. Burg. Rechtsv. - N. Bijdr. Regtsgel. Bijblad N. R. II blz. 294 .. 



- 35 -

( (iO ) 

1877. 

Het summier proces in verband met de voorgestelde wlJZJgmgen in het 
Wetboek van burgerlijke rechtsvordering. Haarlem, KIWSEMAN E:'i TJ EENK 
'VILLT:'iK 1877. 

De belijdenisvragen met een woord aan de gemeente. Leiden S. C. VAN 
DOESBURGH 1877. 

Memorie van advies in zake de Belijdellisvragen ter overbrenging aan de 
Synode, ingetliend bij de Synodale Commissie. Amsterdam J. l!'. V. 13EHltNS 1 S 7 7. 

Behoort bij "De Hervorming" Orgaan van de Ned. Protestantenbond vau 26 Mei 1877 
No. 21. 

Mag de Nederl. Hervormde Kerk aanspraak maken op de belangstelling van 
hare leden? (Beschouwingen van een leek). - Hen'ormiug 1877 N°. 23-2fl . 

.Anoniem verschenen. 

Zedelijkheid en Recht. 'l'oespraak ter opening van den 5en Ned. Protestan
tendag. - Beschrijving v. d. 5en Ned. Protestantelldag blz. 1. 

Historische toelichting van het Nederlandsche bezitrecht (B. W. B. 11 Tit. 2) 
Revatt. POTHIER, Traité de la possession. Den Hollandsehen en l!'ranschen 
tekst van het B. W. van 1830 Bk. II 'rit. 2. De rede van den Heer NrcoLAÏ 
tot toelichting van dien titel. Het Ontwerp van Wet lIlet toelichting enz. 
en de Wet zelve tot wijziging van Tit. II van het Ile Bk. B. W. (Staats
blad 1833 N°. 8). Leiden, E. J. BltILL 1877. 

1879. 

De dubbele rechtsbijstand III Belgiti. - N. Bijdr. v. Rechtsgel. N. R. V. 
blz. 500. 

1882. 

Over het begrip van persoonlijke en van zakelijke rechtsvordering. Naar 
aanleiding van een arrest van den Hoogen Raad. - N. Bfjdr. v. Rechtsg. 
N. R. VIII blz. 154. 

Toespraak bij de opening der 12e Alg. vergadering v. d. Ne<l. Protestantell
bond 31 Oct. 1882. Amsterdam, TJ. v. HOLKEMA lS82. 

1883. 

Twee vragen betreffende de rechtspersonen. - RcchtlJgel. Mag. II blz. 303. 

Burgerlijk Recht en Zedelijkheid. -- TijdlJjYiegel 1883 I blz. 4.46. 

-
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1885. 

Leveu:>schets van Mr . .B. D. H. 'l'l'LLBGBN. - Jaarb. d. Kult. A/md. '1/. 

Wete1l8ch. 1885 blz. 1. 

1887. 

Opmerkingen over de wijze waarop verbetering kan worden gebracht 1ll 

onze burgerlijke rechtsph·gillg. - Recht8gel. .lfag. VI blz. 182. 

Opmerkingen over de studie van het Procesrecht. - Ver8t. d. K. Akad. 
v. Wetelt8ch. III l~ks. dl. IV blz. 3.1,2. - Eeu fransche Yertalillg hiervan 
komt voor in J uurnal de8 l'riburtuuJJ 1887. 

Liberalisme eu Clericalisme (naar aanleiding van :Le Catholicisme et Ie 
Protestantisme par rappurt au Libéralisme par A. v. D. HOMPESCH). - J)e 
Hervurming 1887 N°. 3·1" 35. 

1888. 

De Artt. 80 en S4 del' Grundwet. - B(ïdr. tut de keltJtisv. h. S/aat8-, 
Prol'.- elt GelFteel~tebest. lIL lL dl. I hlz. -j,26. 

De macht der tra!litie in ollze rechtspleging en rechtspraak. - Ver8l. d. 
K. Akad. v. Weteltsch. III Rks. dl. VI blz. 10 el! in Recht8gel. JI.:lag. VII 
blz. 569. 

De gedwongen tusschenkolllst in het burgerlijk geding. - Recht8gel. j}Iag. 
VII blz. 304. Vertaald o. d. t.: L'illtervention passive ou fOl'cée dite assig
nation en déclaration de jugement COllllllUU. - Rev. crit. d. législatiolt 1888 
blz. "t62. 

188!}. 

