
Van den Schrijver. 

NEDERJJANDSCHE BELANGEN IN ~UID-A]'lUKA GEDIEND 
DOOR DE HOOGESCIIOLEN HIER TE T,ANDE. 

De lezing van het artikel van Mr. W. Roosegaarde Bisschop, 
getiteld "Britain for the Britons," opgenomen in No. 7230 
van het "Weekblad van het Recht," heeft bij velen de belang
stelling doen herleven in eene aangelegenheid, die voor Neder
land van zeer groot belang mag worden geacht. De schrijver 
van die bijdrage 1) vestigde de aandacht op het besluit, in 
Januari van dit jaar genomen door de "Joint committe s of 
the }1our Inns of Court on the Duties, Interests and disci
pline of the 13ar" (het B stuur der Advocaten-scholen) te 
I.Jondcn, waarbij werd besloten, dat in de toekomst slechts zij, 
die J3rit eh onderdaan zijn, "may he called to the Bar," 
m. a. w. als advocaat zullen worden toegelaten. Want ten 
gcvo]O'c van dezen maatregel, destijds bekrachtigd door d 
afzonderlijke besture.n van ieder dier "Four T nns", waren -
naar het oordeel van boveng noemden schrijver- de omstan
digheden z66 gunstig geworden, dat zond r verder dralen 
onze wetgever thans uitvoering behoorde te geven aan het 
hier te lande, sinds geruimen tijd, bij de Regeering bestaand 
en in de beide Kamers der Staten-Generaal besproken voor
nemen, om door wijziging der Wet op het Ilooger Onderwijs, 
de gelegenheid te op nen ter verkrijging van een uoctorsgraad 
in het Roomseh-Hollandach recht aan een of meer onzer 
Nederlandsche Universiteiten. 

I) 0. a ook in haar geheel overgedrukt te vinden op blz. I 0-25 van het 
onlangs uitgegeven Verslag cl er ederl.·Znid-Afriknansche Verecniging over het 
afgeloopcn jaar. 
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Hoczeer ook, s derL genoemd artikel het licht zag, het te 
Londen genomen besluit door enkele der luns of CourL 
reeds is ingetrokken - en dat zeker wel ten gevolge der 
bemoeiingen niet sleehls van eminente leden der Eugelsche 
"Bar", maar ook van overheidsp rson n, die voor de Eugelsche 
belangen in Zuid-Afrika in gemeld be ·luit een groot gevaar 
zagen - toch blijft heL zaak voor Regcering en Volksver
tegenwoordiging hier te lande, om cene wijziging drr "'et 
op het IIooger Onderwijs, zooals bierboven bedoeld, in ernstige 
oven1 ·ging te nemen rn, indien dat mogelijk is, zonoer veel 
n~rzuim tuL stand te breng ·n. Het gddt hier een maatregel, 
wel kc tuL hl' houd en vcrsterking der nat ionale zelfstandigh ·id 
van de llollaudsche bol'remepublickcn in Zuid-Afrika \ an 
oven1 ege11d belaug is te achten. Eu wanneer men er aan 
mocht twijfelen, of niet ook in Engelauu dit zeer wel wordt 
ingezien, dan leze men eens de uagblad-artikclen na, die in 
Januari en Februari j.l. werden geschreven over heL b wusle 
be::;luit en ontware, met hocveel warmte en nadruk uoor per
sonen, die blijkbaar de kaart van het land goed kc1m n, 
gewezen werd op het ernstig gevaar, waarmee de Eugelsche 
belang ·n in Zuid-Afrika zouden worden bedreigd, indien de 
jonge Afrikaners uit VrijstaaL en Transvaal \' Oortaan 'an de .. 
gelegenheid zouden zijn uitgcsloten te I~ouden hunne rechls
studieën te maken en moedwillig zouden worden geureven 
naar de hoogescholen van heL vasteland. 

De "'l'imes" in hare nummers van lü en :n .Januari en 
25 .l!'ebruari j.l. bevat subleaders over het genomen besluit, 
waarin de redactie op vele algemeeue gronden de motieven 
afbreekt, die tot uit besluit hadden geleid en hare veront
waardiging uitspreekt over de kleingeestigheid en bekrompen
heid, welke er aan ten gronuslag ligg 11. Zonder eenig 
voorbl'houd wordt <.laar gzegd dat "we (Euglantl) should act 
with generosity and magnanimity to the Transvaal and Orange 
l•'rec tate and should cncourage Lheir subj cts to s ek our 
shores for purposes of etlucation." 

ln Engeland handelt men zaken snel af, en de in de pers 
openbaar gemaakte waarschuwing van deskundigen heeft niet 
lang op go de resultaten behoeven te wachten. 

1aar juist daarom acht ik het van te meer belang, dat hier 
te lande thans met ernst worde ter harte genomen de ge-

. . 
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wichtige les, welke in het boven vermelde ook voor ons volk 
ligt opgesloten. 

Waarom - zoo wil ik vragen - zit men in Nederland 
thans nog stil? Waarom wordt geen ijzer gesmeed, wamteer 
het heet is? 

Sinds de laatste 15 jaren zijn hier te lande, van particuliere 
zijde, verschillende vereenigingen en fondsen in het leven ge
roepen, die, hoe uiteenloopend elks bijzondere bestemming 
overigens ook wezen moge, toch allen de strekking hebben om, in 
een of ander opzicht, onze Zuid-A.frikaansche taal- en stamver
wanten te steunen in hun streven naar nationale zelfstandigheid. 
Niemand zal kunnen ontkennen, dat die stichtingen veel 
goeds, veel nuttigs hebben tot stand gebracht. Maar waarom, 
vraag ik, zou door onzen wetgever nu nog langer gedraalU 
behoeven te worden met het nemen van een maatregel, welke 
den invloed onzer ederlandsche taal Jaar ginds op de meest 
doeltreffende wijze zou bevorderen, een maatregel die z6o 
voor de hand ligt als het aan onze Universiteiten verkrijgbaar 
stellen van een doctoraat in het Romeinsch-Hollandsch recht 
en waartoe bovendien, uit den aard der zaak, alleen van 
regeeringswege kan worden overgegaan ? 

Ik zal later trachten aan te toonen, in welk opzicht ik 
meen, dat bet in Januari j.l. te Lond n genomen, doch sedert 
weer van minder belang geworden besluit der luns of Court, 
voor onzen wetgever ook nog tot een andere aanvulling onzer 
llooger Onderwijs-wet een ev n sterke aansporing bevat. 

