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+ Gebruik de bestanden alleen voor niet-commerciële doeleindenWe hebben Zoeken naar boeken met Google ontworpen voor gebruik door
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den tekst, kunt u contact met ons opnemen. We raden u aan hiervoor materiaal uit het publieke domein te gebruiken, en kunnen u misschien
hiermee van dienst zijn.

+ Laat de eigendomsverklaring staanHet “watermerk” van Google dat u onder aan elk bestand ziet, dient om mensen informatie over het
project te geven, en ze te helpen extra materiaal te vinden met Zoeken naar boeken met Google. Verwijder dit watermerk niet.

+ Houd u aan de wetWat u ook doet, houd er rekening mee dat u er zelf verantwoordelijk voor bent dat alles wat u doet legaal is. U kunt er
niet van uitgaan dat wanneer een werk beschikbaar lijkt te zijn voor het publieke domein in de Verenigde Staten, het ook publiek domein is
voor gebruikers in andere landen. Of er nog auteursrecht op een boek rust, verschilt per land. We kunnen u niet vertellen wat u in uw geval
met een bepaald boek mag doen. Neem niet zomaar aan dat u een boek overal ter wereld op allerlei manieren kunt gebruiken, wanneer het
eenmaal in Zoeken naar boeken met Google staat. De wettelijke aansprakelijkheid voor auteursrechten is behoorlijk streng.

Informatie over Zoeken naar boeken met Google

Het doel van Google is om alle informatie wereldwijd toegankelijk en bruikbaar te maken. Zoeken naar boeken met Google helpt lezers boeken uit
allerlei landen te ontdekken, en helpt auteurs en uitgevers om een nieuw leespubliek te bereiken. U kunt de volledige tekst van dit boek doorzoeken
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N A R 1 c H T.

D" Werk zal voor het eerſt in May aanſtaande

-Z uitkomen, en alle Maanden , of mooglyk

wel in het vervolg, na 'er Stoffe en Luſt zal zyn,

“om de veertien, of agt dagen, vervolgt worden,

, Yder VERTOO G tegens 3 Stuivers geree

kent, ten waare men meer als een Blad, om de

aan een geſchaakeldheid van deeze of gene Stoffe,

of anderſins, mogt noodig hebben, als wanneer

daar voor na#zal betaalt worden.
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V O O R. -B ER I CH T.

s&###tEmper ego auditor tantum, nunquamn.

# S # reponam,

witges Vexatus toties rauci Theſeide Codri?

Impune ergo mihi recitaverit ille togatas? -

Hic elegos? impune diem conſumſerit ingens

Telephus? aut ſummi plena jam margine libri

Scriptus & in tergo, nec dum finitus Oreſtes?

we ººk

#

Stulta eſt clementia , cum tot ubique

Vatibus occurras, peritura parcere charte,

- - - - - Dife

- - - -
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# # # # Al ik myn ſchoone tyd dan eeuwig maar

vº- Zit verſlyten

? - f. Met luiſteren, en meê niet eensjes van

# # # # my byten?

Daar Koſſus heeſch van taal my legt aan 't oor en

lelt

Met zyn Proceſſen, en vaak onbarmhertig kwelt.

Zal dees droeve, die wederom blyde Pleit-Ge

dingen

My maar z; ſtrafloos en tot walgens voorgaan zin
en :

Moet nog Baſilus ſtaan teemen eenen ganſchen dag?

't Zwaarlyvig Boek van Pedo, daar men nooit eind'

aan zag , -

Verveelt eenmaal# die nodeloze blâden

Tot de kanten toe beſchreven, nog niet verzaden,

Want zo het Werk niet van agteren was vol klad,

Had hy dan wel deeg vanzyn verkwiſten tyd gehad:

# #

" in

Ik zie die razernye zo ſchielyk niet bedaaren,

Verkeert meédogen dan het bros papier te ſpaaren!

Daar door de Regtsgeleerde Werken by het dozyn

De Winkels reeds voorzien van Peperhuizen Zyn

* 3
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* * *

Difficile eſt Satyram nonſcribere, nam quisiniquze

Tam patiens urbis, tam ferreus, ut teneat ſe,

Cauſidici nova cum veniat leética Mathonis

Plena ipſo.

Cum te ſummoveant qui teſtamenta merentur

Noctibus, in coelum quos evehit, optima ſummi

Nune via proceſſus vetulae veſica beatae.

Unciolam Proculejus habet ſcd Gillo deuncem: .

Partes quisque ſuas ad menſuram inguinis haeres

• , *

Quid referam, quantà ſiccum jecur ardeat ira?

Cum
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: : * * * * : : : : : : : : : :)
• r

't Is zeeker, Lezers! hard van 't ſchimpen zig te

wagten; - zº t e | |: I

'ant wie is zo verſtaalt, zolydzaam van gedagten,

Dien zulk een booſe Stad het bloet niet giſten doet?

Daar men onſen Advocaat, Heer Mato, ziet be

groet : “D 3 ! -- --

In zyn nieuwe Koets, die alleen dees' Telk der

Wetten - : : : : : -

OP Bef en Tabbaard trots door grootsheid kan be
ZCttCD- -

Daar u, ôſmert en ſmaad! uw Erſhis word ontzet.

Van die by nagt dit geld verdienen in het Bed,

De naaſte weg, om zich in Boedels in te draaijen,

Een ryk oud Besjes min en geile luſt te paaijen,

Daar windt men ſchatten mee, elk heeft in de Erf

fens - - - - , . . . . . . . .

Zyn deel, naar maaten dat hy wel behangen is:

WantProculejus heeft een twaalfde part van Besje,

Maar Gillo, bét voorzien, die topt het heeleresje.

* . *

't Is waarlyk niet te zeggen, wat voor een ergernis

Dit verwekt, en hoe men vol geregte gramſchap is?

* 4 Daar

*
-
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Cum populum gregibus comitum premat hicſpar
liator

- - t *

t > ' - * * *

Pupilli proſtantis, at hic amnatus inani

Judicio: (quid enim ſalvis infamia nummis?)

Exul ab Octavia Marius bibit & fruitur Düs

Iratis; at tu victrix Provincia ploras.

in

* * *

Gum leno accipiat Moechi bona, ſi capiendi

Jus nullum uxori, doctus ſpectare lacunar,

Doctus & ad calicem vigilanti ſtertere naſo.

