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TOBIAS MICHAEL CAREL ASS]~R. 
(l83S-1ü13) 

I. 

W ie het leven van TOBIAS Asslm heeft te berichten, hetzij voor 
een intiemen kring als dezen, hetzij voor het land of voor heel de 
wereld, kan weinig verrassends openbaren. De hoofdtrek van ASSEltS 
leven ligt sinds jaren open. Zijn werk is niet een opzienwekkend 
boek geweest, niet een juridische ontdekking of een aan boring van 
lIieuwe geestelijke schatten, maar een snoer van daden, een staatkunde; 
eeu staatkunde, die, alom vermaard en geëerd, yoor Nederland een 
opheuring beteekent onder de natiën. Al heeft dan ook in ASSERS 

leven dat avontuurlijke en romantische ontbroken, dat hem eens 
schertsend van den man van Loevestein deed schrijven, "dat zelfs 
de leerlillgen der lagere school zich door het verhaal zijner lotge
vallen aangetrokken voelen", - te mogen spreken van de geheel 
eenige plaats, die in de herleving van het hedendaagsche Holland 
ASS~:R inneemt, is een geJlot. 

Die staatkunde van ASSER tot aanvankel\ike ordening van het 
saam gestelde rechtsverkeer op aarde beheerscht den gang vall ziju 
leven. Als hij, op het eind van Augustus 1891, aan den juist opge
treden kabinetsformateur mr. VAN rrIENHOVEN in den tuin van diens 
villa aan den Ouden Scheveningschen weg voorstelt de interuati
on ale eodificatie van het internationaal privatItrecht ter hand te 
nemen, en bij zijn oud-ambtgenoot aan het Amsterdamsche athe
naeum een zoo vlotte bereidvaardigheid vindt als hij maar had 
durven droomen, dan teekent die overschoone dag een kéér in zijn 
hestaan , - incipit vita nOVR. Al het oude wordt vernieuwd. Wat 
hij sedert schrijft of spreekt in het openbaar, cirkelt om dit groote 
doel; zijn omgang met menschen wordt aan dit doel dienstbaar; 



- 3 -

( 18 ) 

als het meuwe werk hem blijkt op te eischen, verbreekt hij 
(1893), in een hidjrah die hem veel gekost moet hebben, den 
sterken hand die hem aan Amsterdam verbindt, den Bezuiden
hout in ruil nemend voor zijn Heerellgracht, den Haag in ruil 
nemend voor zijn opperstad des lands die hém niet minder lief 
is dan zij aan V ONDEJ. of aan .T ACOB VAN LENNEP was geweest, en 
vau v.elke hij nog in April H1l2 in deze akademie verklaart, 
zich als haar burger beschou wel te willen zien, en den rMd van 
state in ruil nemend voor ziju hoogeschool, die hij inde grond
wetscommissie van 18 S 3 heeft vertegen woordigd ,en aan welke hij 
zich niet het minst verbondelI voelt dool' vele tradities van zIJn 
geslacht. En evenzoo , als MEIU uit Zürich in 1902 een van zijn 
hoofdwerken opdraagt aan ASSER, als vreemde landen hem met 
doctorskappen en hooge ridderorden omhangen, als zijn eigen vader
land hem minister van staat maakt in 1904 - de eenige minister 
vau staat buiten de politiek -, als dezen zomer in 's lands rouw 
over ASSER zich een treffende deelneming mengt van vreemde staats
lieden en zelfs van vreemde regeeringen, het is alles om zijn dier
baarsten en grooten arbeid. 

In den zomer vau 1891 dan verklaart VAN 'l'IENHOVE:'i zich be
reid; in het voorjaar van 1892 gaan de N ederlalldsche noodigingell 
voor een Haagsche conferentie in zee; in 1893 zal zij bijeenkomen. 
Alles is tot in bijzonderheden voorbereid, scherp, zorgvuldig, vol
ledig. Het program der N ederlandsche regeering houdt in, wat 
ASSER al in 1880 in zijn Revue als het program der toekomst 
heeft aangegeven: vooraf de vaststelling van hoofdregels, die het 
gansche terrein van het privaatrecht zullen bestrijken, daarna en 
als volgzaak uitwerking en bijschaving van die regels voor bepaalde 
stoffen. De weg is geëffend door een bundeltje rondgezonden 
documenten, . maar vooral door die ongetelde particuliere briefjes, 
die voor ASSERS arbeid altijd honderdmaal meer beteekend hebben 
dan ambtelijke missives en bescheiden. Evenwel, er dreigt iets 
kritieks. Alles staat en valt met een als bruikbaar erkenden opzet, -
en tegeu ASSERS grondslag is oppositie. Men wil de volgorde om
gekeerd zien: de concrete regels voor bepaalde stoffen juist voorop, 
de albestrijkende hoofdregels daarentegen uit&tellen tot ná het com- \ 
plex van concrete voorziellingen, als ze dan nog noodig zijn; niet 
uit den regel het rechtsvoorschrift halen, maar door het recht tot 
den regel gaan. En hier kenteekent zich nu al dadelijk ASSERS 
tactiek. Hij vermijdt alle halsstarrigheid; werpt geenel'lei gezag of 
dreigement in de weegschaal; in zijn openingsrede bereidt hij een 
minnelijke schikking zelfs voor door te zeggen, dat het Nederlandsche 

· ; 
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voorstel niets hoegenaamd wil praejlldicieeren en dat de conferentie 
natuurlijk souverein bl~ift. In de eerste gewone vergadering is het 
Ib:NÁuL'l', uit Parijs, die den aanval leidt, en voor zijn aanval 
instemming vindt. ASSER geeft zich, na een kort verzet, gewonnen. 
Op één punt - den ouden statutenregel over de vormvereischten 
van rechtshandelingen - beproeft hij in 1893 zijn oorspronkelijk 
stelsel nog te redden; maar al iu 1894 komt hij ook daarop niet 
meer terug. Hij vereenzelvigt zich snel en zonder vuorbehoud met 
het wel'kplan der anderen, bezorgt daaraan - door vooropschui ving 
van het procesrecht - zijn gelukkigste kans; en vier jaar later 
(1897), in deze akademie, zegt hij onomwonden: de conferentie 
heeft gel~ik gehad. 

Waarom mocht hij zoo doen? Omdat. het essentieele in zijn oude 
plan totaal ongerept bl~ift. Het lijstje van onderwerpen, dat hij in 
1880 heeft aangekondigd en in zUn afscheidsoratie van 1893 beaamd, 
vindt niet enkel de voorkeur en geregelde afwerking, maar schier 
geheel in die volgorde zelf, die hij zich had voorgesteld. Van wat 
hij zoo gaarne is blijven lIoemen met den suggestieven naam "het 
wetboek van internationaal privaatrecht" zouden voornamelijk aan 
de beurt moeten komen het eerste boek - thans in hoofdzaak 
voltooid -, .het erfrecht en het faillissement. De conferenties mi 
van 189:3, 1894, 1900 en 1904 hebben zich naar dit program 
gedragen. Het is bij dit alles meel' te doen om een regeling TIaar 
goede methode en in gestadige voortschrijding, dan om een regeling 
met geweldige resultaten. Wat ASSER haat, dat is alleen het dilemma: 
óf willekeur van landswetten óf eenvormig wereldrecht ; voor familie
en erfrecht, zakenrecht en rechtspleging zal immers nog tientallen 
van jaren lang een conflicten recht onmisbaar wezen; en niet alleen 
zal de vaststelling van zulk een conflictenreeht in gemeen overleg 
de rechtszekerheid aanmerkelijk dienen, maar aanmerkelijk ook zal 
zij bijdragen om van tal van opgeblazen nationale rechtsverschilleu 
de futiliteit te doen inzien en aldus den geest ze~f der juristen te 
internationaliseel'el1. Daarom ook is de verzorging van de werk
machine hem even lief haast als het voortbrengsel zelf. Het werk 
moet niet vallen met de broze krach.t van één sterfelijk man, het 
procédé m@et duurzame organisatie vinden. De eerste conferentie 
(1893) werkt alleen op ASSERS program; de tweede (1894) op het 
werk der eerste; maar de derde en de vierde (1900 en 1904) 
krijgen, naast het werk van haar voorgangsters, ontwerpen of 
voorstellen lijsten als basis, uitgaande van een in 1897 inge
stelde bestendige Nederlandsche staatscommissie met ASSER als 
president, door deze commissie rondgezonden aan vreemde regeeringen 