Onteerende straffen. - lVd.~chr D. Strafr. III blz. 279 en 416. 

Godsdienst. 'l'heologie. I~echtswetenschap. - De Hervormillg 1889 N°. 32. 

"L'Esprit Wallon". - Als vurett 1889 N°, 33, 34. 

Een kwinkslag .... alleeu? - Als VOreit N°. 52. 
Olluert. Q. N. Naar aanleiding van het antwoord v. d. Minister v. B. Z. op een 

vraag van Mr. J. G. GI.EICIIMAN. 

Beoord. van Nederl. Pasicrisie door L. VAN OPPEN en A. SAVET,BERG. 

;je Vervolg. - R'!cltts!Jel. Jlag. VIII blz. 592. 
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1890. 

De redactie der vonmssen. - Als vorell. IX blz. 570. 

Opmerkingen en vragen betreffende Synodale Voorstellen. - Kerkel. 
Courant 10 Mei 1890. 

1891. 

Rechtspraak en \Yetgeving. ~ Rechtgel. JJfag. X blz. 96. 

Het holographisch testament. - Weelcbl. v. h. Recht N°. 5985. 

1893. 

JOHAN THEODOOR BUIS met zijn leerlingen herdacht. Toespraak aan de 
studenten in de rechtsgeleerde faculteit op 19 Mei 1893. Leiden, E. J. 
BRILL lS93. 

N aar aanleiding van een "discours de rentrée (HYNDERICK, De la pro
tectiolle légale de l'ellfance"). - Rechtgel. Mag. XII blz. 68. 

Bespreking van: The 'l'ruth about the Bible by D. 1). lhUilE. - j)e 

Hervormi1lg 1893 N°. 25. 

1894. 

Opmerkingen betrelrende de rechterlijke bevoegdheid in burgerlijke zaken. -
Reehtgel. Mag. XIII blz. 180, 262. 

De vaderlijke macht en de bescherming der kinderen. - Nieuw Leven 
189,.1, N°. 42, 44, 50. 

1895. 

De Eed en de Godsdienst. - Als t'oren 1895, 4 Mei. 

De Eed. Redevoering in de Eerste Kamer der Staten-Generaal. 30 Jan. 
1895. - Handelingen 1894-95 blz. 174. 

1896. 

Misbruik van eeden. Redevoering in de Eerste Kamer der St. G. 14 April 
1896. - Als vore1l 1895-96 blz. 373 
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Adviezen over burgerlijke rechtsvordering voorgedragen in de Eerste 
Kamer der St. G., op 16, 17 eu 18 Jan. 1896. - Als vorm 1895-96 
blz. 109, 135, 14<9. 

Afzonderlijk verschenen met voorrede en aanteekening€l1. Lt:iden, E. J. BRII,L 1896. 

De betrekkelijke bevoegdheid van den President der Arrondissements-recht
oallk in kort geding. - R~chtsgel. Jlag. XV blz. ·1<14 .. 

1897. 

Mr. E .. T. J. B. CRElIEltS. - Clrol/iltgsche Vol!.:sallll. 1897 blz. 199. 

Dr. KUYPEIt en de Roomschen. - Nederl. ])agblad 1897, 11:) en 19 Juli. 

De bevoegdheid des wetgevers om in fiscale wetten de kracht der burger
lijke wet en de bevoegdheid der bijzoudere personen bij het sluiten hunner over
eenkomsten te beperken. ]{edc in cle Eerste Kamer d. St. G. 19 Mei lS97. -
Jlalldelinge1t 1896-U7 blz. 412. 

Réponse ft. divers points du Questionnaire. - COllgrl:s itderlt. d' Avocats 
Bruxelles 1~97 blz. 25. 

Het onderscheid tllsschen voegmg en tusschenkomst. - Rechtsgel. Mag. 
XVI blz. 44. 

1898. 

Bedenkingen tegen deu 0111 vang van de mogelijkheid vau ontzetting uit 
het ouderlijk gezag, voorgesteld bij het daartoe betrekkelijk Wetsontwerp.
Als voren XVII blz. 389. 

Redevoering in de Eerste Kamer d. St. G. 29 J uui eu 1 Juli over de 
Nota VAN DEIt BIESEN, afschaffing der plaatsverva.nging. - Ha1Uieli'llgen 
1897-1898 blz. 335. 

Bepaling van de huurwaarde naar Art. 10 del' Wet op de Personeele 
Belasting. - N. Rotterd. Ct. 8 Mei 1898. 

