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Levensbericht door H.C.F. Schoordijk

Op 7 januari 2012 overleed prof. mr. Hans Smit in New York op de leeftijd van 
84 jaar. Hij was hoogleraar aan de Law School van Columbia en sinds 1983 
correspondent van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschap-
pen. Mijn herinneringen gaan terug tot de jaren vlak na de oorlog: de col-
legezaal in de Oudemanhuispoort te Amsterdam werd nog verwarmd door 
een kolenkachel! Met zijn gymnasium B leek Hans Smit voorbestemd om 
medicijnen te gaan studeren, maar toen hij ontdekte dat de colleges medicij-
nen ’s ochtends vroeg begonnen terwijl die van rechten op zijn vroegst om 
tien uur begonnen, koos hij voor de rechtenstudie. In vele levensberichten 
wordt hij aangeduid als een bon vivant. Dit sluit niet uit dat hij zijn leven lang 
een harde werker was. Hij gold als de beste waterpoloër onder de juristen, en 
de beste jurist onder de waterpoloërs. In 1947 nam hij deel aan de Europese 
kampioenschappen in Monaco. De bondscoach beval hem ’s middags een 
paar uur te gaan slapen. ‘Een mens slaapt overdag niet’, zei hij en ging naar 
het casino, bovendien was gokken veel ontspannener. Zijn straf kwam in 
1948 toen hij niet mocht deelnemen aan de Olympische Spelen in Londen. 

Smit was een snelle student. In 1946 legde hij zijn kandidaatsexamen 
cum laude af, evenals in 1949 zijn doctoraalexamen. Op aanraden van prof. 
mr. M.H. Bregstein ging hij werken op het vooraanstaande Haagse advocaten-
kantoor van Blackstone. Het was een goede keuze. In een tijd dat iedereen 
meende dat de rechter de wet moest toepassen, hield Blackstone zijn mede-
werkers, maar ook zijn partners steeds voor: ‘Voor de Hoge Raad pleit je 
feiten, feiten en nog eens feiten. Sfeer maken, laten zien dat achter de wereld 
van het recht feiten schuil gaan, die vele geschillen atypisch doen zijn en de 
kleur daarvan bepalen.’ Nooit geloven dat de rechter de wet toepast.

Bij Blackstone bleef hij werkzaam tot 1953. De toekenning van de zoge-
naamde Fullbright-beurs deed hem besluiten aan de Columbia Law School te 
gaan studeren, waar hij in 1954 zijn Master of Arts behaalde. Hij keerde voor 
een jaar terug naar de advocatuur in Den Haag, om het jaar daarop naar New 
York te vertrekken en zijn bachelors studie te voltooien met een Bachelor of 
Laws als First of the Class. Hij werd al snel redacteur van de door studenten 
geleide Columbia Law Review, won talloze prijzen en begon als associate op 
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het bekende kantoor Sullivan & Cromwell. Hij zou daar maar kort blijven. Zijn 
vrouw Beverly raadde hem in 1960 aan in te gaan op een verzoek van de juri-
dische faculteit van Columbia University. Hans was een uitstekend practicus 
maar nog meer een geboren didacticus. Onderwijs geven zag hij zijn leven 
lang als zijn eerste taak. Uiteindelijk was hij meer dan vijftig jaar verbonden 
aan Columbia University. 

Toch was hij zijn vaderland niet vergeten. In 1963 was hij de initiator 
van de Leyden-Amsterdam-Columbia Course, Summer Program in American 
Law, die ook nu nog bestaat. Het idee daarvoor ontstond door zijn ervaring 
in zowel het Nederlandse als het Amerikaanse onderwijs. ‘The American 
focus on fact-specific situations, and the challenge to probe the questions and 
provide appropriate answers was totally different from the memorization I 
experienced in my European studies,’ Smit said. ‘So when I was appointed to 
the Columbia Law faculty, I said, “We should really expose the Europeans to 
American lawyering.”’

De Amsterdamse Oudemanhuispoort en het Leidse Gravensteen, die  
’s zomers een verlaten indruk maakten, werden opeens het levendige toneel 
van Nederlandse en buitenlandse studenten en juristen, waar een maand 
lang intensief onderwijs werd gegeven in het Amerikaanse recht. Smit gaf 
daar civil procedure, en samen met een aantal collega’s andere onderdelen 
van ons vak zoals conflict of laws, international business transactions en 
international commercial arbitration and litigation. In 1988 werd hij bij zijn 
afscheid van de Leyden-Amsterdam-Columbia Course onderscheiden in de 
Orde van de Nederlandse Leeuw. 