- 5 -

( 20 ) 

(van wie ook andere zulk eeu commissie instellen), en daarna weer 
dool' de N ederlandsche commissie definitief bewerkt. Met toepassing 
van deze werkwijze worden, na de leden zelf der conferenties, ook 
hUIl aanvankelijk sceptische regeeringen voor het nieuwe werk ge
wonnen; zelfs treedt iJl 1904 Japan ad audiendum tot de b~ieen
kO\llst toe; en zoo wordt, wat eerst tegenzin en ongeloof aantrof, 
een zaak, die meer en meer allen ter harte gaat. 

Ik geloof niet mis te tasten, als ik gis, dat na de conferentie 
van 1904 andermaal een kritieke tijd intreedt. De voorzieningen 
nopens procesrecht, en het eerste boek van het internationale wet
boek, z~in nagenoeg afgewerkt; resten van het oude program alleen 
erfrecht en faillissement. Maar het faillissement gaat hokken, eens
deels op het bezwaar Oll! gerechtelijke faillietverklaringen uit elk 
der deelhebben de staten te aanvaarden zonder nadere contrûle, 
anderdeels wegens het wetsverschil tussehen de landen met enkel 
koopmansfaillissement en die met allemansfaillissement ; ASSElt zelf 
neigt tot overgave van deze stof aan bijzondere traetaten tusschen 
de landen twee aan twee. Doch ook het erfrecht gaat, ondanks 
ASSERS onuitputtelijke vindingrijkheid, hokken op de nationale reserves 
tegen eenheid der nalatenschap, die tevens toon en , hoeveel angel~ 
hlettertijd ook in het zakenrecht zullen liggen. Zal u?en nu terug
keeren tot het idee van 1892, de algemeene hoofdregels? ASSElt 

schijnt er zelfs geen oogenblik over te hebben gedacht, al wil ecn 
Zwitsersch voorstel van 1900 hem voor het verbintenissenrecht dien 
kant weer uitdringen. Zal men zich gaan beperken tot herziening 
en aanvulling van het reeds verkregene? Of zal men overstag gaan 
en onderwerpen ter hand nemen, die, in stede Yllll conflictenrecht, 
juist eenheid van recht behoeven? Het bezwaar daartegen ligt zeker 
niet bij ASSERS geest, die lenig genoeg is; want al zoekt hij de 
bestaansrcden en de waarde zijner conferenties juist in het eerbie
digen van nationale rechts verschillen , en al heeft juist zijn zin voor 
wat ln de bestaande rechtsverscheidenheid reëel is zich door de 
Ieme "eenheid \7an recht" nimmer laten verlokken, reeds op de 
Berner conferenties voor het internationaal goederenvervoer per 
spoor (1881, 1886) heeft hij zich ook op het stuk van eenvormig 
wereldrecht een meester op alle wapenen getoond. Maar het een
vormige recht, met name het zeerecht, is sinds gemimen tijd in 
Belgische handen, en te minder wil ASSER onder hun duiven 
schieten, waar hij oordeelt, dat België te weinig aandacht geeft 
aan wat voor hem altijd het halve welslagen van internationalen 
arbeid heeft beteekend : een welsamenhangende keull van waarlijk 
nuttige onderwerpen én van hun volgorde. 

I 

j 



- 6 -

-
( 2l ) 

De redding komt ditmaal van buiten. Nagenoeg te gelijker tijd wen
den Duitschland en Italië zich (1901:)) tot Nederland met het verzoek, 
de codificatie tel' hand te nemen van wissel- en chequerecht. Met 
jeugdigen ijver en meesterschap over de stof weet ASSER eerst in 
nationale vraaglijsten , tot onzen handel gericht, vervolgens in inter
nationale vraaglijsten en vooroutwerpen een inhoud en een vorm 
te viIlden, die welslagen belooft. Van deze opdracht aan Holland, 
die meteen voor het internationale recht de nadeelige afscheiding 
tusschen bUl'gerlijk en handelsrecht helpt te niet doen, heeft, na 
de conferenties van 1910 en 1912, wel niemand spijt gehad. 

Die beide wisselconferenties hebben ASSER gebroken. Voor wie 
den enorll1en voorbereidings- en leidingsarbeid kent, dien ASSlm op 
eigen schouders nam, is dat waarlijk niet te verbazen; het is eerder 
te verwonderen, dat de catastrophe nu eerst kwam. Het leven der 
meesten, helaas, in onze jaren is óf als een Engelsch landgoed, 
mooi en verkwikkend maar improductief, óf als een Duitsche 
fabrieksstad, productief maar leelijk; het harmonische midden van 
een te gelijk voortvarend en rustig, energiek maar toch vJ'Oolijk en 
goedgeordend leven wordt, althans onder mannen, schaarschel' en 
schaarscher. ASSER heeft zulk een aesthetisch leven nooit gekend, 
en misschien maar weinig begeerd. Het zijne was overdruk, op de 
grens van het overstelpte; zijn schr~jftafels en de vloer van zijn 
werkkamer waren torens van wanorde, waarin enkel zijn scherpe 
geheugen en zijn voortreffelijke methode van zaken afdoen, dat 
's ochtends op de slaapkamer al begon, leiding hielden. rrot zijn 
drieënzeventigste is dat goed blijven gaan. Maar in den voorzomer 
van 1911 voelde hij zich vermoeid en onprettig; zocht afleiding in 
een buitenhotel in D uitschlalld, dat hem criant verveelde. In de 
lente van 1912 zei hij al, de derde vredesconferentie niet te zullen 
beleveIl. Na de wisselconferentie van Juni en Juli 11:)12 was hij 
op eens een slechtuitziend , slechtademig man geworden, die maar 
al te helder een spoedig eind voorzag. Doch toen zelfs, "schoon 
hij stond op d'oever van zijn leven", was het geen \velgevallen in 
het bereikte wat zijn geest gespannen hield, maar plannen en wen
schen voor de voortzetting van zijn werk, met welks bl\1Vend 
welslagen hij 's lands eer gemoeid voelde. Een groote troost is hem 
in die lange, zwaarvallende maanden van driekwart werkeloosheid 
de geleidelijk in hem aansterkende overtuiging geweest, dat, hoe
veel ook aan het werk zijner conferenties uit een oogpunt van 
tastbaar n ut nog te verbeteren mocht blijken, althans met de ver~ 