Non
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Daar hier een Schacheraar, verzelſchapt met een

hoopen

Aanhangers,yder een komt tegen 't Lyf aanloopen:

Een regte Plunderaar, die zig heeft ryk gemaakt

Met 't armen Weeſen goed, dat nu berooyt en

naakt

De koſt wint met haar lyf en dient om 't zober

voordeel; -

De #nu. wel is gedoemt, maar door een oor
eel

Dat kragt'loos is, want wat geeft dog om ſmaad
of ſchand

Die gelds genoeg bezit, en 't hecht houd in de

hand?

Hy leeft in Ballingſchap, maar leeft daar zonder

Zorgen,

Vermaakt zig, eet en drinkt zelfs tot den vroegen

morgen,

Spyt de vergramde Goôn: Dus wint gy 't Africa,

Maar treurt met reên, wyl 't Recht u niet bevryd

van ſchà:
- -

zekoºk #

Daar van de Pol zyns Wyfs Een erft, wyl's Key
ſers Wetten

-

Aan de Overſpeelſter zelfs, zulks te erreven be
letten:

Een Beeſt! Die, wyl die ſmaak de maat nam van

zyn Vrouw,

Na boven keek, of hy de balken meeten zou,
En#de Haaſen ſlaap, als waar hy vol en dronken

En wiſt by Vles en Glas al waakende te ronken.

* 5 t Wie
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Nonne libet medio cera; implere capaccs ,

Quadrivio? cum jam fexta cervice feratur, *.

Hinc atquc indc patens ac nuda poenc csthcdra. .

Et multum refcrens de Mæcenate fupino

Signator falfo , qui fe lautum atque bcatum

Exiguis tabulis & gemma feccrat uda.

• , . *

Audc aliquid brcvibus Gyaris & carccre dignum,

Si vis effe aliquid ; probitas laudatur & alget. .…

Criminibus dcbent hortos, Praetoria, menfas,

Ârgentum vetus & ftantem cxtra pocula caprum.

-

- -
- - - : •

1 * • - 1

-*- _

Si natura negat, facit indignatio verfum.

J u v E N A L r s.

- - 7 \ Sat. I.
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w

::

We krygt zelfs op ſtraat geen luſt om heele Vellen

Te ſchryven? daar men nu van Reguluskan tellen

Een ſpan van zeſſen, waar door die valſche Tee

kcnaar

Het Land wordt omgevoert in zyn vergulde Koets,

Daar

Hyzig heeft ryk gemaakt door valſcheTeſtamenten

Te ſchryven, teek'nen en er 't Zegel op te prenten,

Die voor Mecenas, wiens goed hy tegens pligt en

trouw'

Geſleept heeft in zyn neſt, niet in pracht zelfs

wyken zou.
tºe ik

Zo G' in dees booze Eeuw wilt eer en ſtaat erlangen,

Begin een Schelmſtuk dat waardig maakt te hangen:

Een ieder pryſt de Deugd, maar egter loopt ze om

Brood;

Wanneer AEmilius zyn woonbaar Huis vergroot,

Een Buitenplaats aanlegt met ſchoone Wandeldree

Ven

Om, van het Pleiten moe , zyn geeſt wat ruſt te

geeven,

Zyn Tafel, wel voorzien, van 't keurigſt Zilver

blinkt

Waarmen vreemdewyn uit fraay geſneedenGlazen

drinkt,

Dit heeft hy niet door trouw en wetenſchap ver

kreegen,

Maar ſtreeken van de Kunſt en 't Pleiten voor en

teegen.

* * *

Om# , ſchoon loggen aart en geeſt het niet

en ly

Wordt Een tegens wil en dank zelfs Heek'laar in

dees tyd.
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Ederd dat men de gebreken van het Menſch,

-/ dom, voornamentlyk in Engeland, in het

openbaar op gezette tyden heeft aangetaſt,

en zig iemand als Z e D EN M E E s t e R onder de

naam van SP E CT AT o R heeft opgerigt, is dit

door veele andere Natien, voornamentlyk de Ne

derlanders, nagevolgt;

Dit heeft aanleidinge gegeven, dat men zig met

een algemeene hekelinge niet vergenoegt hebben

de zelfs de byzondere ordens van de Menſchelyke

oefeningen in haare misbruiken is nagegaan, en

dezelve op een SPECTAToRIALE wyze ten toon

geſtelt heeft,

De KERKELY KEN hebben hunnen ZEDEN

MEEEstER , en de GENEESKUNDIGE den Ha

ren onder den naam van ARTz gehad.

Beide deze hebben de goedkeuringe van bedaar

de en oordeelkundige Lezers weggedragen: ja bei

de die Faculteiten, voor zo verre ze niet te zamen

geſteld zyn uit dat zoort, welke het voorwerp van

derzelver Hekelſchriften geweeſt zyn, moeten de

waarheid daar van opentlyk belyden.

Hoe komt het nu , dat der REGT'sGELEER

DEN Faculteit zo lang buiten een diergelykenZE

DENMEESTER gebleven is ?

Zouden zy die niet nodig hebben?

Of hebben hare misbruiken een regt van verja

ringe gekregen, waar door zy van eene zodanige

beriſpinge als vry geſproken worden?

Heeft miſſchien wel de langduurige gewoonte

daaar aan de kracht van Wet gegeven?

Waar op den Engelſchen MARTIALIs ziet: (a)

Cono
-

(a) OwENUs Lib. IX epigr. 93.
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Conſuetudo & mos vim Legis habere videntur,

Improbitas hodie vim quoque Legis habet.

Zo alom gewoont of ſleur thans kragt van wet

ten geeft,

Is 't geenzins vreemd, dat d'Ondeugd meé dat

voorregt heeft. . . . . . . . . .

Ik ſta geen van allen toe, en daarom, Lezers ! ko

me ik my als haaren ZEDENMEESTER op te rig

ten, my daar toe aanſtellende en benoemende by

en kragt deezes, en gelaſtende yder, die zulksaan

gaat, my daar voor te erkennen.

Ik ontleene op het voetſpoor van myne VooR

'GANGEREN, deeze magt uit myn eigen boeſem,

cn hebbe geen andere aanſtellinge nodig.

