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Jurist, specialist in het burgerlijk procesrecht
Personalia
Geboren: 25 januari 1826 te Groningen
Zoon van: Willem Jan Boneval Faure en Wilhelmina Jacoba Elisabeth Wichers
Gehuwd met: Johanna Justina van Hall op 26 april 1854 te Groningen
Overleden: 17 augustus 1909 te Putten
Begraven: 21 augustus 1909
Samenvatting
Van Boneval Faure wordt in 1826 in Groningen geboren. Na het gymnasium gaat hij,
ook in Groningen, rechten studeren, een studie die hij in 1848 afrondt met een
dissertatie over het verjaringsrecht.
De twee jaren daarna is hij werkzaam als advocaat en
publiceert hij tevens enkele juridische artikelen. In 1850
krijgt hij een baan aangeboden op het ministerie van
financiën, waar hij zich zes jaar lang bezighoudt met
juridische aangelegenheden.
Op 26 april 1854 treedt Van Boneval Faure in het
huwelijk met Johanna Justina van Hall. Het echtpaar
krijgt geen kinderen en zijn vrouw zal in 1889 komen te
overlijden.
In 1856 wordt hij benoemd tot hoogleraar burgerlijk
recht, handelsrecht en burgerlijke rechtsvordering aan
de Rijksuniversiteit Groningen. Drie jaar later stapt hij
over naar de Universiteit Leiden met als leeropdracht het
hedendaags burgerlijk recht en het burgerlijk procesPortret Van Boneval Faure
recht; dit laatste is zijn specialisme
Op 66-jarige leeftijd legt Van Boneval Faure het hoogleraarschap neer om zich
geheel te wijden aan Het Nederlandse Burgerlijk Procesrecht, een vijfdelig
commentaar op het wetboek van burgerlijke rechtsvordering.
Ook neemt hij dan zitting in de Eerste Kamer om daar te strijden voor wat hij
rechtvaardig acht. Met het woord en de pen verdedigt hij zijn standpunten, waarbij
zijn leuze is: “liever een omslachtig stelsel, dan geen stelsel”.
Op 17 augustus 1909 overlijdt Van Boneval Faure, drieëntachtig jaar oud, in zijn
vakantiehuis te Putten. Vier dagen later wordt hij in zijn woonplaats Leiden begraven
op de begraafplaats Groenesteeg.

Volledige versie
Jeugd en opleiding
Rembt Tobias Hugo Pieter Liebrecht Alexander van Boneval Faure wordt op 25
januari 1826 in Groningen geboren als zoon van de hypotheekbewaarder Willem Jan
van Boneval Faure (1797-1870) en van Wilhelmina Jacoba Elisabeth Wichers (18041854).
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Hij doorloopt in Groningen het gymnasium, waar zijn oom Agathon Schneither
rector is. Dankzij deze oom krijgt Rembt een passie voor het Latijn, een voorliefde die
hij zijn leven lang zal behouden. In 1841, zestien jaar jong, gaat hij - ook in
Groningen - rechten studeren. Hij vat de studie serieus op; zijn oplossing in 1846 van
een juridische prijsvraag wordt met goud bekroond. Faure, zoals hij kortweg vaak
wordt genoemd, krijgt hiermee bekendheid in de juridische wereld.
Het is een interessante tijd voor een student in de rechten, want Nederland krijgt
eindelijk eigen wetboeken en grondrecht, dankzij Thorbecke. Na zesenhalf jaar rondt
Van Bonaval Faure zijn studie in 1848 af met een promotie over het verjaringsrecht.
Hij verlaat de universiteit als een volwaardig jurist.
Eerste banen en huwelijk
Van 1848 werkt hij eerst twee jaar in een juristenpraktijk te Groningen. In die periode
publiceert hij ook in wetenschappelijke tijdschriften, vaak samen met Antonius

Modderman. Van Boneval Faure is in feite geen man voor theatrale pleidooien. Een
advocaat moet het talent hebben om, nadat hij eenmaal de materie heeft bestudeerd
en zijn standpunt heeft bepaald, met scherpte zijn standpunt te kunnen verkondigen
en de zwakke punten van de tegenpartij bloot te leggen. Dat is niet de kracht van
Faure, die meer een man van wikken en wegen is.
In 1850 stapt hij - op verzoek van de minister van financiën - over naar het
Ministerie van Financiën, waar hij snel promotie maakt als fiscaal jurist en de rangen
adjunct-commies, commies en referendaris doorloopt.
Van Boneval Faure trouwt op 26 april 1854 met Johanna Justina van Hall (18271889), dochter van een Groningse hoogleraar. Zij leeft met haar man mee in lief en
leed. Beiden betreuren het zeer geen kinderen te krijgen. Als Johanna in 1889, op
62-jarige leeftijd, overlijdt, valt het Faure nog moeilijker om kinderloos te zijn.

Huwelijksakte (deel)

Hoogleraar in Groningen en Leiden
Zijn liefde voor de wetenschap, in het bijzonder het burgerlijk recht, blijft hem trekken
en als hij in 1856 wordt gevraagd om buitengewoon hoogleraar burgerlijk recht in
Groningen te worden, dan stemt hij daarin toe. Hij voelt zich in Groningen thuis: is er
geboren, heeft er gestudeerd, kent er veel mensen en heeft er een goede naam.
Hij hoeft slechts in één vak college te geven; het aantal studenten is klein, wat bij
zijn aard en optreden past. Hij wordt door zijn studenten zeer gewaardeerd. In 1857
krijgt hij in Groningen een ordinariaat.