Een ander initiatief waar hij terecht erg trots op was, was een vierjarige 
course aan de Sorbonne in 1975. Die leidde op tot een graad, zowel in Frank-
rijk als ook in de Verenigde Staten. Smit doceerde daar in de jaren 1975-1976, 
1989-1990 en 1992. Parijs I (Sorbonne) eerde hem met een eredoctoraat. 

Kort na zijn benoeming aan Columbia in 1960 werd hij belast met het 
Project on International Procedures, dat vele toptalenten aan zich verbond, 
onder wie Ruth Bader Ginsburg, nu 83 jaar, inmiddels het langst zittende 
lid van de US Supreme Court (sinds 1993). Op verzoek van de Amerikaanse 
regering werd Smit met zijn team belast met de revisie van titel 28 van Sectie 
1782 van de US Code, die reeds in 1964 door het Amerikaanse Congres 
werd aangenomen. Dit nieuwe hoofdstuk, dat regels gaf voor geschillen in 
internationale zaken, werd door velen zeer bewonderd en bleek ook rond de 
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eeuwwisseling nog een groot succes.
Tijdens zijn beginperiode op Columbia diende Smit ook als adviseur van 

de Amerikaanse delegatie aan de Commissie van de United Nations, die zich 
bezig hield met het International Trade Law, en als ‘consultant’ van de Judi-
cial Conference van de staat New York. 

In een tijd dat over procesrecht weinig was geschreven, kwam onder zijn 
leiding rechtsvergelijkend procesrecht tot stand met studies over Zweeds 
procesrecht, Frans procesrecht en Italiaans procesrecht, waarbij hij samen-
werkte met leidende procesrechtsdeskundigen in de wereld als Mauro 
Cappelletti en genoemde Ruth Ginsburg. Ons lid Kees Dubbink zei daarvan: 
‘Gezegd kan worden dat hier pionierswerk is verricht, waar diegenen die zich 
op het gebied van het burgerlijk procesrecht met rechtsvergelijking en verbe-
tering van nationale wetgeving bezighouden, zeer dankbaar voor mogen zijn.’ 
Smit benadrukte altijd dat de regels van het procesrecht ook de uitkomst van 
een zaak kunnen bepalen, ofwel ‘the rules of the game affect the results’. 

In de jaren zestig, toen zowel Engeland als Amerika, typische common 
law-landen, nog weinig aandacht hadden voor Europees recht en civiel recht, 
schreef hij samen met hoogleraar Peter Herzog -in zes delen– The Law of the 
European Economic Community, later verschenen als The Law of the European 
Union. Zijn belangstelling voor andere rechtssystemen blijkt ook uit het feit 
dat hij van 1980 tot 1998 directeur was van de Parker School of Foreign and 
Comparative Law van Columbia Law School en van 1998 tot 2005 directeur 
van het Center for East European Law.

In 1975 kregen Smit en ik opdracht om een ontwerp te maken voor 
trustwetgeving op de Nederlandse Antillen. Hij had het goede idee om als 
uitgangspunt de Louisiana Trust Code te nemen, omdat die een mengeling 
is van common law en civil law. Lange tijd bleef dit ontwerp in de la liggen, 
maar enige jaren geleden werd het op Curaçao toch ingevoerd. 

Toen arbitrage in de tweede helft van de twintigste eeuw een steeds gro-
tere plaats ging innemen als alternatieve manier van geschillenbeslechting 
in complexe, internationale transacties, schreef hij samen met hoogleraar 
Vratislav Pechota een handboek – in zes delen – onder de titel The World 
Arbitration Reporter, dat enkele jaren geleden een tweede herziene druk 
heeft gehad. Ook gaf hij van 1997 tot 2005 leiding aan het Center for Inter-
national Arbitration and Litigation Law. Ter gelegenheid van zijn overlijden 
heeft professor Linda J. Silberman in 2012 een artikel geschreven in The 
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American Review of International Arbitration, onder de titel ‘Topic in transna-
tional litigation: civil procedure meets international arbitration: a tribute to 
Hans Smit’, waaruit naar voren komt hoe Smit de wereld van het procesrecht 
combineerde met die van arbitrage, en daarop ook zijn eigen visie had. 

Hans Smit oefende èn in Nederland èn in de VS met groot succes de prak-
tijk uit. In Den Haag werd hij – nauwelijks vier jaar werkzaam op het kantoor 
van Blackstone – reeds partner en in New York op het kantoor van Sullivan 
& Cromwell zagen ze hem tot hun grote spijt al na twee jaar naar Columbia 
vertrekken, terwijl hem een glanzende praktijk te wachten stond. Ook na zijn 
vertrek naar de academische wereld, dat velen verwonderde, was hij nog 
zeer regelmatig bij de praktijk betrokken in de rol van arbiter. Hij was een 
veel gevraagd arbiter. Een rol die hem goed lag; hij had een goed gevoel voor 
feiten, en voor de noden van de praktijk. 