Alleen zal ik myne Lezers moeten onderrigten,

wie ik onder myn Regtsgebied telle, en wat ik

voornaamentlyk verhandelen zal. -

Zo het aardig is, de Predikheeren, Krankbezoe

kers en Schoolmeeſters, voornamentlyk, wanneer

het Koſters-Ampt met de laatſte verknogt is, on

der de heele en halve Godgeleerden te tellen :

Zo het doorgaat de Artzen, Heelmeeſters en

Apothequers, onder de Klaſſe van Geneeskundige

te ſchaaren: - -

Zullen de Advocaten, Procureurs en Sollici

teurs, onder myne heele en halve Regtsgeleerden

gehooren. - -

By gelegendheid zal ik wel eens van derzelver

Verdeelinge (b) gewagen, en de Heeren Notaris

ſen,

(b) Want ik geve deze bovenſtaande Verdeelings niet

Syſtematiſch op; om dat in een bepaalde zin , en om de

juiſte netheid te betrachten, men een onderſcheid zou

* * * FAQe



14 v O o R - B ER 1 c H 'r.

ſen, voornamentlyk in zo verre zy het Ampt van

Raadgeevers of diergelyke komen te bekleeden,

de behoorlyke eer aandoen.

Ik zal over de misbruiken van alle derzelver

oefeningen byzonder handelen.

De Geregtsbanken zal ik altyd met eerbied na

deren, dezelve voor heilig houden, en daar over

nooit als met beſcheidendheid ſpreeken, in zulke

algemeene bewoordingen, dat het zig niemandkan

aantrekken.
- -

De Kerkelyke of Militaire Regtbanken gehoo

ren onder myn onmiddelbaar gebied niet, dogko

men daar onder, zo drazy in de termen van ge

woone Regtsplegingen vallen, en er onderzoek

ontſtaat over het Conflict van jurisdictie met den

Polityken Rigter. ... »

Dog ik heb te veel eerbied voor de Eerſten,
- - CIM

w

moeten maken tuſſchen Theologie Dodores en Predikanten,

even als tuſſchen Juris Utriusque Dodotes en Advocaten

De eerſte zouden wederom onderſcheiden worden in

Docteres ſtricte dictas, en Hoogleeraaren ubi legitiina vocatie

preceſerit ; Doch , dewyl hedendaags alle Theologie Doc

tores of Hoogleeraaren of Predicanten , mitsgaders alle

Advocaten Docteres Juris in deze Republyk zyn , vind ik

deeze nette afdeeling hier onnodig : een S F e CT AT o R

zyn Hoofdwerk is ook niet Syſtematiſch te ſchryven : Hoe

ad Scholaſticos; Hierom heb ik in myne vertaaling van de

'Woorden van Juv z N a L 1s, hier boven ter neder ge

ſtelt, dog waarin ik egter meerendeels de Heer ELME

ou 1 o 1 gevolgt hebbe, my eenige vryheid aangematigt,
met zo wel aldaar de geheekelde Poëten te verwiſſelen te

ens Regtsgeleerden, by dezen mynen geliefden. Auteur
in zvn sevende Schimpdigt voorkomende en geroskamd

wordende, als 't verhandelde van dezelve daar na mede
, hier en daar te ſchoeyen, en derzelver zotheid' en waii

gedrag niet tot der Poë en , maar tot der Advocaten

handelingen te huis te brengen."

Intuſſchen zal ik , om wederom den draad van":
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en te veel agting voor de Tweede (f), dan dat ik

haar niet met bedagtzaamheid zou gedenken.

Van het Staatsbeſtier houde ik my in het geheel af.

Ik ben te veel gehoorzaamheid aan den Overſten

des Volks ſchuldig, dan dat ik ze zoude vloeken:

Haar wyze van doen heeft ook geen verbetering

nodig, en zo ze die al nodig had, zwyg ik zeden
Volke. - - - - - - , , -,

Alleen zy het my geoorloft van het Staatkundi

ge hier en daar te ſpreken, voor zo verre het ee

negewoone Regtspleginge tot onderwerp heeft,en

wanneer ik, de gelegentheid zig daar toe opdoen

de, eenige politycque aanmerkingen komente ma

ken, in die ſmaak, als het aan alle Politycque

Schryvers toegelaten is, dog dit zal altyd met myn

zelfde beſcheidentheid, en in het algemeen ge

ſchieden, zonder iemand in het byzonder te raken,

Want ik vervolg de gebreken, dog noem nooit,

of## aanleidinge, om te weeten de Plaatzen

en Perſoonen, waar ik ze vinde; . -

- " " Mutato nomine de ºrt
Fabula narratur (c). - - - - - - - - - - D

Of zoals Jo N k E R ME 1STE R in zyn tyd al

Plagt te zingen:

n tºt in 5 - 1 vºor

Zo ik hier iemand raak daar heel of half wat an is,

Dat trek zig niemand aen, als die de regte Man is.

! . . . . . . . . . . . . . . . J. J zi 2 /. . Ilk

afgebrooken aanmerking op te vatten, zo min de Hoog

leeraaren en hunne Handlangers vergeten, als de ſtudee

rende jeugd, ófn' dat de eerſte den"Regtsgeleerden wor,

men, en de tweede het timmerhout zyn, waaruit deze

Orden gebouwt wordt.” - . W. az iſ ,

(f) Hierom zou het ligtelyk kennen gebeuren, da) ik

eer men het verwagte , als M1 L 1T A1 kE ZE D EN M * E

6 TER
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Ik verbiede verders aan myne Lezers, geene

heele-of-halve-Regtsgeleerden zynde, der Regts

geleerden Ordenom de ondeugd van zommige der

zelve in 't geheel te veragten: Dit is niet Menſch

lievend : -

zy paſſen hier op toe, het geen den verliefden

Digter (d) van de Meisjes zong:

Parcite paucarum diffundere crimen in omnes,
Speétetur meritis quaeque puella ſuis. r

Wagt U de lieve Meisjes min te ſchatten, -

Om dat wel eens een enk'le uit wil ſpatten.

.'