Toch stapt hij op 1 januari 1859 over naar de
Leidse universiteit, waar aan de juridische faculteit
de hoogste wetenschappelijke kwaliteit is te
vinden. Faure wordt er door de studenten als
persoon eveneens gewaardeerd en zijn kennis en
nuchtere juridische scherpzinnigheid eveneens.
Maar Van Boneval Faure is geen goede spreker
en zijn colleges zijn niet erg geliefd. Inhoudelijk is
er niets op aan te merken, maar zijn presentatie
en gedetailleerde en saaie behandeling van de
stof valt bij velen niet in de smaak, wat in
tegenstelling is met de waardering die een groot
aantal van zijn collega’s krijgt voor hun colleges,
die wel boeiend worden gevonden.
Portret Van Boneval Faure

Hij begint iedere collegecyclus met Boek I, art. 1 van het Burgerlijk Wetboek en
komt door zijn gedetailleerde behandeling nooit verder dan halverwege Boek II. Een
van zijn studenten zegt daarover:
“Wel verre van te twijfelen aan zijn goeden wil en grondige kennis vragen wij ons
zelven toch menigmaal af, waarom toch zijn colleges wel van allen het minst
bezocht zijn; en dan herinneren wij ons dat wij wel eens hebben hooren klagen over
zijn manier van doceeren, over zijn treurige gewoonte om altijd zulk een klein
gedeelte slechts te behandelen van de vakken die hem zijn toevertrouwd, en over
zijn eentonige wijze van voordragen, die vooral in het vroege morgenuur nog wel
eens herinneringen opwekt aan de zo-even verlaten slaapstede”.
Zijn geschriften zijn van uitstekende kwaliteit: zijn dictaten vormen lange tijd het
beste en meest uitgebreide commentaar op de Nederlandse wetboeken.
Zowel in Groningen als
in Leiden is het hem een
groot genoegen dat de wet
hem ‘verplicht’ om zijn
inaugurale rede in het door
hem zo geliefde Latijn uit te
spreken. De titels luiden
respectievelijk “De vero
legum codicum oivilium
preyio” en "De usu regulae
Celsi: scire leges non hoc
est verba tenere sed vim ac
potestatem in interpretandis
legum imprimis civilium
codicibus".
Van Boneval Faure te midden van zijn Leidse collega’s

Burgerlijk procesrecht
Faure’s hoofdwerk, waarvan het eerste deel in 1871 verschijnt, is
Het Nederlandsche Burgerlijk Procesrecht, een vijfdelig
commentaar op het Wetboek van de burgerlijke rechtsvordering.
Op 66-jarige leeftijd legt hij in 1892 het hoogleraarschap neer om
deze studie over het procesrecht af te maken. Het vijfde en
laatste deel verschijnt in 1899. Van Boneval Faure heeft
ongeveer dertig jaar aan zijn levenswerk gearbeid.
De politiek
Van Boneval Faure komt in 1894 als oud-liberaal in de Eerste Kamer van de Staten
Generaal, een functie die hij tien jaar zal bekleden. Hij vindt het een eer om daarmee
zijn land te kunnen dienen en om daar te strijden voor wat hij rechtvaardig acht. Met
het woord en de pen verdedigt hij zijn standpunten, waarbij zijn leuze is: liever een
omslachtig stelsel, dan geen stelsel.
Hij is woordvoerder op het gebied van onderwijs, binnenlandse zaken, justitie,
marine en koloniën. In 1904 is Faure de voornaamste opposant tegen de Hogeronderwijswet van Abraham Kuyper.
Nevenfuncties
Faure bekleedt diverse nevenfuncties, zoals
- lid van de Staatcommissie herziening wetgeving op de eigendomsoverdracht van
onroerende goederen, het hypotheekstelsel en notariaat;
- lid van de Staatscommissie herziening burgerlijk wetboek;
- voorzitter raden van beroep van de vermogens- en personele belasting;
- redacteur van het tijdschrift “Nieuwe Bijdragen voor Rechtsgeleerdheid en
Wetgeving”;
- voorzitter van de Thorbecke-stichting;
- lid van de Centrale Afdeling Eerste Kamer der Staren Generaal.
Overlijden
Op 17 augustus 1909 overlijdt hij in zijn geliefde
Putten op de Veluwe, waar Faure een
vakantiehuis, genaamd Schoonderbeek, bezit.
Vier dagen later wordt hij in zijn woonplaats
Leiden op Groenesteeg begraven in keldergraf
172, het graf waarin zijn echtgenote twintig jaar
eerder was begraven.
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Zijn persoon
Dat Van Boneval Faure wetenschapper werd gewaardeerd, blijkt uit het feit, dat hij in
1868 wordt benoemd tot lid van de Koninklijke Academie van Wetenschappen.
Enkele jaren later wordt hij tevens geëerd met de benoeming tot Ridder in de Orde
van de Nederlandse Leeuw.
Faure is klein van stuk, levendig en strijdbaar, maar niet erg gevat; een kwinkslag
of grapje is hem vreemd.
Hij is een trouwe aanhanger van de Waalse Kerk, waarvoor hij zich verdienstelijk
maakt als ouderling en als lid van het Kerkbestuur. Hij is regent van het Waalse
Weeshuis en van de hofjes van Loridan en Jan Michiel.
Van Boneval Faure leeft voort als een deftige, ouderwetse hoogleraar, een man
van goede huize, een grootmeester van het burgerlijk recht.
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