Hoewel Smit geen dogmaticus was, was hij wel ontvankelijk voor theo-
rieën over rechtsvinding, waarvoor de basis in Amsterdam was gelegd. Smit 
beschouwde de Amerikaanse denkstijl als geheel verschillend van Europa en 
refereerde aan zijn Amsterdamse opleiding. Bregstein, die onze leermees-
ter was in de eerste jaren na de oorlog, was in die jaren nog niet toe aan het 
onderwerp van zijn rede van 1952 over ‘De betrekkelijke waarde der wet’, 
waar hij de strijd aanbindt met de wijze van rechtsvinding, die uitgaat van de 
opvatting als zou de wet uitgangspunt moeten zijn bij de rechtsvinding door 
de rechter. In die rede betoogt Bregstein: 

‘Voor de niet-jurist is de voorstelling, dat de wetgever over het recht een 
absoluut gezag heeft, een ingewortelde waanvoorstelling. Dit absoluut gezag 
schijnt deze zelfs een vanzelfsprekend uitvloeisel van onze democratische 
staatsorganisatie. Door de Kroon in samenwerking met de volksvertegen-
woordiging legt het volk zich immers zijn recht op. Mijn betoog spruit voort 
uit een geheel andere gedachtewereld, een wereld waarin slechts een door 
jarenlange scholing geoefende intuïtie de weg kan vinden. Niettemin meen ik 
de onderneming te moeten wagen.’

Na 1970 kan gezegd worden dat de Nederlandse rechtsvinding zich 
ontwikkelde in Bregsteins richting. De feiten en het gedrag gingen evenals in 
de Verenigde Staten een grote rol spelen. Gezegd kan worden dat de Ame-
rikaanse wijze van rechtsvinding (de pragmatische) was overgewaaid naar 
Nederland. De deelnemers aan de Leyden-Amsterdam-Columbia Course 
leerden door Smits onderwijs niet alleen het Amerikaanse recht, maar ook 
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de Nederlandse ontwikkeling beter te begrijpen. In hoeverre zij zich daarvan 
bewust waren valt te bezien. Het recht kan eerst in systeem gebracht wor-
den nadat wij het recht zijn gaan begrijpen, zo heb ik mijn studenten altijd 
voorgehouden. 

Na zijn overlijden is Smit vele malen herdacht, niet alleen in de vakbladen 
maar ook in The New York Times. Overal benadrukken zijn studenten – zowel 
die uit de Verenigde Staten maar ook zijn Franse studenten die in Parijs 
onderwijs genoten hadden – dat zij van hem geleerd hebben hoe om te gaan 
met de praktijk en dat zij daar hun leven lang voordeel van gehad hebben; 
hetzelfde geldt voor de deelnemers aan de Leyden-Amsterdam-Columbia 
Course die hem voor zijn onderwijs en zijn goede raad dankbaar zijn.

 Een van de meest treffende in memoriams is dat van het lid van de US 
Supreme Court, Ruth Ginsburg, die hem vijftig jaar van nabij heeft gekend. 
Heel in het kort schetst zij zijn belangstellingssfeer buiten het recht: ‘Outside 
the legal world, Smit was keenly interested in the Middle Ages and collected 
14th- and 15th century art and furniture. He was also an accomplished water 
polo player.’

Groot was inderdaad zijn belangstelling voor oude huizen en gevels. Vele 
malen nam hij het initiatief voor restauratie, soms verkocht hij weer huizen, 
dan weer hield hij ze vast; hij had iets van een ondernemer. Op vele plaatsen 
in de wereld had hij onroerend goed, soms om een pied à terre te hebben. 
Zo kocht hij vanwege de Leyden-Amsterdam-Columbia Course een huis in 
de Govert Flinckstraat (in de Amsterdamse Pijp), dat geheel vervallen was 
en toverde dat luxe om. Vele jaren later zou die buurt booming zijn. ‘Ach’, zei 
hij, ‘wat heerlijk dat dit op loopafstand van het Concertgebouw staat.’ Op zijn 
huizenbezit was hij trots en dat riep bij sommigen, die hem slechts opper-
vlakkig kenden, het gevoel op dat hij wilde epateren. In 1979 kocht Hans 
Smit Schinasi Mansion, op de hoek van Riverside Drive en West 107th Street. 
Dit vrijstaande herenhuis was in 1909 gebouwd in opdracht van Morris 
Schinasi, een Turkse immigrant die lezen noch schrijven kon, maar die rijk 
geworden was door de productie van Egyptische sigaretten. Opgetrokken in 
Franse renaissancestijl, naar een ontwerp van de architect van de Carnegie 
Hall, bezat het pand drie etages met ieder een vloeroppervlak van 280 m2. 
Het is het enige woonhuis in Manhattan dat in 1974 op de monumentenlijst 
geplaatst was. Smit zou het huis nooit bewonen. Hij kocht het omdat hij zich 
had voorgenomen het architectonisch en bouwkundig te renoveren. Jaarlijks 
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bood hij studenten van een bepaalde jaargang een diner aan. Ook stond hij 
Woody Allen toe het pand te gebruiken om te filmen. Vooral de aankoop van 
dit pand bracht Smits studenten tot de gedachte dat hij niet slechts een goed 
docent was, maar dat ondernemerschap voor hem nog belangrijker was. 
Wellicht kan beter gezegd worden dat Smit een man was met vele talenten en 
vele interesses, die ook buiten de academische wereld zeer actief was. Zij die 
hem goed hebben leren kennen ontdekten zijn grote hartelijkheid. 