Vooreerst weusch ik mij echter te bepalen tot het aan
we.aden eener poging om het groote belang in het licht te 
stellen, dat uit een Nederlandsch oogpunt bij het verkrijgbaar 
stellen aan onze Universiteiten van evengenoemd doctoraat 
betrokken is, en de bezwaren te weerleggen, die nu en dan 
Jaartegen zijn ingebracht. Daarbij moet ik aanvangen de 
verzekering te geven, dat men van mij, die geen weten
schappelijke opleiding heeft mogen genieten, hier allerminst 
een wetenschappelijk betoog heeft te verwachten. Niettemin 
meende ik over eene zaak als deze, die mij zoozeer ter harte gaat, 
toch met alle bescheidenheid ook wel eenig recht van spreken 
te hebben, omdat ik eerst als knaap een paar jaren in 
de Zuid-A.frikaansche Republiek heb gewoond en later, op 
meer gevorderden leeftijd, een tiental jaren aldaar als notaris 
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en wets-agent ben werkzaam geweest. W anncer ik daaraan 
nog toevoeg de medcdeeling, dat ik, als .r ederlander, thans 
lid ben van één der "Inns of Court" te Londen, omdat ik 
mij daar kan bekwamen voor de toelating als advocaat in Z. 
Afrika, zonder vcrplicht te zijn eerst nog een scholiers-examen 
in het Latijn en Grieksch af te leggen, dan zal men kunnen 
begrijpen waarom ik behoefte gevoeld en het ten slotte 
gewaagd heb over dit onderwerp te schrijven. 1) 

De ondervinding heeft mij geleerd, i:lat men in Zuid-Afrika 
- en dat vooral de Trausvaalsche bocren - niet erg ge
steld zijn op al te groote sympathie-betuigingen van 't vaste 
land in Europa. Hunne stamverwantschap met ons Neder
land ers wordt daar minder gevoeld dan hier. En een karakter
trek van den Hollandsehen Boer in 'fransvaal is zeer zeker 
dat hij hoogst ongaarne met een medelijdend oog wil worden 
aangezirn, evenmin door den ederlauder als door iemand 
anders; integendeel dat hij overtuigd is van zijn eigen kracht, 
zijn eigen waardigheid. 

Voor het doel dezer bijdrage past mij die karakter
trek zeer goed, want ik wensch op den voorgrond te 
stellen, dat door mij het aan de Iederlandsche niversi
teiten vcrkrijgbaar stellen van een doctoraat in het Romeinsch
IIollandsche recht wordt bepleit, niet uit sympathie voor den 
stamgenoot in Zuid-Afrika, niet onder de leus, dat wij 
Nederlanders weer eens iets voor onze stamgenooten in die 
verre gewesten bebooren te doen, maar zuiver en alleen 
omdat het welbegrepen belang van ons ei.,en land en volk 
dit medebrcngt. Ik wil hierdoor niet te kennen geven, dat 
k geen sympathie gevoel voor den volkstam "die" - om 

de woorden, gesproken door Mr. G. van Tienhoven in de 
zitti11g der Eerste Kamer van onze Staten-Generaal op 4 
.Februari 1896, te bezigen - "den zin der vaderen voor 
vrijheid en onafhankelijkheid nimmer verloochend heeft; een 
volk waarvoor men bewondering koestert, bij ons rederlanders 
gepaard gaande met een streelend gevoel, als wij de gehecht-

1
) Ik mag hier ter plaatse ook niet onvermeld laten den kracbtigen steun, 

dien ik daarbij mocht ondervinden vnn den tegenwoordigen stnntsrand, Prof. 
J. "P. Moltzer, aan wiens behulpzame hnnd ik <le aanvulling en voltooiing van 
mijn O}Jilel tot zijn tegenwoordigen vorm uuur waarheid te llanken heb. 
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heid zien waarmee in die Overzeesche gewesten door 
de bevolking is vastgehouden aan onze moedertaal, en 
als wij zien, hoe als 't ware d geschiedenis onzer vaderen, 
worstelend voor een onafhankelijk en bloeiend volksbestaan, 
in die verre gewesten herleeft." 

Doch ik wensch cle 1.aak ditmaal alleen le beschouwen van 
een r edcrlandsch standpunt, en laat het pleit voor de be
langen van den Afrikaner, met betrekking tot dit onderwerp 
gaarne aan den Afrikaner zelf over. Dat trouwens ook aan 
gene zijde van den Oceaan het op groeten prijs zou worden 
gesteld, wanneer het bezoek onzer Ncderlandschc Hooge
scholen, ook voor de toekomstige Afrikaanscl1e juristen mocht 
kunnen leiden lot een wetenschappelijken graad, welke veel 
meer nog dan de toelating tot de Lonclensche balie een 
deugdelijken waarborg zou bevatten van vertrouwdheid met 
het in Zuid-Afrika heerschcndc recht, is meermalen gebleken 
uit den mond van hen, die van daar grondig rechtson
derwijs in Europa kwamen zoeken, ja uit mededeelin
gen en bemoeiingen van niemand minder den President 
Kruger zelf. 

Hoe kan men in redelijkheid nog betwijfelen, of het open
stellen der gclcgenheitl tot het vcrkrijgen van ecu cderlandsch 
doctoraat in R. II. l echt w l van groot belang zoude zijn 
voor onzen • taat? Dat de kennis van dat recht voor den 
Nederlandsehen student, die in Iederland of zijne l oloniën 
zijn toekomst wil zoeken, slechts een historisch belang heeft, 
wil ik gaarne toegeven. Daarentegen zal hij, die als jurist 
zich in Zuid-Afrika een toekomst wil openen, al zeer weinig 
hebben aan de nauwkeurige bekendheid met den inhoud onzer 
positieve cderlandsche wetgeving, welke gevorderd wordt 
van hen, die een der beiJe in de faculteit van Rechtsgeleerd
heiel vcrkrijgbare doctoraten begeeren, waartoe onze wet op 
het Hooger Onderwijs hier te lande tot dusver slechts de 
gelegenheid heeft geopend. Hem zal van oneindig meer 
belang zijn de kennis va.n het hier in Ilollancl tegen het 
eind der vorige eeuw in zwang zijnde recht, en vooral ook 
van de eigenaardige wijze, waarop - hoofdzakelijk onder den 
invloed van aan het Engelsche recht ontleende voorstelling n 
en begrippen - ons oud vadcrlandsch recht zich, in clrn 
loop dezer eeuw, over geheel Zuid-Afrika, tot een heden-
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daagsch Romeinsch-llollandsch-..dfrikaanack gewoonterecht 
heeft ontwikkeld. 

Bovendien meen ik met nadruk te mogen wijzen op de 
geheel eenige, waarlijk zeldzaam gunstige gelegenheid, die 
zich hier voor onzen wetgever voordoet tot versterking en 
uitbreiding van den invloed onzer moedertaal op het jongere 
gcslacht der Ilollancl chc Afrikaners. V elc woord n zal ik 
daartoe wel niet behoeven. Want inderdaad, ze liggen voor de 
hand de vele gewichtige, in hun verhefl'ende kracht kwalijk te 
overschatten voordcelen van zedelij ken, geestelijken en stoffelijken 
aard, welke voor ons land en volk de indirecte g volgen zouden 
zijn, indien het eens mocht gelukken, aan het IIollandsch als 
algemeene Zuid-Afrikaansche volkstaal, ook onder de meer 
ontwikkelden en beschaafden daar ginds, zoo niet den voorrang 
boven, dan toch een gelijkwaardige plaats nevens het Engelsch 
te verzekeren l 

Bij al, wat men hier te lande ter ondersteuning van 
het IIollandschc element in Zuid-Afrika tracht voor te 
bereiden of sinds de laatste 12 jaren al reeds tot stand ge
bracht heeft, dient nimmer uiL het oog te wordt!n verloren, 
dat de Transvaalschc, V rijstaatsche, of Kaapsche jongeling 
in Zuid-.Alrika zich reeds van jong af bevindt in een wereld, 
waar- hier meer daar minder- Engelsehen den toon aangev n, 
waar Engelsche gewoonten en gebruiken he rsehen, waar veel 
(zoo niet uitsluitend !) Eugelsch wordt ge proken, waar hij 
zijn leven lang Engelsch machtvcrtoon h eft waargenomen, 
en waar, op het "Cbied van handel en nijverheid, kunst en 
wetenschap, bijna alles van Engelsehen of Engelseh-sprekenden 
afkomstig is. 