dragen op huwelijksgoederenrecht en handelspapier iets wezenlijks 
was bereikt. 
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VOOl' ons, die den uitslag van ASSERS arbeid kennen, die weten 
hoe door zijn talent en zijn volharding uit dit zaadje een boom 
is gegroeid, is het niet makkelijk meer ons te verplaatsen in wat 
aan dat keerjaar IS!) 1 voorafging. Een jong student, ongetwijfeld 
van zeer bijzondere gaven - rector van zijn studentencorps, op zijn 
twintigste door Leiden met goud bekroond, even vóó,' zijn tweeën
twintigste al gepromoveerd -, maar die zich in het jaar zelf van 
zijn promotie in internationale congressen werpt, en er op zijll vijf
entwintigste zulk een utopie als eenheid van wisselrecht bepleit; een 
jong man, die velen aanstoot geeft door het enkele feit, dat hij op 
zijn vierentwintigste reeds hoogleeraar wordt in "het hcdendaagsche 
regt", en wien het voldoen aan de eischen van dien veelvakkigen 
leerstoel te zwaarder valt, omdat hij er advocaat, en gezocht advocaat, 
bij is; een omgeving als de befaamde "hoofdstad van Polderland" 
met haar kwijnend athenaeum; een tijdperk, toen internationaliteit 
even ongerijmd was als zij nu in de mode is; - men behoeft waarlijk 
niet te vragen, of allen, die ná de successen van 18 \)3 en 18\) 4 
hosanna zijn gaan roepen, al vóór 1870 of 1880 aan ASSERS zijde 
hebben gestaan. Aan niets kan men beter herkennen, een hoe hardnek
kige en beleidvolle strijd er lloodig is geweest om deftige of kor
zelige apathie te overwinnen, dan aan het feit, dat nog in Januari 
1892, wanneer het werk del' beraamde conferenties al twintig 
jaar voorbereiding door ASSElt en de zijnen achter zich heeft en 
de minister van buitenlandsche zaken al tot terhandneming heeft 
besloten, in de eerste ka meI' een internationaalgezind man als 
mr. RAHUS"EN bepleit, dat voor internationale codificatie de tijd nog 
niet rijp is, en zoowaar de minister \'an justitie zelf daar de wan
kelmoedige vraag aan toevoegt, of men in elk geval maar niet beter 
zou doen te wachten, totdat "de wetenschap van bet internationaal 
privaatrecht ... voldoende vastheid" zal hebben bekomen. Men kan 
zich indenken, hoe de "practische" mannen uit ASSERS ruim dertig
jarigen Amsterdamschen advocatentijd sliepuit tegen hem hebben 
gedaan, toen zij zagen, dat, achtereenvolgens, in 1868-1869 een 
Nederlandsch-ltaliaansch verdrag op de naamlooze vennootschappen 
wordt gesloten en geratificeerd, dat recht tegen zijn liefste wenschen 
en zijn warme bestrijding ingaat; dan in 1873-1874 een be
scheiden voorstel van minister GERICKE om de codificatie ter hand· 
te nemen van een stuk formeel internationaal recht op Duitschland 
en op Frankrijk afstuit; en eindelijk in 1884 een gelijksoortig doch 

4 



- 8 -

D 

( 23 ) 

ruimer voorstel van den Italiaanschen minister MANCINI eveneens 
vriendschappelijk wordt afgewimpeld. Nog jaren na het heilrijk 
besluit van minister VAN 'l'IENHOVEN is het in Haagsche kringen 
blijven heeten, dat dit alles immers maar vuurwerk was, enkel 
bedacht "tot ASSERS meerdere glorie". 

Maar de weerstand tegen ASSERS parool van 1862, dat ons land 
"zijtJe vorige plaats onder de mogendheden" herneme door zich op 
te werpen als den "krachtig handelenden voorstander" van· het 
internationale rechtsverkeer, - die weerstand i8 dan toch in het 
eind gebroken. Hoe? 

Men mag zich den gang van zaken niet aldus voorstellen, als 
zou ASSER, daags na zij n promotie in ] 860 0 ver de "Geschiedenis 
der beginselen van het N ederlandsche Staatsregt , omtrent het Be
stuur der Buitenlandsche Betrekkingen" - een dissertatie van deels 
historisch-descriptief deels staatsrechtelijk karakter, maar burger
rechtelijk gekleurd -, als zou ASSElt terstond daarna zijn internatio
nllal privaatrecht in het oog hebben gevat. De weg naar wat eenmaal 
zijn centrale werk zal worden loopt over OIIS gewone handels- en 
procesrecht heen. Hoewel uit Asslms wakkere oratie van 1862 de trek 
naar het internationale al duidelijk spreekt, en hij er zelfs al pleit 
voor erkenning van vreemde vonnissen en gelijkstelling van vreemde
lingen, toch is hij zich blijkbaar de latere vocatie hier nog niet 
scherp bewust. Kennis van het handelsbedrijf, blik op de handels
wereld, een practisch nut vall recht en rechtspraak, dat veel verder 
behoort te reiken dan exegetische toepassing va.n de wet op de 
zich voordoende gevallen, dát is het wat zijn geest hier boeit j 
zich zelf en anderen wil hij lcm·en, de aanleiding tot elk proces 
te zien - gelijk hij het uitdrukt -- als een drama, tot welks 
ontkllooping alleen die advocaat of rechter goed kan meewerken, 
die er de intrige van doorziet. Is het wonder, dat de man, die 
zoo denkt, een proef gaat nemen met colleges ook voor niet-studenten, 
en dat de studentenalmanak bij herhaling vermeldt, dat zich in 
"waren bloei" een "pleitcollege" verheugt, waar - in die dagen 
iets ongehoords - zittingen van hof, rechtbank en kantongerecht 
worden nagebootst? Deze zeer levende kennis van het recht in zijn 
toepassing op handel, scheepvaart, zeeverzekering, nijverheid maakte 
ASSER niet alleen een aangewezen lid van de staatscommissie tot 
herziening van het wetboek van koophandel (1879-1890) en een 
onvermoód bedenker van partieele hervormingen, maar zij legde 
voor zijn interna.tionale werk van later den besten grondslag. Zijn 
in 1873 voor het eerst verschenen, in 1911 in twaalfden druk 
uitgekomen Schets van het Nederlandsche Handelsrecht is van deze 

Jaarboek 1914. 2 



- 9 -

( 24 ) 

volstrekt onschoolsche rechtsgeleerdheid de overal even klare af
spiegeling. 

Het is in den loop der van 18G2 tot 1865 gehouden congres
sen (Brussel, Gent, Amsterdam en Bern) VRn de toen pasgeboren, 
doeh weldra ingeslapen Intel'llatiollRle vereelliging voor den voor
uitgang der sociale wetenschappen, dat voor ASSER "der 'Wecker 
kam", in den vorm eener kennismaking met de advocaten ROLIN
-JAl~QUE~IYNS en 'VES1'I,AKE. Het wonder van die dagen, gelijk HOJ,lN 
het later zelf heeft vastgelegd, was, dat een zelfde behoefte aan 
internatiol1uliseering van recht en rechtsstudie vrij plotseling opkwam 
aan ver uiteenliggende hoeken van Europa en zelfs Amerika. Het 
is de roem van onze driemannen, dat zij ter rechter tijd hebben 
toegetast. Op een zomersche wandeling in 1867 van ROLIN met 
ASSEIt in den Haarlemmerhout werd het werkplan beklonken van 
een Revue de droit international et de législatioll comparée, die 
eind 186!:l onder hun drieër leiding verscheen, de eerste en jaren
lang - naast het Journal van CLUNET (1874) - de eenige peri
odiek, ook voor het volkenrecht. En toen in 1873 ROUN in een 
omzendbrief de stichting voorsloeg van een Instituut voor intema
tionaal recht als wetenschappelijk centrum dezer gelijkgezinden, toen 
was onder de elf stichters van dat Instituut natuurlijk ASSER de 
man voor Holland. Sinds deze jaren is ASsEltS koers beslist; de 
Revue plaatst reeds in haar eersten jaargang een prachtig artikel 
van ASSgRS haud over de werking van buitenlandsche vonnissen, 
en al in 1875 krijgt de Tl'èveskamer op het Binnenhof, a.an bui
tcnlandsche gasten vrij wel ontwend, zijn Instituut te ontvangen. 
Hij aanvaardt het voorteeken. 