Hoewel dit hier boven genoemde nu het voor

naamſte beſtek van myn Werk zal zyn,'t welk in

de Maand Mey eerſtkomende, voor het eerſt het

ligt zal zien, en by wyze van VERtoGEN on

der den Tytel van

R E GT S G E L E ER D E.

vervolgt worden, zal ik er egter nog eenige ande

re zaaken byvoegen, als v... * *

I. Alle Regtsgeleerde Werken, welke van tyd

- ( * * . * * * * * tot

s T ER , onder den naam van KRYes MAN, of eenige an

dere van die natuur, eens op het Toneel ſtapte.

(c) HoRAT: Lib. 1. Sat. I. v. 69.

(d) ovro de Art. Amandi. Lib. III. v. 9. -

Y A. T . *

- - -
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tot tyd, na Publicatie deezes, in deeze Republycq

uitkomen, of in het Hollandſch vertaalt worden,

zal ik onderzoeken en myn oordeel daarover me
de deelen. - - ºv - - - -

Hieronder zullen de Redenvoeringen der Hoog

leeraaren, en nu en dan een Academiſche Diſputatie,

wanneer ze een byzondere en aanmerkelyke Stof-,

fe verhandelt, en in het algemeen, een Cenſure

waardig is (e), mede gehooren, dog # geen an

der voorwaarde, als dat my die door yder Acade

mie-Drukker, onder het Addres van den Mynen,

tydig worden ingezonden (f). 2 e | 3 : : : :
5 , Ti - , , : ' : : : : : : : : : Dit

(e) De Heer voN, S ELse Houw in zyn 3uriſtiſche

Bibliotheek , , (waar van hier onder nader,# ſpreekt, juiſ;

niet met zeer veel lof van onze Hollandſche Academi

ſche verhandelingen, en meent, dat zedert eenigen tyd

niet veol Schriften in de critiſtſje unt ſchönïere furige

32uben 5 in Holland zyn uitgekomen : Hºoilauttgaher,

jat feit hieſen, jaſjren menig fietgärijtlirijeâ, in#
art geliefert / uni, die gratiemiſche stºriticijgiften

### #auller Dem Ieljonen ºp?ucht un er/ (unn ijleruot

# man mdfjl.###) für bent

-

t

eutſcijen etmag 3uin nogau#/lpenigſten# haüe

aft bpmerfiet/ baf; 3. iigfihalingen / bit aug 2aſſau

ſtamen/ helmunbert huurben / of ffe gſeirij ben eijre

lichen aeeſenbech/ #ajjn unbºximaüller in einer blog

ânſfertielj berichönerten €5eſtaſt barſteſten. Ik zal op

een ander tyd Wel eens gelegentheid hebben, om aan te toc,

nen dat voornamentlyk in Holland in vroegere tyden de Ha

manior jurisprudentia gebloeit heeft; de Duitſchers hebben

(eenige weinige oudere# uitgezonderd) eerſt

de ſmaak daar van weg gekrèègeen, en hoewel zy meer

tot Compilatie door haren onvermoeiden arbeid en liefde

tot wyvloepigheid gemaakt zyn, hebben zy, hier en daar

egter getoont, dat tot deeze en andere Werken van geeſt

niet 'o eſchikt zyn. 'g .: 0 - 1 zi - , "

(f) Het 'geen ik ook van de beſcheidenheid van ande
IQ

B
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Dit een en ander zal ik met alle onpartydigheid

en voor zo verre myn oordeel toelaat, beharti

11 - - , -

Ik ken weinig periodique Schriften, die zig be

hoorlyk kwyten in de Cenſure van deze Werken

der Regtsgeleerden, cenige Atta Eruditorum uit

gezondert. . . . * * - - -,

Het Journal de jurisprudence (g), is wel een

verzamelinge van Regtsgeleerde Stukken, dog dit

behelſt meer zaaken van Staatkunde en het Regt

der Volkaren of het Publycque Duitſche Regt ,

als een oordeel over Schriften, het jus civile of

Privatum behandelende: Om niet te melden van

Ordonnantien, Regementen, Ediëten en Parla.

ments-Aêten in Vrankryk, die aldaar voorkomen

opie gluriftijcije 25iülioteſt (h), is wel een Cen

ſure van Regtsgeleerde Boeken, dog alleen van

die welke in Duiſchland uitkomen en het Staats

ofPrivaat-Regt aldaar tot onderwerp hebben: -

een minpartijeuijeijen tritih uber Nuriſtiſche

giften/zou nogthans van meer nuttigheid kun

men zyn, immers wy vinden in 't II. B. I: St. p.

273. ſcq. onder anderen een Diſputatig furidica

Inauguralis, J. A. HULTMANNu de ſervis hino:

minibus gerecenſeert, welke, te Leyden in 17fo:

is uitgekomen, dog wy willen met de Heer von

SELscHow wel toeſtemmen, dat er weinig uit

komen, die deeze in Geleerdheid evenaren. Het

: . . .

're Schryvers verwagt : Het bekendmaaken van hunne

Werken verdient die geringe beloning wel , maar dit
hoofde van de Cenſure# ik ze niet aanneemen, om dat

ik niet om te koop3'n bene ' . - , - 'T -, -

(g) Te Bºuillon in 1763- uitgekomen, chez J.: Braſist

t i3 ºre Gottingen by de Wadware van den Hoek, 5
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Het periodique Blad onder den Naam van ſlecht

uhh ilnrecht (i) , in het Hoogduitſch medege

drukt wordende, voldoet aan myn Spectatoriaal

oogmerk in allen deelen niet, behalven dar dit

wel Regtsgeleerde Verhandelingen afgeeft, dog

geen Werken zoo zeer recenſeert : Ook hebben

onze Nederlandſche Regtsgeleerde Schryvers,

voornaamentlyk zo ze hun Landtaal verkiezen,

geen hoop, om in deeze Werken vereeuwigt, nog

vreeze om gehekelt te worden, en dit een en an

der is noodig,om de Regtskunde aan te kweeken

en, dezelve in verdienſte houdende, de Schryf

jeukte van ſommige te verdryven.

Van het Haarlemſche Genoodſchap der Wetten

Jchappen, ſchynen zy geheel uitgſlooten te zyn.