Met betrekking tot het onderwerp, waarop ik thans meer 
bepaaldelijk het oog heb, volgt daaruit al z er overtuigend, 
hoe verierlei aanleiding er dus ook voor den jongen Hol
landsehen Afrikaner bestaat, om, wanneer deze tot voltooiing 
zijn r opleiding nog enigen Lijd in Europa wensebt door te 
brengen, dan daartoe zich bij voorkeur naar het Vereenigd 
Koningrijk te begeven. liet spreekt intu~ el1en van zelf dat 
hij, na gedurende ecnige jaren in Engelanrl of ehotland 
hooger onderwijs te hebben genoten, groote kans heeft om 
van daar, vrij wel verengclseht, naar Z.-.Alrika terug te keer n, 
vol bewondering en waardecring van al, wat hem aan het 
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machtige Albion herinnert. En in ieder geval zal het van 
hem kwalijk zijn te verwachten dat hij, hoezeer overigens 
ook aan zijne nationaliteit gehecht, nog eenige voorliefde zal 
gevoelen voor het Hollandsch, als de taal van zijn land; dat 
hij, om haar als volkstaal te behouden, met kracht en over
tuiging zal helpen bevorderen al, wat den geestelijken band 
tussehen zijn volk en het onze nauwer kan toehalen; dat hij, 
in é6n woord, zijn landgenooten tot steun en leider zal 
strekken bij de bevestiging hunner nationale zelfstandigheid. 
Dat zou zeker wat te veel gevorderd zijn! 

President Kruger heeft wel - naar men verhaalt -
eens aan een Engelsch reporter, die hem wees op de 
uitgestrektheid der Engelsche bezittingen, en daarbij den 
Staatspresident in herinnering bracht, dat de zon in die be
zittingen nooit onderging, ten antwoord gegeven: "ja, dat 
gelûo ik graag, maar dat kom, omdat onze Lieve Heer jullie 
Engelsehen nie in die donker vertroû nie." Maar Paul Kruger 
behoort tot de oude garde, en bij de jongeren, die den strijd 
om de vrijheid van hun land niet mede hebben gestreden, 
zit de vrees voor alles wat Engelsch is er niet meer zoo in! 

[k heb een algemeen geacht en bekend 'l'ransvaler gekend, 
die lid was van heL hoogste staatscollege in de Z. Afr. Repu
bliek - hij is nu overleden - en die mij eens zeide "daL 
hij :.~elfs vies was van die Engelsehe taal." Toen ik, kort 
daarna, zijne dochters ontmoette, kon ik met geen enkel 
micldel en Ilollandsch gcspr k met ze voeren. Ik sprak 
Ilollandsch, maar zij spraken (zeer slecht) Engelsch! Voor 
he11, die Zuid-Afrika kennen, is dat geen nieuws en .... ik 
zou bijna zegg n, klinkt dat natuurlijk. 

Men stelt zich in Nederland de Zuid-Afrikaansche Republie
ken, waar onze taal gesproken wordt, waar deze nog is de 
officieele taal des lands en waar men zoovele familien aantreft, die 
bekende Hollandscbe namen dragen, zoo rlikwijls verkeenlelijk 
voor, als N ederlandsche Koloniën, of althans als gewesten, waar 
de Nederlauder thuis behoort en aanstonds, al wordt hij dan 
ook niet feestelijk of met gejuich binnengehaald, zich onder 
de zijnen bevindt. Tlocvelen zijn daardoor teleurgestelel! 
Wat hebben die verkeerde voorstellingen een kwaad verricht! 
Wij mogen en kunnen niet ontkennen, daL op het gebied 
van handel, nijverheid en verkeer de Engelsche invloed daar-
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ginds overheerschend en voortdurend toenemende is, wat ook 
idealisten en haters van alles wat Engelsch is, daartegen 
mochten inbrengen. En als men niet wil dat in Zuid-Afrika 
het Ilollandschc element ten slotte het onderspit delve; als 
men gevoelt dat zoo iets niet mag en ook niet behoeft te 
ge chieden, wanneer ook onzerzijds maar met den noodigen 
moed en met volharding daartegen warde gewaakt; dan drale 
men thans hier niet langer en steune de ijverige pogingen 
onzer taal- en stamverwanten daarginds, in de eerste plaats 
door hier in Nederland, op den meest doelmatigen en aan
trekkolijken voet, de gelegenheid te openen tot hoogere, wet u
schappelijke vorming der jonge Afrikaners, die later, hetzij 
in rechterlijke of administratieve betrekkinge11, hetzij als 
woordvoerders en staatkundige leidslieden hunner landgenoo
ten, op den gang van zaken daar te lande, uit den aard der 
zaak, een zeer overwegenden invloed zullen oefenen. 

Wanneer die latere Afrikaansche aru'btenaar, advocaat, magi
straat of staatsman, hier te lande, in zijne moedertaal - of 
laat ik liever zeggen: in zuiver N ederlandsch - aan onze 
universiteiten behoorlijk wetenschappelijk onderwijs heeft 
g noten, zoowel in den geschiedkundigen oorsprong, als in 
de hedendaagsche ontwikkeling van het recht, uat hij in 
Afrika later zelf zal hebben aan te wenden ; wanneer hij, 
door zich hier in beschaafde Ilollandsche kringen te bewe
gen, vertrouwd is geworden met de hier te lande geldende 
opvattinaen, zeden en gebruiken; wanneer het Alrikaansch bij 
hem van liev rlede door het Hollandsch is vcrvangen als de taal, 
waarin hij denkt en bij voorkeur spreekt of schrijft; kortom, 
wanneer hij met hoofd en hart ons nader is gekomen en aan 
ons land zich is gaan hechten, als aan het gemeenschappelijk 
vaderland, zoowel van zij11, als van ons voorgcslacht; zie, dan 
kan het immers niet missen, of de jonge Afrikaner, die in 
hrt daarvoor meest ontvankelijk tijdperk van zijn leven zulke 
blijvende indrukken hier heeft ontvangen, zal, in zijn eigen 
land teruggekeerd, bij al wat hij daar gaat ondernemen, den 
band met ons land en volk trachten te bevestigen en uit te 
breiden? 

Wat dit, ook voor de materieelr welvaart van ons land, 
beduidt en in de toekomst nog te beteekenen kan krijgen, 
zal ik bier zeker niet breedvoerig behoeven te betoogcn. Met 
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één, inderdaad zeer overtuigend voorbeeld, meen ik te kunnen 
volstaan. Een ieuer toch kent de "Nederhnuschc Zuid-A.fri
kaanschc Spoorwegmaatschappij" Cll weeL, wat al moeite e11 
bezwaren aan het tot stanu komen dezer, ten slotte met zooveel 
voorspoed bekroonde onderneming zijn verbonden geweest; 
welk eene voortdurende tegenwerking zij, sinds hare oprichting, 
van Kanpsch-Engelsche zijde te overwinnen heeft gehad. 
Welnu, uit het vcrleden jaar openbaar gemaakt verslag over 
het jaar 1897 heeft men kunnen zien, hoe deze onderneming, 
onder haar personeel van omstreeks tien duizend personen, 
ongeveer 3600 blanke ambtenaren en bcam bten telt, waarvan 
stellig de overgroote meerderheid, zoo niet uiL Nederland af
komstig, dan toch van Hollandsch-AJ.'rikaanschen landaard is 
en zoowel door het vormen van gezinnen, als door het be
vorderen der emigratie van hier te lande gevestigde familie
Jeden en bekenden, de beteekenis van het Hollandsche element 
in Z. Afrika, natuurlijk weer op haar beurt, gestadig zal doen 
toenemen. En wellicht nog sprekender, ofschoon minder bekend 
is het feit, dat, terwijl in de behoefte van zwaar gebouwde 
locomotieven evenzeer hier te lande als in onze Koloniën tot 
dusver uitsluitend door Engelsch of Duitsch materiëel moest 
worden voorzien, de "N ederlandsche Zuid-Afrikaansche Spoor
wegmaatschappij" voor eenige jaren het initiatief heeft genomen, 
om door eene aanzienlijke bestelling van locomotieven op 
langen leverings-termijn de gelegenheid tot vervaardiging ook 
vau dit soort spoorwcg-materiëel hier te lande te openen en 
voor het vervolg, mede ter voldoening aan onzeN ederlandsche 
behoefte, hier voor goed te vestigen. 