Toch is dit ASSERS oogsttijd nog niet. Beeft hij in de eerste tien 
jaren na zijn hoogleeraarsbenoeming geregeld opstellen, meest van 
practische strekking, alsmede zijn werkje over handelsrecht geschreven, 
tusschen zijn vierendertigste en tweeënveel'tigste jaar doet hij maar 
weinig van zich hooren. Drukke bezigheden als advocaat, en de 
onophoudelijke wisseling zijner leervakken - tot straf- en staats
recht toe -, mogen daaraan mede schuld hebben gehad, het zou 
mij niet verbazen, als deze verhorgen jaren van ASSERS studieleven 
almee de zwaarste voor hem zijn geweest aan geestesarbeid: de 
langzaam kruipende, aan ontmoediging rijke, fundeeringsjaren. In 
1880 echter heeft hij, naar het schijnt, zijn richting en rust ge
vonden; nu verschijnen op eenmaal een bondig artikel aan het 
hoofd van de Revue, waarin de met de codificatie van het inter
nationaal privaatrecht te volgen politiek in alle hoofdlijnen wordt 
voorgeteekend; een, deels refereerend deels critisch, werkje over de 
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meuwe Scandinavische wisselwet; en, vooral, de beroemde Schets 
van het Internationaal Privaatregt. Het is het jaar, waarin hij lid 
wordt der akademie van wetenschappen. 

In deze eerste en langste helft van ASSERS advocaten- en professors
jaren - waarin voor het uiterlijk geen wijziging intreedt dan deze, 
dat hij, wegens de herziene Amsterdamsche hooger-onderwijsveror
delling, om praktizijn te kunnen bl~iven buitengewoon hoogleeraar 
wordt (1877), en wel in internationaal privaatrecht en (kort daarop) 
handelsrecht -, in deze jaren ziet men reeds zonneklaar, wat nu 
het geheim is van zijn stijgenden invloed en 8trak8 het geheim zal 
worden van zijn successen. "Er zijn in de Nederlandsche rechtslitte
ratuur maar weinig boeken, zóó beknopt, glashelder en onzwaar als 
de zijne; die met zooveel welslagen beproeven, verwarde of lijvige 
problemen en theoremen terug te brengen tot hun eenvoudigsten 
vorm. ASSER streeft nergens naar volledigheid ter wille van de vol
ledigheid, maar doet het belangrijke uitspringen en laat de rest 
weg of in de schaduw; weet van het beweeglijke of hervormende 
element in de rechtsstof dadelijk zooveel te vertel1en, dat de aan
dacht een actieve houding aanneemt; vermijdt omhaal en vaagheid, 
is nergens gestelseld of opgepropt, bezondigt zich bovendien nooit 
aan die ziekte van scherpzinnige geleerden, te willen verrassen door 
iets uieu ws of pikants. Vooral zijn Schets van bet N ederlandsche 
Handelsrecht is in al deze opzichten een meesterstukje. 

Er schijnt geen reden om te gelooven, dat dit een en ander 
het werk was van een voorbeeldige zelftucht. ASSER deed het zoo, 
omdat zijn natuur hem zóó en niet anders leidde. Rechtshistorie 
en rechtsphilosophie, zelfs vragen van samenhang van rechts be
scbouwingen, bestonden voor hem niet. Zijn bekroonde prijsvraag 
over de waardeleer valt - hij heeft het spoedig zelf erkend -
buiten de lijn van zijn aanleg; in, bij voorbeeld, den breeden 
economischen arbeid van HOGENDORP bewondert hij juist den uit
nemend practischel1 zin en het rijke feitenmateriaal. Hoort men in 
zijn oratie van 1862 nog naklanken van de wetenschappelijke 
voorkeur zijner leermeesters, in 1889 betuigt hij ronduit gemis 
aan sympathie voor "geleerde verhandelingen of wijsgeerige bespiege
lingen"; in 1897 roemt hij in rechtsgeleerde studiën vooral haar 
"toepassing ten nutte der maatschapp~i". Het concrete is z~in natuurlijk 
begin- en eindpunt, nooit een ter illustratie uitgedacht voorbeeld 
b~i een abstraeten tekst; en de herziening van het procesrechttractaat 
in 1904 trekt hem niet het minst daarom aan, omdat zij berust op 
een ruim onderzoek uaar de practische werking dier bepalingen. 

In zulk een opvatting van de rechtsbeoefening steekt, ook bij 
2* 
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ASSER is het gebleken, een duhbel gevaar. Vooreerst kan een al 
te practische zin er licht toe brellgen, aan onze niet volmaakte 
wetsartikelen een uitlegging te geven, die voor de opgeworpen 
rechtsvraag misschien indruk maakt, maar aan de .door den wet
gever beoogde goede werking dier artikelen ernstig schade doet. 
En anderzijds gaf de al te pmctische behandeling van een weten
schappelijk onderwerp aan Assmts uiteenzettingen, hij al haar 
aantrekkelijkheid, wel eens den glimp eener causerie. 'roeh be
hoeft men maar even van dezen frisschen jurist de aandacht af 
te wenden naar die getubberde heeren, die zich gaarne hetiteld 
hOOl'en als "priesters in den tempel van Themis", of zich te her
inneren, hoe hij instemde met BISMA RCKS minachting VOOI' de 
juristenvraag , of de Association lnternatiollale Africaine van koning 
LEOl'OLD wel hetzij Belgische hetzij uithecmsche rechtspersoonlijk
heid hezat, om te begrijpen, waarom ASSER als hoogleeraar een 
wijden krans van dissertaties om zich wist te vlechten, en een 
aldoor breeder kring van adepten wist te winnen voor zijn over
tuiging, dat het internatiollaal privaatrecht om een weldoener der 
menschheid te worden noch bij gemoderniseerde statl).telll'egels noch 
bij beslissingen naar "den aard der zaak" kon hlij ven staan. Vooral 
toen, naast zijn Fransche artikelen in de Revue en elders, zijn 
Schets van het Internationaal Privaatregt in vijf vertalingen de 
aandacht van heel Europa begon te trekken, werd het allen, die 
zijn fundeeringswerk kenden, duidelijk: "die man zal niet rusten, 
tenzij dat hij deze zaak voleind hebbe" . 

lIl. 

Zoo naderen dan de jaren van ASSER den Verbeider. Zijn weten
schappelijke basis is gelegd; nu gaat hij af op de daad. 

Dat hij ook voor man van de daad geknipt is, heeft het depar
tement van buitenlandsche zaken al sinds lang ervaren en erkend. 
In 1860 al, als jonge man van twee en twintig, heeft hij op een 
congres, te Koblenz door particulieren belegd om te protesteeren 
tegen den druk der Rijnvaartrechten, zich zien aanwijzen als lid 
eener commissie van actie, en is hij uit dien hoofde op ons 
ministerie aan het Buitenhof in- en uitgegaan; dezelfde man, die 
later, van 1888 tot 1895, onze RijnvaRrtcommissaris wordt. In 1875. 
wijst minister V ÀN DER DOES, op grond van welbewezen gaven, hem 
aan als (onbezoldigd) raad-adviseur bij zijn departement, een functie 
die in naam geëindigd is toen ASSER, na tien maanden staatsraad in 
buitengewonen dienst te zijn geweest, in 1893. staatsraad werd, doch 
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die heeft doorgeduurd tot in de laatste weken zelfs van z~in leven. Was 
in den tijd vóór 1892, toen onze buitenlandsche staatkunde maar zel
den gelegenheid vond of lust gevoelde tot initiatief, de7:e rol in zeke
ren Ûll niet zwaar, wij werden toch onophoudelijk gemengd in kwesties 
en conferenties, die anderen ons oplegden; en in de veelzeggende 
hulde, door minister VAN SWINDEREN aan ASSERS graf geuit, lag diepe 
erkenning van het vele, wat ASSERS kennis en ASSERS tact veertig 
jaar lang hebben weten te doen ook voor het, in zijn dissertatie 
ontlede, "bestuur der buitenlandsche betrekkingen" van ons land. 