En de Boekzaal, een Stuk het geen voornaa

mentlyk voor de Geeſtelykheid ſchynt ingericht te

zyn , en andere diergelyke oude en nieuwe,

dog nog vervolgt wordende, Werken van deeze

Natuur behandelen dezelve niet opzettelyk, en

moet dikwils den Autheur, of Drukker van een

Regtsgeleerd Werk, een Uittrekſel van het zelve

aan de Schryvers zenden, willen zy hun Werk ge
recenſeert hebben.

Zo dat het dan# , dat een Autheur zyn

eigen Werk beoordeelt (k5.

- II.

2 Pit wºrd gedrukt te Duisburg aan den Rhyn. bc% B. H • en is in 1765.## yn, by

(*) Zo, ik over Werken die voor myn tyd zyn ultge
komen wilde handelen, zou ik mogelyk in ſtaat zyn daar

van zo wel genoegzaame bewyzen voor den Dag te bren

gen, als van dat men dikwils een voordeelig oordeel heeft

weeten te bejaagen.

Van de Bibliotbegels f"Partiale, raiſonnte, des ſciences des

beaan arts en andere diergelyke periodique Franſe werken
ſtaat

B 2
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II. Zal ik het Overlyden van alle braave en voor

###geleerden in deeze Republyk bekend

maaken. - ' -

En hier onder tel ik die geene, welke zig door

hunne Schriften als anderzints vermaart gemaakt

hebben, mitsgaders alle Raadsheeren in de Hoven

van Juſtitie, en derzelver Miniſters, als wel dege

lyk of uit hoofde van hun Dottoraatſchap of in

aanzien van hun Bedieninge onder het eerſte zoort

der Regtsgeleerden behoorende.

' III. Zal ik, zo het door den Overledenen niet

verboden is, en de Erfgenamen daar toe behoor

lyke Elucidatie willen geven, dezelve op het vrien

delykſte daar toe verzoekende, het Leven van dee

ze Achtbaare Mannen mede beſchryven, Meenende

dat de Republyk daar aan en aan derzelver leven en

afkomſt ruim zo veel gelegen legt, als van ſommi

ge Dorp-Predikanten, die mogelyk nooit een an

dere vertooning in de Waereld gemaakt hebben,

als dat zy een of tweemaal 's weeks, in partibus

infidelium, vel quaſi inter Getas & Sarmatas ge

preedikt hebben, nu en dan Deputati Synodi en

mogelyk eens in hun levensloop Correſpondenten

na een ander Synode geweeſt zyn (l). *

IV.
-

- - - - - - -
-

ſtaat misſchien het zelfde te zeggen, dog ik zwyge daar

van thans te meer, om dat die niet in 't Hollandſch ge

ſchreeven wordende, voor de onwetende in die taal van

weinig nut zyn, hoewel anders op haar zelfs niet te mis

pryſen, en daar op boven dien toepaſſelyk is, hetgeen ik

ten deezen opzigte omtrent het Journal de Juris Prudence'
enz. hier boven reeds gezegt heb. r

- (l) De Lezer ziet wel, dat ik door het woord : ſommige

dit niet wil betrekkelyk gemaakt hebben tot alle, en voor

naamelyk zulke , braave Leeraaren, die door hunne Ge

leerdheid en Heiligen Handel en Wandel zodanigen Eer- .

zuil wel deegelyk verdient hebben. Ge
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IV. Zal ik nu en dan eenige Regtsgeleerde Ver

handelingen voor den dag brengen, en de Vraa

gen, die aan my op een behoorlyke wyze gedaan

worden, en een algemeen nut tot onderwerp heb•

ben, beantwoorden. - . . . . . . . .

Ik verzoek dus alle Liefhebbers der Regtsge

leerdheid my de behulpzame hand te bieden, en

ik zal haar mededeelingen en verhandelingen met

vergenoegen aanneemen, en daar van, zo ze my

zonder dat den Auteur ze aan het Publiek heeft

medegedeeld, (want dan is het een Object van

Cenſure geworden, D in gezonden worden, een

gebruik maaken, waar over ze, zo ik vermeene,

redenen zullen hebben voldaan te zyn. : zoz

Ja ik zal haar namens der Regtsgeleerden Gé

menebeſt, aan wie zy dit voornamentlyk ſchen

ken, bedanken. , " . . . . . ?

- - * * - Een

- 't n

Gelyk mede niet tot zulke, die uit de Stamme Levi, of

van Prieſterlijke Afkomſt zyn: Deze benyde ik niet, in te

gendeel raade ik haar, by aanhoudendheid niet te vergee

ten agter haar naamen te doen plaatſen: By voorbeeld Ge

fardi Filius , Wilhelmi Nepos, Jacobi Pronepos , Abrabani

Abnepos, Davidis ex fratre Nepos, Ablerti & Hermanni Fra

ter, Friderici Cognatus, en diergelyke, de wyl dit een blyk

titlevert, dat zy van aanzienlyke en deftige Voorouderen

geſprooten zyn , als in vroegere tyden den Kerkelyken

Staat in deeze onze Nederlanden, genoegzaam in 't geheel

famengeſtelt geweeſt zynde uit Luiden van deftige Af

komſt en Patrice geboorte, welkers opvoeding, die zy

boven minder zoort genoten hebben , geen geringe luiſter

aan het Lichaam zelve in het algemeen, en van alle Leden

en dezelver Bedieningen in 't byzonder byzettede , " en

een genoegzaame waarborge was, tegen derzelver verag.

ting, en tegen het uitkryten van onverſchillige zaaken,

voor Boosheeden; om dat hunne Geboorte haar aanleiding

gegeven hebbende tot het oefenen van dezelve, zy van de

natuur en aart van dien onderrigt waren. -

Ik heb het oog ook geenzins op zulke Mannen, die door
hunne



Een zaak heb ik voor 't laatſt myne Lezers nog

te erinneren, dat ik namentlyk myn ſtyl niet als

een Grammaticus heb ingerigt, maar zelfs hier en

daar zulke Baſtaard-Woorden gebeezigt, als alom

in Collegien, Hoven en Gerigts Banken gebrui

kelyk zyn. *

Ik meen dat diedoor een oud gebruik gewettigt

en door het gezag zelve van die geene, welke be

voegt zyn Wetten te maaken, in hunne Placcaa

ten, Editten, Reſcripten enz., als het waare, ge

canoniſeerd zyn.