Ik heb gemeend, hi~r eenigszins breedvoerig, ja uitvoeriger 
dan wellicht voor het gros mijner lezers noodig was, te moeten 
uitwijden over de moreele, zoowel als materiëele voordeelen, 
die meer in het bijzonder voor ons land aan heL verkrijgbaar 
stellen van een N cderlandsch doctoraat in het Roomsch-Hol
landsch recht vr,rbonden zijn, omdat, de eerste maal dat -
in het najaar van 1897 - bij het onderzoek van Hoofdstuk 
V der Staatsbegrooting voor het daarop volgend jaar, in de 
afdeelingen onzer Tweede Kamer over de instelling van zoo
danig doctoraat, van gedachten werd gewisseld, blijkens het 
Voorloopig Verslag, een groep van leden, hoewel symphathie 
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gevoelend voor ue bedoeling, waarmee dit werd gewenscht, 
toch bedenking had tegen voorstellen, die feitelijk zouden 
neerkomen op het dienen van een practisch belang van een 
ander volk. Eu het zou mij ceu grootc Yoldoening wezen, 
inuieu ik met de voorgaande bladzijden er in geslaagd mocht 
zijn, hen, die in 1897 zoo dachten, er vau te overtuigen, 
dat door eene aanvulling onzer Wet op het llooger Onderwijs, 
als waartegen zij toen opkwamen, waarlijk niet alleen de 
belangen van een ander volk gediend zoutien worden, maar 
wel degelijk - zooals de tegenwoordige Minister van Hinnen
landsche zaken destijds in zijne memorie vtm antwoord op het 
Voorloopig Verslag met nadruk deed uitkomen -"de belan
gen van ons land en volk in de eerste en voornaamste plaats 
zijn betrokkeu bij het versterken van den invloed onzer 
N ederlaudsche taal en beschaving, ook buiten het Rijk en 
zijne Koloniën." 

De hier 't laatst aangehaalde woorden ,·ouden gelukkig, 
ruim een jaar later, duidelijk weerklank in het Voorloopig 
V erslag der Eerste Kamer, uitgebracht naar aanleitling 
van het onderzoek der Staatsbegrooting voor het jaar 
1890, Hoofdstuk Binnen!. Zaken. Met aandrang - zoo leest 
men aldaar - werd de regeering op de wcnschelijkheid ge
wezen, dat de Zuid-.A.frikaansche jongelieden, die zich hier te • 
lande in de rechtswetenschap komen bekwamen, door eene 
geringe wijziging van de Wet op het Iloog r Onderwijs en 
van het Academisch Statuut, eerlang in de gelegenheid mochten 
worden gesteld aan onze universiteiten ook een doctoraat te 
verwerven in het ltoomsch-Ilollandsch recht, ter verkrijging 
van welken titel zij aan den eenen kant "wat minder zouden 
behoeven te leeren van die takken der rechtswetenschap, welke 
hun verder van geen _practisch nut zijn, maar daarentegen juist 
onderlegd behooren te wezen in dat gedeelte van het recht, 
waarvan de kennis hun in de practijk van het leven later 
onmisbaar is." Vol verLrou wen op den Min i ster, die zich te u 
vorigen jare tegenover uen anderen tak der volksvertegen
woordiging op zoo overtuigde wijze omtrent het groote 

ederlandsche belang van den maaLregel had uitgelate11, 
meenden zij, die deze zaak toen bespraken, der regeering 
daarom in overweging te moeten geven, de wettelijk~ voor
ziening in deze aangelegenheid - waartoe een arbeid van 
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slechts zeer gcringen omvang noodig zou blijken thans 
onverwijld ter hand ie nemen en af te scheiden van des 
Ministers overige, meer ingl'ijpcndc hervormingsplannen ten 
opzichte van ons voorbereidend Ilooger Onderwijs. 

Het daarop van regeeringswege gegeven schriftelijk antwoord 
luidde alleszins bemoedigend. "Met belangstelling en instem
ming", - dus verklaarde de heer Horgesins in .Jannari van 
dit jaar - "heeft de ondergcteekende kennis genomen van de 
beschouwingen, welke in het Voorl. Verslag der Eerste Kamer 
voorkomen ten aanzien van de wenschclijkheid der inst lling 
van een doctoraat in het Roomsch-Ilollandsch recht, voornamelijk 
in het belang der jongelieden uit Z.1Vrika." Een w tswijziging, 
meer bepaaldelijk tot instelling van genoemd doctoraat, werd 
dan ook bij dit zelfde staatsstuk door den Minister in uitzicht 
gesteld. 

Nu zal men wellicht geneigd zijn te vragen, welk nut en 
belang het dan wel kan hebben, dat ik eene zaak, die toch 
blijkbaar reeds zoover gevorderd iR, hier nog met klem van 
redenen voor het N ederlandsche publiek kom bepleiten. En 
die vraag schijnt inderdaad volkomen gegrond. Maar toch . . . 
waarom g schiedt er dan niets ? 1

) Waarom achtte dczelfrlc 
Minist r, die zich schriftelijk zoo bemoedigend uitliet, enkele 
dagen later bij de mondelinge verdcdigin"' zijner brgt'ooLing, 
het geraden, in antwoord aan de hceren Vening Meincsz en 
Van Asch van Wijck, nadrukkelijk te doen uitkomen : dat 
de door hen vcrlangde maatregel "niet is een zoo eenvoucligc 
zaak, als men het thans doet voorkomen; dat daarover nog 
adviezen moeten worden in"cwonn n van mannen, in de eerste 
plaats tot oordcelen bc'llocgd; dat hij <lus niet een bepaalde 
verzekering kon geven omtrent het tijdstip, waarop ook in 
deze aangel 'genheid reeds een voorziening zal word n voor
gesteld, doch dat de zaak werd voorbercitl met al clen spoed 
welke het belang der zaak Loclaat ?" 

Zij die beter op de hoogte zijn van heL parlementaire leven 

1) Sinds clit en helgeen hier volgt door mij wenl gcocln·evcn, bleek uit het 
gesprokene cloor den Voorzitter der 1 eilerl. Z.- \frik. Vcreeniging, Mr. 11. 1'. 
G. Q,11ack, ann l1et slot der op Woensclag lO ~lei 1.\. p:ehonden algemccuc 
vcrg.tdfl'ing clier vcreeniv;ing, dat werkelijk de znnk thans gelukkig vc•el verder 
is govorilerd clan nit clo officicclc vcrkluringen clcs ~Tiuistcrd voor mij viel 

optemnkcn. 
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in Nederland, zullen wellicht glimlachen. Doch voor de velen, 
die zooals ik, met onze parlementaire uitdrukkingswijze minder 
vertrouwd zijn en zoowel hier als in Afrika met klimmend 
vcrlangen uitzien naar de verwezenlijking van het officieel 
met zooveel instemming ontvangen denkbeeld, voor hen zullen 
deze van de regeeringstafel gesproken woorden een bepaalde 
Lcleurstelling geweest zijn . 