Na 1880 komt er gaandeweg licht en schot in zijn verwachtingen. 
In 1881 is ASSER invloedrijk gedelegeerde op de conferentie, door 
Zwitserland ten tweeden male te Bern beroepen ter eenvormige rege
ling van het intemationaal spoorwegvervoer. In 1884 lanceert Italië 
(Maneini) het plan eenel' conferentie voor de codificatie van het 
conflietenrecht. In 1886 komt te Bern een derde vervoerconferen
tie bijeen, waar ASSER andermaal rapporteur is. Zoo komen z\in 
illusiën meer en meer binnen den kring der levende politiek. Nu 
de muren eenmaal boven den grond uit zijn, vordert de bouw 
zienderoogen. 

Wie thans terugblikt op ASSERS pogen en slagen, is wel het meest 
getroffen door ûjn zeldzame gave, het doel te ûen en den weg 
naar het doel. Aan bekwame, zeer bekwame en hoogst bekwame 
juristen was ook het Nederland vall ASSERS dagen rijk. ASSERS ge
heim echter is het geweest, vóór alle anderen te voelen, welke in het 
verleden onbekende voorzieningen de naaste toekomst behoeven zou; 
hij ziet de leemte; hegint uit een gansch anderen hoek te werken 
dan 'vanwaar men hervormingen in het recht verwacht; probeert 
niet kamerlid of minister van justitie te worden, maar, huiten en 
hoven de politiek blijvend, slorpt hij al die kennis en ervaring in 
zich, die hem straks onmisbaar wezen zal voor de groote taak. Ik 
geloof niet, dat men iemand kan wijzen, die sein Meister gewesen 
ist; ik heb geen meester van ASSER knnnen villden, dan ASSER zelf. 

Een trek, die ASSlm boven velen begaafd maakte voor deze eigen
gekozen taak, was zijn opvallende I ust en gaaf om tot stand te 
brengen in gemeen overleg; om te werken met menschen zooals zij 
nu eenmaal zijn. Zij besloeg in hem een heel spectrum van kleu
ren; ze was te gelijk zijn zwakheid en zijn onnavolgbare kracht, zijn 
pijnlijkste gebrek en zijn schoollste deugd. Wanneer de zesen
twintigjarige GIJSBERT KAREl. van de prinses van Oranje omzichtig 
te hooren krijgt, dat de groote KINSBERGEN , zijn stiefschoonvader 
en de bezieler van zijn jeugd, gebreken van eerzucht en onstand
vastigheid toont, die zij, bij 's mans sehoonen en grooten roem, zich 
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na nwelijks durft bekenuen, dan dekt hij de erkellni~g van die 
fouten met de betuiging, dat KINSBERG1~NS tl'OUW en warmte jegens 
den lande onaantastbaar staan, en dat er geen heter admiraal is 
voor 's lands vloot dan hij. Bij ASSlm heeft zekerlijk wel eens de 
neiging om tegenstand te breken of te voorkomen geleid tot te ver 
gedreven concessies: nu eens dool' de in zijn geschriften cn advie
zen freq llente en haast altoos kittelende voorstelling, als wu een 
juridisch twistpunt geen twistpunt, doch enkel een woordellkwes
tie zijn, die zich bij uitstek leende tot transactie; straks dool' 
vleiend te beoOl'deelen wat lof maal' matig verdiende;' soms ook 
dool', ten einde een toekomstigen weg te effenen, het succes van 
zijn voorstellen in het verleden onder te schel licht te brengeI], 
Doch anderzijds was het die zelfde neiging tot gemeen overleg, die 
zijn oog en geest wijd open zette voor andermans bezwaren en 
ideeën, zelfs voor die van weinig el'varenen. Nooit of bijlla nooit 
morde hij over traagheid en onwil bij anderen, maal' hij zocht 
verdere teleurstelling te voorkomen door wijziging van zijll eigen 
gevechtsplan ; nooit legde hij op iemand, wien ook, dcu druk van 
z~jn groot gezag en vau zijn meer dan Europeeschen naam; jegens 
jongeren de toeschietelijkheid en de aanmoediging zelf; jegens oude
ren vrij van elke begeerte om door pen of woord te kreuken -
mij is niet één polemisch artikel in handen gekomen van dezen 
gevatten schrijver, die toch waarlijk de kunst om iemand af te 
maken wel zou hebben verstaan -; voor misslagen van zijns 
gelijkeu natuurlijk niet blind, zal hij wel gelachen hebben, als 
DE MAR'fENS in 1897 voor den dag komt met een bescha.mend 
Costa-Rica-Packet-vollnis of BEERNAlm'l' in 1907 llIet eeu sierl~ikc 
wel voorbereide bestrijding van een in den bestreden vorm niet he
staand conferentievoorstel (zie II blz. 34.6), llIaar hij had daarnaast 
oprechte waardeering voor de practische talenten van wat w~i alle
daagsche menschen noemen, en uit een degelijk zeepzieder of 
graanhandelaar kon hij voorlichting inzuigen met ongeveinsde be
wondering, Als ASSER voor ondervonden toegefelijkhcid z~in dank
baarheid uitsprak, was dat wezenlijk in het besef van wat aan zijn 
werk ontbrak; en het mag nog wel eens worden herinnerd, hoe 
ASSER, ondanks z\in kinderlijke belustheid om zijn naam gedrukt 
te lezen, er nooit naar getaald heeft den roem van anderen te 
verduisteren ten bate van den Zijnen, en tot het einde toe, zoo in 
als buiten deze akademie, het hém en hém alleen toekomend 
vaderschap der eodificatie van het internationaal privaatrecht heeft 
begeeren af te wentelen op de vereerde gedachtenis van zijn vriend 
MANCINI. 
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Dat die ontvankelijkheid voor de denkbeelden en denkwijzen van 
anderen juist voor zijn conferenties een kostbare gaaf was, spreekt 
wel vanzelf. Om in zulke vergaderingen niet enkel voorzitter te 
heeten, maar er de door allen erkende centrale man te zijn, moet 
men vooreerst aller kennis overtreffen of evenaren, maar tevens 
van elke opmerking de zenuw weten te voelen. Evenals men er 
na het toezenden van een geschrift aan ASSER zeker van kon Z\in, 
in zijn antwoord zonder zweem van onvriendelijkheid de teere plek 
te zien aangeduid, zoo was hij ook een der eerste juristen uit de 
Code-landen, die de bezwaren vatte, welke voortkwamen uit het 
zoo anders gebouwde Scandinavische of Hongaarsche recht. De 
bliksemsnelheid waarmee hij alle mogelijkheden overzag, het gemak 
waarmee hij met· de rechtsgevolgen van uiteenloopende voorstellen 
jongleerde om ze ten slotte alle weer in één hand op te vangen 
met de conclusie dat dit of dat dus het doeltreffendste was, en 
het genoegen waarmee hij dat alles snel en puntig formuleerde in 
de drie talen, werd alleen geëvenaard door de schranderheid van 
de vondsten, ware eieren van Columbus, waarmee hij een spaak
loopende di~cussie wist te redden: zoo de revisie van arbitrale uit
spraken ter eerste vredesconferentie, het renvooistelsel voor de domi
ciliaire wet op de conferentie van 1900, het ondervangen van 
godsdienstige huwel\iksbezwaren door diplomatieke huwelijksluiting 
op die zelfde bijeeukomst, en een onvermoeide reeks van voorslagen 
om het stelsel van zijn erfrechtstracfaat te verzoenen met het egotisme 
van hardnekkige landsregeeringen. Geen soluties voor de eeuwigheid 
lIatuurlijk en ook niet als zoodanig bedoeld, maar op het oogen
blik zelf onschatbare uitwegen. 