* Waarom ik oordeele, dat het my zo min zou

voegen, my daar van af te zonderen, als door o

verzettinge van deeze en geene Regts-en Kunſt

Woorden (termini artis vel technici) in de zuivere

Nederlandſche ſpraake, my dikwils onverſtanbaar

te maaken.

Ik weet wel, dat zulks door den grooten HU

Go DE GRooT (m) ondernomen en van zeer wei

nige gevolgt is, waar uit men zou mogen beſlui

tCII

hunne Wetenſchap , Gaven en andere Hoedanigheeden tot

groote Steden, om aldaar hunne Talenten in een talryke

en ontzachelyke Gemeente te beſteden, geroepen zyn :

Dat Beroep alleen, als een doorſlaand blyk van 's Mans

verdienſten wettigt het gebruik, het geen men voornament

lyk te A M s t e L D AM heeft , alwaar, wanneer een Pre.

dikant beveſtigt is, men niet nalaat tot blyk van erkentenis,

voor dat hy tot deeze Gemeente wel heeft willen overko

men, en in des Heeren Oogſt aldaar mede werken, zyn

Beeltenis in Koper af te maalen, en hem eeroieds halve

daar door gelyk te ſtellen, aan Mannen van BuaGERMEE

sTERLYKE Waardigheid.

Men heeft ook zelfs voorbeelden, dat, daar de Vaders

den Predikſtoel beklommen, de Zoons op het Kuſſen ge

zeeten, en het hooge Staats- en Stads Beſtier in handen

gehad hebben.

(m) In zyse inleidinge tot de Hollandſche Regtsgeleerdheid.
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ten, dat ik, als Regtsgeleerde, dien grooten An

teſignanus of Voorganger zou moeten volgen.

Dog ik ben niet blootelings RE GTsGELEER

DE, maar RE GT s GE LE E RD E-S P E cTAT o R 2

Dat klinkt wat ſterker, en hierom kan my niemand

kwalyk neemen, dat het gezag van myn anderen

Voorganger den DEENscheN Spectator (n)

by my daar tegens gemakkelyk moet opweegen;

A potiori enim fit denominatio.

Het eerſte heb ik door myn Bulle of Diploma

verkreegen, en is dus maar een gedemandeert

Character, en het andere oefene ik uit myn eigen

Boeſem. E - - 2

Tot hier toe voor deeze reis, 't zy my vergunt

van uw beſcheide Lezer met de Woorden van Ho

RA r 1 vs (o) afſcheid te neemen

Vive: Vale, ſi quid noviſti Rettius iſfis, f

Candidus-imperti, ſi non his utere mecum.

Leef lang: bedien u van dit Werk met my in vrei,

of zo gº iets beters weet, deel dat gulhartig met.

(a) Den BA Ron van Ho L. * * * *, II. Deel. 22. Vera

", Lib. I. Epiſt. VI. in f.
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REG TSGELEERDE.

I. V E R T O O G.

Den 11. Mey 1767.

At hoc pravum malignumque eſt non admirari ho

minem admiratione digniſſimum , quia videre ,

alloqui, audire, completti nec laudare tantum,

verum etiam amare, contingit.

P L1N. SE cU N D U s. Lib. I. Epiſt. XVI.

gSTl--ITl-IT&#S het niet verkeerd en onregtvaar

HIS &# # # dig, dat wy iemand niet genoeg

Hlele I galHl waardeeren, die onze agting dub

jtje *IHI bel verdient, en dit om redenen,

lig iſ: "Il welke juiſt het tegengeſtelde moeſten

'É#IFTl-ſFil-SS uitwerken, namentlyk, om dat het

ons gebeuren mag, Hem dagelyks te zien, te ſpree

ken, te hooren, met hem om te gaan, ja Hem niet

alleen prys-maar zelfs beminnens-waardig te vinden?

OF PATER c UL Us hier mede :

Preſentia invidid, praeterita veneratione perſe

quimur:

Ethis mos obrui, illis inſtrui credimus.

de oorzaak van dit wangedrag volkomen geraaden

heeft, durve ik niet onbepaalt toeſtemmen;

Hoewel ik met Hem wel in termen van verge

lyk wil treeden, en, door het over en weder wat

af te ſtaan, begrypen, dat zo wel diegene, welke

de agting bewyſen moeten (gelyk Hy gelooft) als

de Perſoon, aan welke men die ſchuldig is, aan

leiding tot deze kleinagting geven, om dat het dog

I. DE E L. C hoofd
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hoofdzaakelyk op een en het zelfde, de menſchelyke

onvolmaaktheid namentlyk, uitkomt, Zyn gevoe

len ſteunt op de verdorventheid van de Eene, en

de myne op de zwakheid van de Tweede.

Wanneer Koning AT T AL Us den Griekſchen

Philoſooph L Acy D Es vAN CYR EN EN ten Hove

begeerde, ontſchuldigde Hyzig met te antwoorden:

De Philoſophen gelyken de Beelden, zy toonen

beter van verre, dan van na by.

Hy wiſt, dat de Menſch, behalven de zinnen en

beweging, ook nog onderhevig was aan hertstog

ten, dat is, de aandoeningen van Ziel en Lichaam.

Hem was bewuſt, dat nieuwigheid van eenig

voorwerp verwonderinge, dog deszelfs goedheid

Liefde, en kwaadheid Haat verwekte: dat, wan

neer men eenig voorwerp nog niet geniet en egter

deszelfs goed- en kwaadheid kent, daar uit een be

geerte of verlangen ontſtaat, om dat goed te beko

men of dat kwaad te vermyden: Dat voor zo ver

redeszelfsbekominge of vermydinge ligter of moei

jelyk of zelfs onmogelyk ſchynt, hoop, vertrou

wen, vrees of wanhoop daar uit voorkomt: Dat

een tegenswoordig goed vreugde, en een tegens

woordig kwaad droefheid baarde, Hy was over

tuigt, dat uit deeze hoofd-hertstogten de overige

Ziels aandoeningen afgeleid wierden, en ons nooit

eene hartstogt alleen bekruipt, maar 'er altyd vee

le onderling vermengt zyn; zo dat wy geſtadig van

de eene in de andere geſlingerd worden, Hy vrees

de dus, dat, dat dewyl deeze meeſte Zielsaandoe

ningen by den Menſch gebreken worden, en hare

afkomſt hebben van een verdraait gevoelen en van

meerdere of mindere dwaasheid, Hem, als Hy die

toegaf, in veele kwade invoeren zou; Hy vertrouw

de zig te minder op de Menſchelyke ſtandvaſtigheid,

om dat Hy, als een Leerling van AR CHEsite:
Va

:
t

i
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vaſt ſtelde, dat men zo min op het verſtand als re

den van de Menſch ſtaat kon maken, en alles by

dezelve twyfelagtig was: En hier in verſchilde zy

ne Leere niet van die van CARNE AD Es, waar o

ver wy wel eens nader zullen ſpreeken.