Ziehier eene zaak, die sinds 1896 een telken jare terug
keerend onderwerp van schriftelijke of mondelinge gedachten
wisseling tusschen regeering en volksvertegenwoordiging heeft 
uitgemaakt, een plan, tot welles verwezenlijking slechts eenc 
aanvulling van art. 83 onzer wet op het Ilooger Onderwijs 
wordt vereischt, waartoe zoowel de tegenwoordige Minister van 
Binnenl. Zaken, als diens ambtsvoorganger Mr. van Houten, 
zich reeds in beginsel volgaarne bereid hebben verklaard . 
En toch blijkt de voorbereiding dezer zaak thans feitelijk nog 
maar zóó weinig gevorderd te zijn, dat zelfs de adviezen van 
mannen "in de eerste plaats tot oordcelen bevoegd" daarover 
nu eerst zullen worden ingewonnen. 

Ik vlei mij daarom met de hoop, zeker geen overboJig en 
nutteloos werk te verrichten, wanneer ik, na in de voorgaande 
bladzijden op rle voorel elen van den aan bevolen maatregel te .. 
hebben gewezen, thans naar mijn beste vermogen hier ook 
nog de bedenkingen tracht te weerleggen, welke met meer 
of minder grond daartegen reeds zijn of zouden kunnen 
worden aangevoerd. 

Al dadelijk ligt natu rulijk de vraag voor de hand, of voor 
de wrtensehappclijke opleiding van den toekomstigen Afri
kaansehen jurist de kennis van ons oud.-vaderlanclseh recht 
ook thans nog werkelijk van elementaire beteekenis is te 
achten, en of zij, die op clezen arond aan onze hoogescholen 
een doctornat in het Roomsch-IIollandsche recht. verkrijgbaar 
wenschon te stellen, wel voldoende rekening houden -
zooals in het voorloopig verslag der Tweede Kamer over 
de begroeting voor het jaar 1898 werd opgemerkt - "met 
de uiteenloopende rechtsvorming in cle onderscheidene Zuid
Afrikaansehe Staten, alsmede met de Engelsche bestanddcelen 
dier rechtsvorming, tengevolge waarvan ook Engelseh recht 
zou moeten worden onderwezen, hetgeen hun, die zoo spraken, 
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voor het beoogde nationaliteitsbelang allerminst bevorderlijk 
voorkwam." 

Wat het eerste gedeelte dezer vraag betreft, ik weet daarop 
waarlijk niets beters te ant\1-0orden, dan hier letterlijk overtc
nemen, hetgeen in het ten vorigen jare uitgekomen jaarver
slag der N ederlanclsch-Zuid-Afrikaansche V ereeniging <laar
omtrent werd medegedeeld naar aanleiding van de geldelijke 
bijdrage, waartoe, met andere belangstellenden, ook deze 
Vereeniging zich heeft verbonden, tot goedmaking der kosten 
van het aan Dr. C. J. M. Wilde opgedragen wetenschappelijk 
onderzoek naar de ontwikkeling, welke het Roomsch-Holland
sche recht, gedurende den loop dezer eeuw in Zuid-Afrika 
heeft ondergaan. 

"Toen de Kaap nog een llollandsche Kolonie was" 
- zoo lezen wij daar op blz. 29 - /)gold in uat ge
deelte der wereld het Romeinsch-Ilollandsche recht, dat inds 
de vestiging der Engelsehen aldaar steeds van toepassing is ge
bleven: in de Engelsoho koloniën als "cornmon law", in de 
beide Boerenrepublieken als het gemeene subsidiaire lanclrecbt. 
Tot op den dag van heden heeft het Oud-Ilollandsche 
recht alzoo in geheel Zuid-Afrika de kracht en beteekenis 
eener algemeen geldende rechtsnorm behouden, voor zooverre 
de wetgeving der verschillende taten, ten aanzien van bepaalde 
onderwerpen, niet door bijzondere voorschriften in de behoefte 
aan regeling voorzag; of wel voor zoover, onder den invloed 
der rechtspleging en moderne rechtsliteratuur, niet een afwij
kend gewoonterecht ontstond, dat voldoening wist te vcr
schaffen aan de nieuwere rechtsbehoeften van plaatselijk 
Afrikaansehen of meel' algeroeenen en intcrnationalen aard. 
Tiet recht nu, dat hier te lande gold toen de Kaap aan 
Engeland overging, had deslijels zijn laatste, meest bevattelijke 
uiteenzetting gevonden in J. v. d. Linden's Regtsgeleerd 
Praeticaal en Koopmans-Ilandboek. 'l'en gevolge der rechtG
codificatic, welke kort daarop hier te lande voor goed haar 
beslag kreeg, heeft dit recht voor ons land slechts historische 
waarde. Maar in geheel Zuid-Afrika is het van kracht gebleven 
en vormt het - voor zoover het niet door bijzondere wetten 
of afwijkende gewoonten is afgeschaft of gewijzigd- <le oudste en 
meest belangrijke rechtsbron, waaraan rechters en advocaten aldaar 
cle kennis der door hen toe te passen regels hebben te onLlcenen." 
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Ik kan hieraan nog toevoegen, dat bij eene wet, goedgekeurd 
in de Volksraadzitting van 19 September 1859, voor de Zuid
Afrikaansche lte1)ubliek is bepaald: dat het zoogenaamde 
Wetboek (lees rechtsboek) van v. d. Linden- voor zooverre 
zulks niet strijdt met de Grondwet en andere wetten of 
volksraadsbesluiten - het wetboek blijft in dezen Staat, en 
dat, wanneer in genoemd boek over eenige zaak niet genoeg
zaam duidelijk of in het geheel niet wordt gehandeld, ook 
het Wetboek (lees: rechts bock) van Sirnon van Leeuwen en 
de Inleiding van IIugo de Groot verbindend zijn. 

"Intusschen" - zoo gaat het hier boven genoemde V erslag 
voort -"is dat door de zooeven genoemde schrijvers uiteenge
zette, oorspronkelijke Romcinsch-Hollandsche recht, als cene 
slechts door particulieren beschreven, doch nooit wettelijk 
vastgestelde rechtsnorm, gedurende den loop dezer eeuw, in 
Afrika natuurlijk niet vreemd kunnen blijven aan verschillende 
daarvan afwijkende en hoofdzakelijk aan bet Engelsche recht 
ontleende wetten en gewoonten, onder wier vervormende 
invloed het zich thans heeft ontwikkeld tot het Afrikaansche 
Romeinsch-Hollandscbe recht van den tegenwom·digen tijd. 
De inhoud van dat laatstgenoemdP. recht kan mitsdien 
slechts zeer ten dcele gekend worden uit de werken van 
Huig de Groot, Sirnon van Leeuwen, Jan Voet en andere 
schrijvers der 17de of 18do eeuw. Een volledige kennis van 
dat recht is eigenlijk slechts te verkrijgen voor hem, die in 
het land zelf, door eigen practische ervaring of gezette studie 
onder voorlichting van ander n, zich vertrouwd heeft weten 
te maken met deze hoogst eigenaardige verwording der door 
v. d. Linden het laatst uiteengezette oud-Hollandsche rechts
regelen, tot een modern en op zich zelf staanr1 Romeinsch
Ilolln.ndsch-Afrikaansch gewoo"nterecht.'' 