Hoewel ASSER het belang van den vorm allerminst overschatte, 
is het zeker ook ~an zijn zorg voor den levensvatba.ren vorm te 
danken, dat al wat hij gesticht heeft duurzaam gebleken is. Zoo 
vreemd als hem het systematiseeren was, zoo aangeboren was hem 
het organiseeren. In de beide reeksen van Haagsche conferenties 
was, naast RENAUL'l', ASS1<;R de man, die de gelukkige inkleeding 
en de goede redacties gaf; in 1907 was het onder zijn voorlich
ting, dat op 19 September de eerste-gedelegeerden een beter voor
bereiding voor de derde vredesconferentie beraamden; het redactie
comité der Haagsche opiumconferentie van 1911 op 1912, met 
welke ASSER niets te maken had, ging voo!' zijn gewichtige proto
colaire artikelen een goede redactie halen aan ASSERS huis op. het 
Bankaplein; en straks zal ook de Haagsche academie voor internationaal 
recht haar slagen goeddeels te danken hebben aan zijn talent voor 
het vinden van den rechten vorm. Meer dan eens heeft ASSER in 

J 



- 15 -

( 30 ) 

onze vergaderingen doen blijken, dat hij, eenmaal georganiseerd 
hebbend, rusteloos bleef zinnen op verbetering. 

Ik noemde ASSERS flair, ASSERS gaven van totstandbrenging en 
zijn ongekunstelde ontvankelijkheid; maar ik verzuimde nog de 
gaaf te noelllen, onder welker wijding dit alles stond: zijn, door 
beleid geremde en bewaakte, maar nochtans vUl'ige warmte. Y óór 
al zijn gaven uit gingen zijn impuls eu zijn doortastendheid. "Gij 
weet, dat ik geen utopist hen", heeft hij in 1907 ter vredes
conferentie gezegd (H hlz. 236); maar betel' nog wist llIen, dat 
nooit iemand uit dezen grootmeester van het beleid eeu dier einde
looze aanmaningen tot omzichtigheid heeft vernomen, tot wachten 
op anderer voorgallg of op rijpe tijden, waarin velen juist het 
kenmerk van den gewichtigen staatsman zien. Aldoor waakzaam, 
aldoor z~in plannen herwegend en emendeerend , gedurig lettend 
op de teekellen van den dag, is het altoos ASSER die hedellkt, 
ASSER die onderneemt, ASSER die aandrijft. Is eenmaal goed en wel 
zijn eenheid der nalatenschap in beginsel aanvaard geworden, dan 
erkent hij achteraf, met een lach, dat het Nedel'lalldsche voorstel 
daartoe wel wat vermetel was; maar hoe triomfeert hij niet, wanneer 
hij, achtereenvolgens, eerst het meeningsverschil dcr geleerden, ter 
wille waarvan men zijn conferentie vau 1893 als onrijp had willeu 
verdagen, ter conferentie zelf ziet wegdooielI als sneeuw; dan den 
aanvankelîjken weerzin van Duitschland, waarop zich de ontl'aders 
al lIlaal' beriepen, reeds in 18!)5 in binnenlandsche wetboekontwerpell 
ziet omslaan in aanvaarding \'an de Haagsche beginselen; en einde
lijk het alweer waarschuwende vermaan, dat zijn tractatell, eens 
geratificeerd, de rechtsontwikkeling zullen stremmen, ziet logen
straffen door zijn in 1904 herziene en verbeterde proccsl'echttractaat 
van 1897. Al twintig jaar vroeger had hij zijn spotlust kwalijk 
verknepen, toen in 1885 een Congo-akte tot stand kwam, die, een 
paar jaar te voren nog, onder diplomaten gegolden had als met 
de souvereiniteit der staten strijdige utopie. In een tijd, dat schier 
alle vadel'landsche verspieders van het internationale leven met een 
stem vol angstigheid lee l'en , dat de groote mogendheden kinderen 
Enaks zijn, en dat wij Nederlanders in hunne oogen zijn als 
sprinkhanen, en alzoo ook moeten wezen in onze oogen, - is 
deze Kaleb de eellige, die erkennen durft, dat de manier om flan 
te pakken is: aan te pakkel1. 
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IV. 

Dat zelfde in ASSER, hetwelk verklaart, waarom handels- en 
procesrecht zijn volle liefde hadden en waarom de practische be
vestiging van het internationaal privaatrecht zijn groote welslagen 
werd, maakt het tevens zoo goed verstaanbaar, waarom hij eerst 
laat en op trager wijze is toegetreden tot de behartiging van het 
volkenrecht. 

Het volkenrecht is voor ASSER tot in zijn zestiger jaren niet 
anders geweest dan een stel regeeringspraktijkell - welks inhoud 
hij uitnemend kende - met maar weinig houvast en maar weinig 
consequentie, geen rechtssysteem en geen rechtszekerheid . ZIjn 
belangstelling spitst zich, zoodra voor een bepaalde stof - de 
Rijnvaart, de wijze van totstandbrengillg van traetaten , de methoden 
om scheidsrechters aan te wijzen - concrete en samenhangende 
regels blijken te heerschen of bereikbaar schijnen; z~ill ollge
meene tactische gaven maken het hem daarbuiten tot een aange
Bame kwelling des geestes om, hetzij dan op een conferentie 
voor telegraafkabels (11:\82) of Congo-vraagstuk (1884-1885) 
of Suez-kanaal (1885), de Nederlandsche belangen in den str~id 
der part~ien voor te staan; maar hij is cr heelemaal de man niet 
naar om over dit stel opportuuiteitsregelen gewichtig te doen, 
noch ook om hUll theoretisch en grondslag na te vOfschen, om 
welken de practijk zich nog minder bekommert dan om de uit
werking zelf. Als zijn Revue van 1869 het volkenrecht niet buiten
sluit, en zelfs tot 1894 toe het eenige volkenrechtstijdschrift op 
aarde is gebleven, is dat te danken aan WESTJ,AKE en aan MANClNI; 