Hierom was Hy met reden voor zig zelfs bedugt,

en dat de eigenliefde, (de wet van onze beweginge

en de Philoſophen byzonder eigen) op Hem te veel

werkende, men Hem dagelyks zou zien bedryven

dat geene, 't welk Hy in andere zo zeer berispte,

en waardoor zyne deugden als ſchoonblinkende Zon

den zouden worden. - - ; . - .

Want die, aan de toetſteen der goede redenge

ſtreken zynde, zouden ligtelyk valſch bevonden

worden, en zodanig door de Redeneerkunſtopge

tooit te weezen, dat zy byna niets over hadden,

dan ſchoone opgeſmukte en zakelooſe Woorden,

welke alle uit den kwaaden grond van ydele roem

opborrelen en uitbotten uit de eigenliefde, deWor

tel van goed en kwaad, na maate dat ze geleid

word. . . . .

De voornaamſte reden ondertuſſchen van allen

was, dat Hy den Becker te veel leegde: Immers

AEL 1A NUs (a) beſchuldigd hem hier van;

Hierom, of ſchoon PLAT o (b) nu en dan eene

kleine verheuginge of knipje op de Gezelſchappen

aanprees, kon egter by Hem, apres boire zynde,

den bedorven Menſch wel eens boven komen.

In zoverre kende Hy zig zelfs. Wanneer wy

dit nu op andere Staaten van het Menſchdom over.

brengen, kunnen wy niet genoeg onsverwonderen

over de voorzigtige wyze van veele groote Mannen,

Re

(a) Variar. Hiſt. Lib. Il cap. XII. Alwaar hy een Lyſt

van Likkebroers uit de Oudheid opgeeft.

(b) Zie GE L L1 U s Noſt. Attic. Lib. XV cap, II.

M. DEEL. - C 2
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Regenten en Staats Perſoonen, welke door zig

niet al te gemeen met yder een te maken, maar

die op zekeren afſtand te houden, de gelegentheid

teffens beneemen, om zig van naby te laaten zien,

en haare gebreken, waar aan zy als Menſchenme

de onderhevig zyn, te leeren kennen.

Deeze voorzorge is vooral nodig, om het ver

minderen van het ontzag voor te komen, als het

welk een waarſchynlyk gevolg van een gemeenzaa

men omgang zou zyn.

Niemand wiſt beter de hertstogten te verbergen,

als Keiſer TIBE RIUs en LoD EwYK XI. Koning

van Vrankryk, waarom GR Ac1 AAN (c) die ook

als een Exempel voorſtelt, Hy verhaald by die ge

legenheid een aanmerkelyke Anecdote van Is A BE L

1. A v AN CAs 't I LIEN, welke op dit ſtuk zo ui

termaaten geſtelt was, dat ze zelfs alleen verloſte,

om geen tekenen van zwakheid aan de omſtanders

te geven, wanneer haar de felle pyn in het Kinder

baaren de eene of andere blyk van gevoeligheid

mogt ontrukken. -

En zo de Geeſtelykheid kon van zig verkrygen,

of het gevoeglyk kon ſchikken, van de zamenlee

vinge met Leeken in het geheel af te ſnyden, ben

ik verzekert, dat de eerbied voor hunne Perſoonen

het ontzag, welk men aan hun heilig Beroep ver

ſchuldigd is, ver zou te boven gaan, en zy, om

zo te ſpreeken, als aangebeeden worden, zonder

blootgeſteld te zyn aan de een of andere bitſe tong,

die niet anders als op gelegentheid aaſende, om

haar vergift tegens deeze Eerwaarde Mannen uit te

ſpuwen, voor een loopje durft voorbrengen, dat

men dezelve niet verder geloven moet, als ze de

houten Broek aan hebben. Is het my dan nu niet

zo veel te meer te raaden, waarde en mogelyk

- - - - - nieuWS

(c) El Herot. Cap II. - - - - - - -
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nieuwsgierige Lezer! om my te verbergen? Ik

hebbe op School (d) reets uit de Vaerſen van CA

To geleerd:

Que culpare ſoles, ea tu ne feceris ipſe:

Turpe eſt dottori, cum culpa redarguit ipſum.

- . Ook

(d) Denk ondertuſſchen niet Lezer! dat ik meen, dat

de Zedeleſſen van onzen D 1 o N Ys I Us CA To, aan zyn

Zoon gegeven, voor Luiden van onze Jaaren niet dienſtig

Zyn;

Het tegendeel heeft men er lang van getuigt: Aardig

drukt zig hier omtrent STEPH. PAschAsius (Icon. CVII. pag.

1 I. b. Cato pro pueris) uit:

Quem tibi pro pueris dat Bibliopola CAT o N E M.,

Crede mihi , liber eſt aptior iſte Viris.

Ik haale dit aan, om dat volgens onze betrekkingd, wel

ke wy de eene min en de andere meer tot de Regtsgeleerd

heid hebben , dezen Heidenſchen Zedenmeeſter ons zo

vreemd niet is ;

. Want zo al U LP 1 AN Us in L. 1.ff Quod quisque juris in

alterum ſtatuerit, ut ipſe eodem fure utatur het oog niet op

Hem gehad heeft; Gelyk wel waarſchynelyk is, om dat dit

volkomen overeenſtemt met de Spreuke van CAT o : P A-.

T ER E LE G r M Q u AM 1 Ps E TU L E R 1s, welke Keiſer

A L z x A N DE R SE v E R Us, (van wien U L P1 AN Us

Regts-Archivarius (Magiſter Scriniorum) was,) dikwils in

den mond had, zoals ons LA M P & I D 1 u' s verhaalt.