Bovenstaanilc beschouwingen geven een alleszins juiste 
schets van ilcn eigenaariligen toestand, waarin zich niet alleen 
het rechtswezen der beide Hollandsche boeren-republieken, 
doch evenzeer dat van cle Engelsche Koloniën in Zuid-Afrika 
bevindt. Wanneer men daar te lande eenige malen de civiele 
terechtzitting - liefst van het Hoog Gerechtshof te Pretoria, 
alwaar voor Zuid-Alrilca zeker wel de meeste en ook de belang
rijkste zaken worden behandeld - met aandacht hcefL bijge
woond, dan b seft men eerst recht, op welk een wonderlijk 
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vergroeid samenstel van vroegere en latere, l{.omcinsch-IIol
landsche, Engelsche en plaatselijke Afrikaansoho rechtsbronnen 
Je rechtspraak aldaar berust. Nu eens beroept men zich heLzij 
op de reeds hierboveu genoemde VaJerlaudsehe rechtsgeleerden, 
heLzij op Voet, Groenewegcn, van der Keesse], van Alphen 
of Pothier; do.u weder zijn het àe Pandecten van J usLiniauus, 
een }Jlacaat van Karel V, of de uitspraak van een bekenden 
hedendaagsciheu, veelal Eugelschen of Amerikaansehen schrijver, 
waaraan cl oor rechters of partijen argumenten worden ontleen cl; 
terwijl bovendien in bijna ieder geding aanhaling geschiedt 
van vonnisssen uit vroegeren tijd, waarin omtrent analoge 
gevallen door hetzelido Hof, of wel door de rechlerlijke macht 
van een der andere Zuid-Afrikaansche Staten werd uitspraak 
gedaan. 

De hierboven aangehaalàe bedenking, welke in het voor
loopig V erslag der Tweede Kamer over de Staatsbegrooting 
van het jaar 1898 werd ontleend aa11 de uiteenloopende 
rechtsvorming in de Zuid-Afrikaansche Staten, berust alzoo 
werkelijk, naar ik meen, op eene min juiste voorstelling der 
gesteldheid van het rechtswezen in Zuid-Afrika. In geen dier 
Staten denkt men nog aan ccne algomeene codificatie van het 
burgerlijk- of handelsrecht. Op dit gebied geldt aldaar in 
hoofdzaak een gemeenscha1)pelijk gewoonterecht, dat zich 
gedurende den loop dezer eeuw, uit het Roomsch-Ilolland
sche recht van het laatst der vorige eeuw, tot een negen
tiende-een wsch, algemeen Zuid-1Vrikaansch recht ontwikkeld 
heeft, en zulks bepaaldelijk onder den invloed eener recht
spraak, geoefend door rechters, die, zoo niet uitsluitend dan 
toch voor het meerend€(.el, hunne wetenschappelijke opleiding 
aan Engelsche of Schotsche Universiteiten hebben genote11. 

Uit een en ander volgt dus, dat bij het regelen der voor
waarden, welke voor de verkrijging van een Nederlandsolt 
doctoraat in het Romcinsch-Hollandsche recht behaoren gesteld 
te worden, om dit voor den aanstaanden Afrikaansehen jurist 
een deugdelijke waarborg van wetenschappelijke voorbereiding 
te doen zijn, nevens het eigenlijk historische Roomsch-Hol
landsche recht, zooals dat in de werken onzer rechtsgeleerde 
schrijvers uit de beide vorige ecu wen is beschreven, vooral 
ook gelet zal moeten worden op het hedendaagsch, Zuid
Afrikaansch, beschrr.ven zoowel als onbeschreven recht, waar-
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toe zich gedurende den loop dezer eeuw, het oud Ilollandsche 
recht bij onze stamgenooten in Afrika ontwikkeld heeft. Dat 
derhalve, bij het onderwijs in die Zuid-Afrikaansche verwor
ding van ons historisch Roomsch-llollandsch recht, in de 
eerste plaats ook op de Eugelsche bestanddcelen dier reehls
vorming zal moeten gelet worden, valt inderdaad niet te 
ontkennen. Ware het anders, men zou gerust kunnen volstaan 
met de reeds thans, volgens art. 42 der Wet op het llooger 
Onderwijs, aan elke Universiteit geopende gelegenheid tot het 
ontvangen van onderricht in het Oud-Vaderlandsche recht en 
zijne geschiedenis. Hij, die het tegenwoordige Z.-Alrikaanscbe 
recht beoefent, zal zich dus in hoofdtrekken ook met de 
eigenaardigheden van het Engelsche recht vertrouwd behaoren 
te maken. Doch het verkrijgen van die kennis zal voor hen, 
die later als magistraat of advocaat in Alrika willen werkzaam 
zijn, juist hier te lande, onder de deskundige leiding van een 
N ederlaudsch rechtsgeleerde, natuurlijk met heel wat minder 
gevaar voor het verlies hunner nationale gezindheid g paard 
gaan, dan in eenig ander land ter wereld. 

De leden onzer Tweede Kamer, die bij het meergemelde 
afdeeliJJO'SO!lderzoek van Hoofdstuk V uer taatsbegrooting 
voor het jaar 1898 van een tegenovergestelde meening ware11, 
gaven blijkens het voorloopig vcrslag toen tevens uiting aan 
hunnen twijfel "of het van onzen kant wel goeà zou zijn, 
uoor het instellen van een Ncderlandsch doctoraat in het 
Romeinsch-Ilollandsch recht, zoo niet te verlammen, dan toch 
te verzwakkeu het ontluikende streven der Zuid-Alrikaners 
om in eigen land eene universiteit te stichten, welke tot ver
hooging van het intellectueel peil eu tevens tot versterking 
yau het Hollandsch element aldaar een vrij wat gezonder en 
doeltreJl'ender middel zou zijn." En zij, die destijds zoo spraken, 
zullen waarschijnlijk in deze hunne zienswijze niet weinig 
zijn versterkt, toen enkele maanden geleden de dagbladen het 
verrassend bericht inhielden, dat de Volksraad der Zuid
Alrikaansche Republiek zich iu beginsel had uitgesproken ten 
gunste van het stichten eener Staatsuniversiteit te Pretoria. 

Wat nu al dadelijk dit Volksraadsbesluit betreft, zoo zal 
men, naar ik meen, goed doen, op grond van het feit dat 
dergelijke motie - misschien wel met algeroeene stemmen ! -
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door den Volksraad werd aangenomen, toch geen al te grootc 
verwachtingen te koesteren omtrent de waarschijnlijkheid, dat 
in de naaste Lockomst deze schoone lllusie zich heusch ook 
zou kunnen verwezenlijken. ,/l'hcrc is many a slip between 
the cup and the lip" ! Hoeveel te minder gronil bestaat er 
dan hier, om reeds thans eenig gewicht te hechten aan de 
mogelijkheid van uitvoering eener dergelijke, tot dusver nog 
geheel platonische verklaring? Naar het mij voorkomt kan 
men het bovenbedoelde volksraadsbesluit hier te lande gerust 
als een volmaakten tegenhanger beschouwen van het door onze 
wetgevende macht eenmaal genomen besluit tot stichting cencr 
nieuwe vergaderzaal voor de volksvertegenwoordiging. Omtrent. 
beide zaken is een officiëele uitspraak verkregen, dat zij, in 
het algemeen en op zich zelf beschouwd, inderdaad hoogst 
gewenscht zijn te achten. 'l'ot hare daadwerkelijke verwezen
lijking, vonden degenen, die daarover hadden te beslissen, het 
intusschen toch beter, . . vooreerst nog maar liever niet over 
te gaan. 