ASSElt bemoeit zich met het "ondankbaar terrein van het volken
recht" niet dan om te zeggen (1880), dat, ondanks ettelijke par
tieele verbeteringen, het beginsel zelf van het staten verkeer nog 
in afzien baren tijd willekeur en geweld zal zijn in plaats van recht, 
of om in het Instituut nu en dan in een discussie over volkenrecht 
aandeel te nemen. Wanneer hij in 1893 zijn juichtoon laat hooren 
over vijf en vijftig Amstet'damsche dissertaties billnen zestien jaar 
over handelsrecht en internationaal privaatrecht, deert het hem 
blijkbaar niets, dat daar maar één proefschrift over volkenrecht 
tegenover staat; en wanneer hij zich in 1880 (in zijn Revue), in 
1883 (in de Gids) of in 1912 lin deze akademie) uitspreekt over 
den bouw van het volkenrecht, is het om ook daarvoor zooveel doen
lijk het systeem van het privaatrecht op te eiscben, dewijl dit vast 
is en welbeproefd. Het trof dan ook voor ASSERS smaak gelukkig, 
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dat zIJn vier arbitrale uitspraken van 1902, gevolg VRn het ver
trouwen der Russische en Amerikaansche regeel'ingen --- naar dat 
stelsel van rechtstreeksche aanwijzing van scheidsrechters, waarvan 
h~j een warm voorstander was -, kwesties van schadevergoeding 
hetroffen wegens onrechtmatig optreden van Russische oorlogsschepen 
tegen Amerikaansche walvisch- en robhenjagersvaartuigen, en zich 
dus vellen lieten naar de begrippen en beginselen van het civiele 
recht, en met vreugde heeft hij die taak, de eerste daad van 
justitie in het gehouw van het arbitragehof op de Prinsegracht, 
volbracht, gelijk hij zich iets later in dat zelfde jaar te kwijten 
kreeg van het lidmaatschap der eerste arbitrale rechtbank uit het 
arbitragehof zelf in de zaak der Californische fondsen. Dat ASSER 

lid van het arbitragehof was, sprak voor vreemdeling en landgenoot 
geheel vanzelf. 

Behoort hÜ nu tot degenen, die ua 1 S 9 8 op eens met het nien we 
gejuich voor wereldvrede en wereldjustitie en oorlogsrechtcodificatie 
meegaan? De meerderheid van dat alles heeft hem tot het einde toe 
maar weinig kunnen schelen. Hij blijft op zijn eigen pad; houdt 
zich bij het concrete; waardeert eeu tractaatsm·tikel over 's vijands 
bevoegdheid om pal·ticulier spoorwegmaterieel in geoccupeerd gehied 
te gebruiken, omdat men aan zoo'n artikel wat hebben kan voor 
zijn nationalen rechter, of een tastbare organisatie als die van het 
prijzenhof, omdat, is zoo'n verdrag eenmaal geratificeerd, men aan 
de opvolging niet behoeft te twijfelen; maal' hij verheelt allerminst 
zijl! diepe ergernis over een Porter-tractaat (1907), welks toelichting 
wapengeweld verbeeldt te bestrijden, terwijl de tekst juist het tegen
deel beoogt, of over goedkoope, nietszeggende vota ten gunste 
van wapendrukbeperking en verplichte arbitrage; ja zelfs is hij, 
wanneer ter tweede conferentie het arbitragehof, dat nog niets dan 
een lijst is, ter sprake komt, veeleer enfant terrible dan een vleier 
van den Haagschen arbeid. 

Vandaar dat zijn rol op de vl·edesconferenties een gansch andere 
is dan die op zijn privaatrechtconferenties. Niet minder dan op 
zijn eigen conferenties is hij op de beide vredesconferenties een 
door allen erkend voorman geweest; en in dezen wijden kring van 
uitverkoren diplomaten, geleerden en militairen is dat waarlijk geen 
kleine lof. Doch boezemt ginds de gansche stof hem levendig belang 
in, omdat zij zich heeft in te laten met betrouwhare regels en 
omdat nakoming van een eventueel verdrag boven twijfel staat, hier 
gelooft h\i maar zeer ten deele, dat fraaie tractaten iets anders 
doen winnen dan schijn. Ginds voorstellen, die de vrucht zijn van 
ASSERS glashelder inzicht in de werking va.n het reeds bestaande, 
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waarbij zijn gaaf vail redactie slechts heeft te zorgen voor den 
gelukkigen vorm; hier liefst onthouding overal daar, waar men 
het invloedlooze oude volkenrecht 'Yat oppoetst, doch talent van 
organiseeren en redigeeren bij voorkeur dienst baar gemaa kt om, 
waar het mogelijk is, de kiem van iets nieuws en reëels te 8cheppen. 
Een waardig win nel' d us van den N obe} prijs voor den vrede (1911) 
juist daarom, omdat hij, niet apostel maar practisch architect, de 
hervorming van het volkenrecht tracht los te maken uit die steriele 
liefdesbetuigingen voor recht en vrede, waarin de phraseurs en de 
sceptici van dat volkenrecht elkaar zoo gaarne ontmoeten. 

Op drie punten met name is ASSERS optreden van groote waarde 
geweest. 

Wanneer in een comité der eerste conferentie Duitschland, hij 
monde van ZORN, ieder denkbeeld van een vast arbitragehof, ook 
in den meest gematigden vorm, afw\ist, dan is ASSER de eerste, 
die opstaat, en met steun van anderen weet te bewerken, dat 
nicu we, gunstiger, instructies gehaald worden uit Berl\in. 

Wanneel' op die zelfde conferentie Rusland voorstelt enquête
commissies Ulogelijk te maken voor gevallen van plaatsopneming, 
dan is het ASSEH" die nallleus onze delegatie, gesteund door Por
tugal, voorslaat - en met succes --- de taak zulker commissies 
uit te breiden tot el!.: onderzoek van feitelijken aard. Het is lJem 
een diepe voldoening geweest, toen iu 1 HO 5 het incident vun H nU 
werd bijgelegd door een commissie, die zondel' het amendement 
van ASSER buiten het tractaat zou zijn gevallen. 

Maar treffender nog kwam zijn wantle zin voor het reëele en 
het practische uit door zijn denkbeeld van een in het arbitragehof 
te vormen vast comité de procédllre. Het in 1003-1904 voor het 
Haagsche hof gevoerd proces tegen Venezuela had het gemis doen 
voelen van een autoriteit, die, zoolang de arbitrale rechtbank niet 
definitief is opge,treden, den procesgang kan voorbereiden door een
voudige beslissingen van orde, waarover de gedingvoerende partijen 
het niet tijdig eens zijn geworden; en eeu bestendige kamer, ge
vormd door bij voorbeeld drie niet te ver van den Haag wonende 
leden uit het arbitragehof, zou daarin kunnen voorzien. Juist omdat 
ASSER de mislukking vau elk grootschel' plan voorzag, W88 hem aan 
de totstandbrenging van deze kleine, minbeduidende doch in elk 
geval vaste, kern alles gelegen. Niet zoodra echtel' was ter tweede 
conferentie een plan van een geheel vast hof ingediend, of van 
hoogerhand werd onze delegatie gelast, het denkbeeld-AssER niet 
voor te brengen. Met groote zelfbeheersching heeft hij toen ter 
conferentie zijn denkbeeld prijsgegeven, maar de bitterheid over dit 
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gebrek aan vertrouwen in zijn toch waarlijk uniek beleid is er niet 
op verminderd, toen inderdaad het grootc hof duikelde en er dus 
heelemaal niets permanents tot stand kwam; en de mond, die zich 
haast nooit over onwil van medemenschen beklaagde, heeft tot het 
laatst van zijn le"en toe de kortzichtigheid gelaakt, die Nederland 
dusdoende beroofd heeft van de zoo welkome eer, het eerste stukje 
permanente justitie te hebben opgebouwd voor de wereldordening 
der toekomst. 