Een stuk Sociale Kwestie. Onze dienstboden (Vertaling van het hoofdstuk 
"Nos Serviteurs" uit C. WAGNElt "Auprès du foyer" met eene inleiding). -
Nie'uw .heve?t 11:)98, 13 Aug. enz. 

Clericalisme. - Als vorm 1898, 1 Oct. 

1899. 

Gebrek aan waarheid in de Wetgeving. Rede uitgesproken in de Eerste 
Kamer d. St. G. op 31 Jan. 1899. - Handelingen 1898-99 blz. 189. 
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1900. 

Bestrijding van het Ontwerp-Ongevallenwet l!HlO. Privaat- of Publiek
rechtelijke grondslag? Rede uitg. iu de l~eJ't\t.e Kamet' d. St. G. 30 Mei 
1900. - Als voren 1899-1900 blz. 3let.. 

Vrijheid en dwang. Naar aanleiding van klachten over Leerplicht. -
Xil'/tw Lel1elt 4 Aug. HJOO. 

1901. 

Mi"hruik gemaakt. vun de uitdrukking "Christelijk". -- Als rorelt :20 
.Juli 1901. 

Noodzakelijkheid van de oprulmmg der eedsquaestie naar aanleiding van 
het amendement DE S.\VOR:-II~ LOllMA~ op de bepaling der wet op de Volks
gezondheid omtrent den ambtseed der gezondheidsambtenarell. Rede uitg. in 
de Eerste Kamer d. St. G. IS Juni 1901. - Handelingen 1900-l!Wl 
blz. 480. 

Zin en betcekenis van Art. 123 Regeerillgsreglement betr. de toelating 
van Zendelingen. Rede uitg. in de :Eerste Kamer a. St. G. 28 Dec. 1901. -
Als voren 19U1-2, blz. ä3. 

. 
De duidelijkheid der Wet. - Feestbu1ttlel Pruf. BOOT. blz. 3H. 

1902. 

De Christelijke beginselen in hunne toepassing in Staatkunde en Wetgeving. 
Rede bij de algemeene beraadslaging over de Begrooting voor 1902 in de 
Eerste Kamer d. St. G. uitgesproken op 29 Jan. 1902. - Handeliugen 
1901-2 blz. 143. 

Over de beoordeeling van de bekwaamheid en geschiktheid der officieren 
voor bevordering. Bezwaren tegen de conduitelijsten. 1kde in de Eerste 
Kamer d. St. G. 5 Juni 1902. - Als voren 1901-2 blz. 280. 

1903. 

De aard der werking van tractatClI. - Weekbl. v. Priv. recht elt Nota
riaat 1903, 7 Maart. 

Rede in de Eerste Kamer d. St. G. op 26 Jnni 1903 over den onder
handsehen verkoop vau een stuk voormaligen vestinggrond. - HaJtdeli1egelt 
1902-03 blz. 316. 

Rede op 22 Juli 1903 over opsporen van nelfstoffen van Staatswege. -
Als vorm 1902-03 blz. 359. 
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1904. 

Hede op ;~o Jan. UH)!. over den Bedsdwung voor Burgemeester) Secretaris 
eu Out vanger in het Wetsontwerp tot wijziging der Gemeentewet. - Als 
VOWt 1!J03-04 blz. 27U. 

Rede over de nadere bepaling betreffende de mijnontgiuning uitgesproken 
iu de Eerste Kamer den 22 April lU04. - Als 1)OreU 1903-04 blz. 356. 

Rede geh. in de zitting van de Eerste Kamer aen 12 Juli 1904 over 
het -V" etsoutwerp tot herziening van het Hooger Onderwijs. - A18 voren 
1903-04 blz. 4.36. 

Afzonderlijk verschenen. Amsterdam, COllEN ZONE!> 1904. 

De benoeming in den Hoogen Raad. - Nieuwe Courant 14 Nov. HW4. 

1905. 

Waarheid in het Staatsbeleid. - Nieuwe Coura1tt 10, 11 Juni lU05. 

~~eu verzuim door den Wetgever onbewust begaan, even onbewust door 
hem onschadelijk gemaakt. - lVee1cbt. tI. P,·iv. redtt elI Notariaat 14, Jan. 1905. 

Het vraagstuk vun den Eed. Toestand van de ·Wetgeving. - Rechtsgel. 
Mag. XXIV blz. 41U. 

1909. 

In memOrIam Mr. J. H. GEER'l'SEMA. - GrollÏ1tgsche Volhalm. 1909 blz. 1. 


