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terr verkrijging van de graad van doctor aan de Universiteit van Amsterdam, op ge-
zagg van de Rector Magnificus prof. dr. J.J.M. Franse ten overstaan van een door 
hett college voor promoties ingestelde commissie, in het openbaar te verdedigen in 
dee Aula der Universiteit op 8 maart 2000, te 15.00 uur door 

Hermann Maarten Kappelle 
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'Het'Het nieuwe recht is, omdat het nieuw is, voor zijn tijd het 
betere,betere, toch mag men niet vergeten, dat het oude recht ook 
rechtrecht was. In de moeilijkheden die daardoor ontstaan, de 
wegweg te vinden, is niet eenvoudig, het is zoeken van recht, 
gebondengebonden aan alle eisen die de rechtsvinding steeds stelty 

Paull  Scholten, (mr C.Asser's handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk 

Recht,, Algemeen deel, Zwolle 1974, blz. 146) 
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