Behoeft het nog gezegd, dat een man van zulk een opvattiug 
en geaardheid aan het volkenrecht geen samenvattend boek heeft 
gewijd? Hij is in dezen de tegenvoeter, maar tevens de aanvulIer, 
van GIWTIUS. J llist dat er geen geëerbiedigd huitrecht en vrije-zee
recht tusschen de volken bestond, deed den piepjongen GitOTIUS 
zijn pleidooi vall 1604 "oor de Compagnie opvoeren tot een te 
gelijk deductief en historisch-inductief betoog over het recht, dut 
heerschen moest. Juist dat er ook daarbuiten geen geëerbiedigd 
recht tusschen de volken was, deed hem in 1625 het geweldige 
boek ontwerpen, welks systeem misschien achterstaat in verdienste 
bij het partieele jeugdsysteem van 1604, maar welks ongeloofelijkc 
invloed over heel de wereld ons alle aanmerking doet vergeten. 
Juist dat de practijk zijn hoek in het aangezicht bleef slaan, heeft 
GROTIUS nog bewogen het zelf door annotaties te verstcrken. Voor 
ASSER is bet schrift slechts hulpmiddel tot de daad; als zij neigen 
tractaten zijn Schets van het Internationaal Privaatregt doen ver
ouderen, taalt hij er niet naar, het gedrukte, dat immers zijn taak 
volbracht heeft, te gaan herzien; en dezelfde man, wiens organi
saties alle geslaagd en bestendig z~jn, heeft tot driemaal toe een 
geschriftenreeksje op touw gezet, dat al na één of twee jaar uit
liep op niets. ASSERS gave begon daat, waar die van GRO'fIUS ein
digde: hij begeerde veel n;inder de grondlegger of teboekstcller, 
dan de bouwmeester en ingenieur, van bet recht te zijn. 

Maar zoogoed als bij het privaatrecht is ook bier bij het volken
recht zijn bij uitstek practische zin gevoed geworden door warme 
aandrift. Geen Nederlander misschien heeft in de donkerste dagen 
van den Boerenoorlog aan de vertegenwoordigers der republieken 
kostbaarder steun geboden, dan de raadgever in de IJange Hout
straat met zijn krachtige en bezonnen hulp; nict het minst zeker 
bij hun verzoek van September 190 I aan den raad van beheer van 
het arbitragehof om een nitnoodiging tot arbitrage te doen gewor
den aan Engeland. En levendig nog zal men zich herinneren, hoe, 
toen ASSER in Februari 1912 in dezen kring de rrripoli-gedraging 
toetste aan al het fraais dat Italië met zoo veel anderen betuilYd had 
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tel' jongstevredesconferelltie, een ongewone verbittering vun taal 
en eeu ongewoon blosje verried ell , dat diep in dezen plooibal'en 
en schertsenden man niet alleen het hardnekkige ZIlt weggescholen, 
maar ook een gl'oote en onbaatzuchtige liefde voor een rechtvaar
diger lot der menschheid, 

v, 

Is dit dan nu ASSERS beeld? 
Hoe dikwijls heb ik niet, terwijl ik mij overnieuw verdiepte in 

zijn levensverloop , de woorden vall WALT vV Hl'l'l\IAN hooren grijnzen: 

"Toen ik het boek las, de befaamde levensbeschrijving: -
.En is dit dan nu (zei ik) wat de auteur iemands leven noemt?" 

Ik verkeer geen oogenblik in zulk een waan. Wij weten, elk 
onzer, maar al te goed, hoe weinig het ware leven schuilt in 
iemands daden en ambten en eergenietingen ; hoe geducht de kleur 
van ons leven afhangt juist van het dagelijkscbe werk, van dage-' 
lijksche zorgen en verwachtingen; en hoe diep ons bestaan wordt 
omgeroerd door behoeften en genegenheden, die niemand be
vroedt dan één enkele vriend wellicht, of dan God alleen. Ook 
al ware het der wereld on bekend gebleven, dat ASSER, nu al vele 
jaren geleden, in zi.in huiselijk leven zoo diep getroffen werd als 
een man getroffen worden kan, - geen onzer, die niet beseft zpu 
hebben, dat achter dat fijne beweeglijke gezicht vol cachet, achter 
die onrustige en opgewekte statuur, achter dat levendige spreken 
en die gejaagde stapjes, een land vol raadselen lag. Mij heeft 
meermalen getroffen de droefgeestige trek, waarin ASSERS gezicht 
zich aanstonds ontspande, zoohaast hij meende alleen of onopgemerkt 
te zijn. Naast den ASSER, dien wij ons het eerst voor oogen brengen, 
gel~ik hij bij voorbeeld, in zijn tl'iomfante Trèveskamer, onvermoeid 
en opgetogen de veeltalige leden zijner conferentie met lachen en 
handdrukken ontvangt en beheerscht, zien wij vervolgens, als de 
vergadering is uiteengegaan en alle geluid verstorven, in het midden 
der zaal alleen achtergebleven dien anderen, gesloten, ASSER, zwijgend 
arbeidend aan het idool zijns harten, - den ASS"ER, dien wij niet 
kennen. 

Een eenzame, ook in zijn groote levenswerk, Hij heeft het niet' 
anders gewild. Hulp en medewerking zocht hij op en waardeerde 
h~i hartelijk, maar het eigenlijke beleid der zaak vertrouwde hij 
aan geen deelgenoot toe. Hij heeft geleefd voor háár, Toen, bij de 
parlementaire behandeling hier en ginds van de in 1905 gesloten 
tractaten , regeeringen en kamercommissies overal wedijverden in 



- 21 -

( 36 ) 

hulde aan zijn initiatief en leiding, werd hij, gestreeld maar nooit 
bedwelmd door dien wierook, meer dan ooit doorwoeld door de 
gedachte, hoe toch, zonder de totstandkoming nog ingewikkelder te 
maken en in gevaar te brengen, in plaats van deze schijncollaboratie 
een ware medewerking der parlementen te verkrijgen zou zijn. 

ZÓÓ vooral staat zijn aandenken voor ons, de groote dienaar VUil 

een groote zaak. '1'oen in Juli de tijding door het laud vloog, dat 
"ASSElt" gestorven was, tocn was bij velen de eerste vraag: hoc 
moet dat nu venfel' gaan, zonder hem? 'Yun t zoo weinig kon men 
van rechtsgeleerdheid en wereldhervormillg niet afweten, of men 
besefte, dat ASSERS geschiedenis niet enkel met de herleving van 
onzen illtel'l1ationalen in vloed samentreft, maar dat zij de geschie
denis dier herleving i8. Had ASSER niet 011S land weer in tel ge
bracht, wij zouden geen pri vaatrecht- en wisselconferenties , geen 
opiulllconferenties hebben gekregen, en ook onze kans voor de 
vredesconferenties met haar arhitragehof en haar prij;.:enhof zou 
zeer aanmerkelijk zijn gedaald. Hoeveel minder zouden wij niet 
op die I-Iaagsche samenkomsten hehhen bewerkt en beteekend , 
als wij niet voor allerlei werk en commissies hem als voorman 
hadden gehad; den mali, tot wien de afgezant van het Carnegie 
Endowment in volle waarheid zeggen kon: "als wij voor de volken
rechtsacademie vertrouwen stellen op Nederland, dan is dat om n, 
wijnheer ASSER". En op welken naam uit het lIloderue Holland 
hadden wij dezen zomer in vredespaleis en ridderzaal met zoo 
ollweerspreekhaar recht kunnen wijzen, zou der Assl<:ns roem? In de 
reeds zoo dikwijls providentieel gebleken historie van ons vaderland 
is de plaats van ASSER ouverderfelijk, omdat hij niet enkel zijn 
land tot groote eer is geweest, maar omdat hij de man heeft kun
nen zijn, dien het herlevend vaderland behoefde, - een man die 
ons achterlaat als ûjn bewonderaars niet alleelI , maal' het gansche 
Nederlandsche volk als zijn schuldenareu. 

C. VAN VOLLENHOVEN. 