Smit was zeker ook een family man. Zo vergezelde zijn Amerikaanse echt-
genote Beverly bijna altijd haar man naar Nederland, waar ze onder meer als 
gastvrouw bij de Leyden-Amsterdam-Columbia Course optrad. Inmiddels is 
zij, vrij kort na haar echtgenoot, ook overleden. Zij laten twee kinderen na, 
van wie zoon Robert – in het voetspoor van zijn vader – ook werkzaam is in 
de arbitragepraktijk en verder als lecturer verbonden aan Columbia Univer-
sity. 

Opvallend is dat Smit altijd op zoek was naar talenten of probeerde om 
talenten te behouden, waar hij ook was en wie hij ook sprak. 

Ruth Ginsberg laat in haar in memoriam een aantal voorbeelden zien. 
Toen het appartement van Smit in 1978 geheel uitbrandde kon zij hem 
onderdak verschaffen omdat zijzelf en haar man met sabbatical gingen. Haar 
man had in twintig jaar een grote fiscale praktijk in New York opgebouwd en 
had in de eetkamer een aantal overdrukjes achtergelaten. Smit was hier zo 
van gecharmeerd dat hij hem na lezing voorhield dat Columbia hem graag 
zou willen hebben om een tax program te starten, hetgeen geschiedde. De 
man verkocht zijn praktijk en gaf nog vele jaren onderwijs, eerst in New York 
en later aan Georgetown University. Hun dochter hield Smit tijdens de maal-
tijd voor dat – als zij een terrein wilde betreden waar weinig over geschreven 
was – het auteursrecht, dat destijds nog een onderontwikkeld gebied was, 
daarvoor in aanmerking kwam. Zij volgde zijn raad op en ontwikkelde zich 
tot een goed docent, die bovendien over dat onderwerp een groot oeuvre 
opbouwde. 

In 1983 werd Smit tot correspondent van de Akademie benoemd. Ons lid 
Kees Dubbink, die de taak op zich nam de aanbeveling voor zijn correspon-
dentschap te schrijven, zei daarover: ‘Het is opvallend hoe vaak wij juristen 
tegenkomen die verdienstelijke functies in de maatschappij hebben verwor-
ven – bij de overheid, in de rechterlijke macht, de advocatuur of het bedrijfs-
leven – op wie het Amerikaans getinte onderwijs van de heer Smit een 
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blijvende invloed heeft gehad.’ Smit heeft zijn correspondentschap op een 
geweldige manier ingevuld, niet in het minst door te fungeren als vraagbaak 
over Amerikaans recht, over arbitragerecht, over de trust. Dankzij Smit is het 
Amerikaanse recht beter voor de Nederlandse juristen ontsloten. Belangrijk 
is – gezien de ontwikkeling van de aard van de Nederlandse rechtspraak, 
vooral na 1970 – dat Smit de poort vormde naar het Amerikaanse recht, en 
zeker ook – op onderdelen van het recht, waar hij zelf minder in thuis was – 
naar andere Amerikaanse wetenschappers. 

Als we terugkijken op deze benoeming tot correspondent, kan niet anders 
worden geconstateerd dan dat we zelden een gelukkiger keuze hebben 
gemaakt bij de benoeming van een correspondent dan bij Hans Smit, die 
grote verdiensten heeft gehad op het gebied van het vergelijkend procesrecht 
en het arbitragerecht en vooral door zijn initiatief voor de Leyden-Amster-
dam-Columbia Course en tevens door zijn Parijse initiatief, ook vele Neder-
landse leerlingen heeft achtergelaten. 