Dat trouwens ten aanzien der uitvoering van het besluit 
tot stichting eener Universiteit te Pretoria, zoodanig uitstel, 
wanneer dit van onzen kant maar tevens gepaard ga met de 
instellinO' van een Nederlandseli doctoraat in het Romeinsch
IIollandsche recht, aan de nationale verheffing onzer Afrikaan
sche taal- en stamvcrwanten voor het tegenwoordige eer 
bevordclijk dan nadeelig is te achten, zullen waarschijnlijk 
ook zij wel geneigd zijn mij toe te geven, die, blijkens het 
meergenoemd Voorloopig V erslag der Tweede Kamer uit het 
najaar van 18!)7, over het algemeen van oordeel waren dat, 
als midclel tot versterk_ing van het Hollandsch element in 
Zuid-Afrika, boven het bezoeken onzer N ederlandsche hooge· 
scholen, voor de Zuid-Airikaansche Studenten hflt hebben 
eener Universiteit in eigen land verre te verkiez n zon zijn. 
In het afgetrokkcne zal dit zeker niemand ontkennen. Doch 
tot het in werkelijkheid stichten eener eigen nationale 
hoogeschool kan voor de Hollandschc-Afrikaners, met e nigc 
redelijke kans van slagen, toch zeker eerst dan de rechte tijd 
zijn aangebroken, wanneer na verloop van jaren, uit den van 
lieverlede zoowel in aantal als gehalte toegenomen kring van 
Afrikaansche Studenten aan onze Ncdcrlandsche Hooge Scholen, 
allengs zal zijn voortgekomen een kern van wetenschappelijke 
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mannen, niet slechts ten volle vertrouwd met de taal, waarin 
zij zich hier tot zelfstandige denkers hebben ontwikkeld, maar 
alleszins bekwaam bovendien, om den fakkel der wetenschap 
van hier naar hun vaderland over te brengen, en daar voortaan 
optredend als voorgangers van hun volk, dit laatste verder 
tot eigen zelfstandige ontwikkeling te voeren. 

Bovendien behoort men van onzen kant toch ook niet uit 
het oog te vcrliezen dat de gelegenheid, die in verband met 
de instelling van het nieuwe doctoraat aan een of meer onzer 
N ederlandsche hoogescholen zou worden geopend tot het ont
vangen van onderwijs in die onderdeelen van het recht, 
welke meer in het bijzonder voor den toekomstigen Afri
kaansehen jurist van belang zijn, natuurlijk niet enkel zou 
strekken ten behoeve van hen, die uit Afrika hier de jaren 
hunner wetenschappelijke voorbereiding mochten wenschen 
door te brengen, doch zeker in de eerste plaats ten goede 
zou komen aan de Nederlandsche jongelui, die als jurist zich 
lal.er in Z. Afrika zouden willen vestigen. Voor de laatsten 
nu, zouden het nieuwe doctoraat en de in verband daarmêe 
hier te lande ingestelde nieuwe vakken van hoogeronderwijs 
dus toch altijd nog van groot belang blijven, ook al mocht 
later in Afrika zelf eene universiteit worden opgericht. En 
zelfs in dat geval laat het zich met groote waarschijnlijkheid 
voorzien, dat steeds nog vele Afrikaners, tot voltooiing der 
wetenschappelijke opleiding hunner kinderen, een verblijf van 
korteren of langeren duur aan eene N cderlandsche hoorrcschool 
boven het volgen der lessen aan de Zuid-Afrikaansche Uni
versiteit zullen verkiezen. 

De vraag zal wellicht rijzen, welke zekerheid er voor onzen 
wetgever bestaat, dat het hier ie lande ingestelde nieuwe 
doctoraat dengcne, aan wien het wordt verleend, ook recht 
zal geven op toelating als advocaat of procureur bij de rech
t rlijke colleges iu Zuid-Alrika. Ten aanzien der Z.-Afri
kaansche Republiek kan ik daaromtrent het volgende mede 
deel en. 

Blijkens art. 75 der ,;Regulatien en regels van het Hoog 
Gerechtshof der Z. Afrikaansche Republiek," worden als 
advocaat toegelaten zij, die aan ééne der hoogescholen van 
Nederland in de rechten zijn gepromoveerd, terwijl het 
gelijktijdig optreden als advocaat en procureur is verboden, 
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doch deze laatste na afgelegd aanvullings-examen, wel ook 
nog als notaris mag fungeeren, en van deze bevoegdheid dan 
ook veelal gebruik maakt. 

De inhoud van dit artikel zou dus eigenlijk doen ver
wachten, dat de in Nederland gegradueerden enkel op vertoon 
van het bewijs hunner promotic door het Gerechtshof werden 
toegelaten . Aanvankelijk is dit ook zoo geschied. Latere 
uitspraken van het Hof, die -ofschoon de regulatiën formeel 
onveranderd schijnen te zijn gebleven - thans als sLeeds 
gevolgd precedent gelden, hebben zich daaraan echter niet gehou
den, en hebben van clc in Nederland gegradueerden, voor hunne 
toelating als advocaat, bovendien nog gevorderd, dat deze 
vooreerst een aanvullings-examen a:Oeggen in de zoogenaamde 
"locale wetten" der Z. .Afrikaansche Republiek, en voorts 
overleggen het bewijs, <lat zij reeds in Nederland als advocaat 
zijn beëedigd. 

Nu spreekt het natuurlijk van zelf, dat men, ook na de 
instelling van het nieuwe doctoraat, hier in Nederland zeker 
nooit als advocaat zal kunnen worden ingeschreven op grond 
zijner promotie tot doctor in het Romeinsch-Hollandsch recht. 
En daaruit volgt dus dat, zoolang in de door het Hoog 
Gerechtshof te l)retoria te dezen aanzien gevolgde regels 
gccne wijziging is gebracht, aan dit nieuwe N cderlandscbe 
doctoraat eenige aanspraak op toelating als advocaat in Z. Airika 
evenmin zal kunnen worden ontleend. Mij wil het echter 
voorkomen rlat daarin allerminst voor onzen wetgever een 
reden kan zijn gelegen, zich van het initiatief in deze te 
onthouden. Het zal toch waarlijk niet van de Z. Afrikaansche 
Staten verwacht kunnen, worden, dat deze, bij het vaststellen 
der regelen voor de toelating van advocaten aldaar, op de 
eveutuee]e besluiten onzer wetgevende macht vooruitloopen. 
Maar aan den anderen kant behoeft er bij ons zeker evemnin 
vrees te beslaan, daL men in Airika zoo dwaas zou wezen, 
om tot het uitoefenen der advocatie niet in de eerste plaat.s 
toe te laten hen, die, blijkens den hun verleenoeH academi
schen graad, meer dan eenig ander hetzij hier of in Engeland 
ingeschreven advocaat, bekend en verLrouwd kunnen worden 
geacht met bet in Z. Afrika hecrsehende recht. 

Het zij mij vergund, ten slotte hier nog een enkel woord 
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te zeggen over een verdere aanvulling onzer hooger-onder
wijswet, die met de aanvulling van art. 3 in het nauwste 
verband staat, doch, gelijk ik te voren reeds opmerkte, door 
Mr. Roosegaarde Bisschop niet dan slechts ter loops in zijn 
hierboven vermeld opstel kon worden aangeroerd . 

De tloor mij · bedoelde aanvulling geldt den in art. 85bis 

onzer hooger-onderwijswet gcstelden regel, dat ook vreemde
lingen en van elders komende ederlanders tot het alleggen 
der examens, voor de verkrijging van eenig doctoraat aan 
onze hoogescholen vereischt, slechts mogen worden toege
laten, wanneer zij kunnen aantoonen, met vrucht ongeveer 
hetzelfde voorbereidend hooger onderwijs te hebben genoten, 
wat door art. 85 in het a1gemccn van een ieder wordt ver
langd, die zich hier te lande aan een academisch examen 
komt onderwerpen. 

Dat nu eenmaal het vcrcischte eener klassiek litteraire 
opleiding als beginsel aan onze hooger-onderwijswet i 
ten grond lag gesteld, ook ten opzichte van vreemde
hugen of van elders komende N eclerlo.nders, het voor
schrift van art. 85l>is als re,qet daarin kwalijk kan worden 
gemist, zij hier voor een oogenblik toegegeven. Ook wil ik 
gaarne erkennen, dat eenc nauwgezette uitvoering der in dit .. 
artikel vervatte wetsbepaling onze regecring tot dusver waar
lijk niet zonder grond heeft verhinderd, gevolg te geven aan 
het van Hollandsch-Afl·ikaanschc zijde zoo herhaaldelijk tot 
haar gericht verlan"'en, om ook het getuigschrift van met 
voldoenden nitslag het matriculatie-examen voor de Kaapschc 
Universiteit te hebb n afgelegd, met het einddiploma der 

cderlandsche gymnasia gelijk te stellen. Met aandrang meen 
ik hier echter de vraag te moeten doen, of het, zoolang de 
regel van art. 85bis uog in onze wetgeving behouden dient 
t.e blijven, dan toch niet mogelijk zou wezen, bij de w t 
althans de gelegenheid te openen, dat van dien regel ten 
behoeve der Zuid-Afrikaansche 1 tudenten in het 1-l.omeinsch
Hollandsch recht worde afgeweken. 

Zooals de wet nu luidt, ontbreekt daartoe thans iedere 
mogelijkheid. En wordt in die leemte door onzen wetgever 
niet tevens op bevred igende wijze voorzier1, zoo houd ik mij 
va t overtuigd, dat het doel, door hem met de instelling van 
en Nederlandsch doctoraat in dien thans nog levenden vorm 
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van ons oud-Vaderlandach recht beoogd, slecht.s zeer ten deele 
zal worden bereikt. 

Ongewijzigd behoud van den al te volstrekten regel, waar
mee art. 85his slechts aan onbevoegden den toegang tot onze 
N cderlandsche doctoraten wensebt te ontzeggen, zal met zeker
heid tot gevolg hebben, dat zij, voor wie het nieuwe docto
raat dan toch in de eerste en voornaamste plaats is bestemd, 
de zonen onzer taal- en stamvcrwanten uit Zuid-Afrika, die 
na volbrachte studie hier te lande, derwaarts wenschen terug 
te keeren om zich aldaar een maatschappelijken werkhing te 
openen, dat juist deze, ik zou haast zeggen meest bevoegden 
voor het verkrijgen van dat doctoraat in het niet !tie,- maar 
wel rláár nog geldende Romeinsch-Hollandsch recht, feitelijk 
van de mogelijkheid daartoe zouden zijn uitgesloten. Wanneer 
men over eenige jaren, evenals dit in veel vroegeren tijd het 
geval was, onze N ederlandsche hoogescholen werkelijk weer 
door het meerendeel der Hollandsch-Afrikaanshe sLudenteu 
geregeld wil zien bezocht, zoo dient althans ten behoeve van 
hen, die hier een doctoraat in het Romeinseh-Hollandach 
recht begeeren, op den in art. 85hia vervatten regel onzer 
booger-onderwijswet noodzakelijk een gelijksoortige uitzondering 
te worden toegelaten, als art. 153 van het organieke besluit 
d.d. 2 Aug. 1815 Stbl. No. 14, regelende ons hooger onderwijs, 
Jestijds inhield ten aanzien van "vreemdelingen, die van 
elders komen en verklaren na afloo11 hunner studiën weder 
huiswaarts te wiDen keeren." 

ln welk een krachtigen steun der meer ontwikkeldell 7.0U 

daarginds het gebruik onzer N eclerlandsche taal, en daarmee 
heel het streven der Holiandsch-Afrikaansche bevolking naar 
versterking harer nationale zelfstandigheid zich wellicht thans 
reeds kunnen verheugen, indien onze wetgever, in het jaar 
1876 geheel afwijkende van de ruime opvatting, welke tot 
dien tijd hier te lande gold, ja met volkomen miskenning 
bovendien van hetgeen ten opzichte van Zuid-Afrika ons eigen 
nationaal belang veeleer vorderde, aan de forensen onzer 
N ederlandsche hoogescholen het afleggen van eenig examen 
ter verkrijging van een academischen graad, feitelijk niet zoo 
goed als onmogelijk had gemaakt! 

De meest Hollandsch-Afrikaansche studenten aan de luns 
of Court te Londen zijn steeds geweest en zijn ook nu nog 
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jonge, volwassen mannen, die de school reeds vele jaren 
achter den rug hebben, vaak reeds eene staats- of andere 
betrekking in Zuid-Afrika bekleedden, en voor het meereudeel 
vooral daarom aan een der "llonourable Inus of Court" stu
deeren, omdat zij g ene examens hebben afgelegd, w lke hun 
reèht geven om toegelat n te worden tot het verkrijg u van 
eenig doctoraat aan OllZC euerlanclsehe hoogescholen. 'J'e 
Londen claarenLegcn wonlen zij door de T nns of 'ourt als 
student opgenomen na een niet veel beteekend toelatings-

amen, waarvan in vel "'evallen bovendien nog vrijstelling 
kan worden verkregen, indi n men van elder kan aantoonen 
voldoende algemeen ontwikkeld te zijn. En na en verblijf 
van gewoonlijk niet meer dan drie jaren, kan men hen van 
daar weer naar hun vaderland zien terugkeeren, om prat op 
den reehlsgeleerden titel, dien zij aan het lidmaatschap van 
een lier vier Londensche practizijnsgilden ontleenen, zich 
voortaan, waar het pas geeft, in het geheim en in bet open
baar te kanten t gen al, wat den invloed van het IIollandsch 
element in Zuid-Afriko. zou kunnen versterken. 

Wil onze ederlandsche wetgever dus inderdaad het groote 
indirecte belang, dat voor ons lanll en volk bij de instelling 
van het nieuwe doctoraat betrokken is, op de meest doel
trefl'•nde wijs bevorderen, dan verzuime hij niet, tegelijk rtijd 
een wettelijken uitweg te openen, waardoor aan de boven
bedoelde groep van Ilollanllsch-.A.frikaansche studenten, onller 
de noodige waarborgen, ook zouder verLoon van een der met 
ons gymnasiaal einddiploma gelijkgestelde getuigschriften, 
het aflegg •n der voor dat doctoraat vereischt exo.mens kan 
worden vergund. Voor belanghebbenden eene uitkomst, zal 
een dergelijke maairegel over enkele jaren niet slechts eene 
aanwin t voor onz ederlanusche Uuiv rsiteiteu, doch bovenal 
voor de verheJ!ing Yan het nationale IIollandsehe elem ut in 
Zuicl-Afrika een w:1re zeg n blijken te zijn. 

EvERT J. VAN GoaKo~r. 
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