En hierom ſtellen wy, niet zo zeer om de aardigheid

van deeze aanmerkinge, zo als de Schryvers wel eens

doen, maar om dat wy het opregtelyk geloven, dat onzen

D 1 o N 1s 1us CAT o voor U L PIAN Us, gelyk mede voor

PA u Lus en GA JUs, waar van deezen titul in Co R P o

R E JU R 1 s C 1 v 1 L 1s genoomen is, geleeft heeft; Van de

RE GU LA CAT o N 1 AN A, welke aldaar mede onder een

expreſſe titul voorkomt, en niet van onzen D 1 o Nys I Us

CAT o ontleent, maar aan M. CA to CE N s o R I U s D E

VA DE R, of aan M. CATo P R AE to R toegeſchreeven

word, ſpreeken wy hier niet. Dog, zo al U LP I A N Us

(zeg ik) daar op het oog niet gehad heeft, vinden wy

Hem wat uitdrukkelyker in Cor PoR E JUR 1s CAN oN1

c1, (en dit gaat immers ons JU R Is U T R 1 U s 9 u E D oc

To R Es, ook aan, dog hier over ſpreeken wy malkanderen wel eens nader.) w

I. D EE L. C 3 Cum
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Ook begin ik voor een oogenblik te twyſelen,

of myne leſſen, wanneer ze den Spreeker kenden,

wel zo veel invloed op de gemoederen zouden

hebben, al is de zaak op zig zelfs aannemelyk , Ik

paſſe hierin op my toe het geen, zo ik meen, GEL

LI Us van zynen Vriend FA vo R1 N Us zegt:

Zo AN T is THE NEs of D 1o GENEs zulks had

den geſproken, zou men het niet als gedenkwaardig

aanteekenen?

Dog onaangezien dit alles, Lezer! vind ik my

verpligt, om, vermits ik van voorneemen ben, o

penhertig in alles met u te werk te gaan, in ver

trouwen nog een reden te zeggen, waarom ik my

te rug houde; mits het onder ons blyve: Deeze is

namentlyk, dat ik eerſt eens wil zien, hoe dit Werk

opgenoomen word ,

Zullende die zelfde eigenliefde, welke my nu be

let myn naam te noemen, my mogelyk aanſpooren,

om die bekent te maaken, wanneer zie, dat het

Werk gepreeſen word: En ik meen, dat myne

'Voorgangeren, zo niet alle, immers de meeſte,

dit ook zo gebakken hebben.

Myn ſtyl zal ik zo veel veranderen als mogelyk

is, op dat men my niet voorwerpe:

Uwe Spraeke maakt u openbaar.

Om myn Lezers egter eenige aanleiding"#
inge

Cum igitur (zegt P Aus IN Noce NT1 Us III. Cap. 6. .

de conſtitutionib.) guod quisque Juris in alterum ſtatuit, ipſe

debeat uti eo, & SAP I EN TI s dicat auctoritas: PATER E

LE GEM Q u A M T U 1 Ps E T U LR R 1s, mandamus, qua

tenus antiquos Canonicas Junioribus & Juniores in perceptio

me fruſtuum tam prabendarum, quam vinearum coaequetis,

antiquis ſecundum prioren conſuetudinem usque ad tempuspra

didae conſtitutionis ſervatam, vel ſecundum rationabilem in

ſtitutionem in poſteram cbſervandum,

- T,

:

*
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ſinge te geven, zal ik haar een algemeenebeſchry

vinge van myn Perſoon en andere omſtandigheden

mede deelen, by na zo voldoende, als men gewoon

is deeze of geene Crimineele in de Courant af te

ſchilderen:

1. Ben ik byna zes Voet lang. (e)

2. Redelyk gezet.

3. Heb ik ligte bruine Oogen.

4. Een regte Neus.

5. Een rond Aangezigt.

6. Redelyke groote Lippen. Daarby ben ik

7. Blank van Weeſen. V

GT

(e) zo my onverwagt hier omtrent een afvraage gedaan wierd, zou

de ik miſſchien met dezelve operhertigheid, als CAN D1DE, die hier

in zelf tot zyn verderf na gewoonte meer de les van PH E DR Us,

Lib. IV. Fak. xII. zonder op Zyn Waarſchouwing te letten;

Utilius homini nihil eſ?, ſtaan recïe Loqui,

Probanda can&#is eſ? 4 uiden Sententia

Sed ad pernicien ſolet agi ſinceritas. -

als van zynen grootenMeeſter PANG Los, (van wien. Hy op het Caſteel van

den BAR o N. v A N TH U N DER - TE N - T R. o N C KH de Metaphy--

ſco-Theologo-Cosmolo-Nigo. Logie geleerd had;) navolgende, aande wer

vers uit het Guarniſoen van WALD BERGH oF F - T RAR BR - D IK

D o R F F, Hem vraagende of hy niet vyf Woer en vyf Duim lang was,

deede, antwoorden: Öui Meſſieurs: c'eſt ma taille, Zie zyn Levensbe

ſchryvinge Prem. Part. Chap. II.

Ondertuſſchen laat ik my graag in dit gevaar brengen, omdat ik aan
myn eigenliefde niet kan wederſtaan, die byzonder gekitteld wordt.

door dat ik vinde, dat de Oudheid in myn Lichaams-gedaante byzonder
behaagen hadde; zo als A U G Us r 1 N u s N 1 PH u s in zyn Werk

mededeelt. Niemand heeft dit Konſtiger (hoewel er T ER T U LL 1A

Nº s, de Chriſten C 1 c ER o, De Opificio Dei Cap. VIII, et X

ook de gek niet mee ſcheert) beſchreeven, want hy behandeld deeze

zaak volkomen na de Paſſer, zodat hy by voorbeeld vaſt ſteld, dat een

Duim met een Arm moet overeenkomen als 3 tot 3. en het Been met

den Arm als 1 tot 2. Hy draagt dit zyn werk op aan de Princeſſe

}? HAN NA VAN AR RA Go N. na zyne Meetkundige Beſchryvinge

Çap. V. de allervolmaakſte Schoonheid, onder dit Kapittel behoor

ik juiſt niet, maar kome in het xxxv. De rporis Symmetria voor,

Zie hier wat er van is :

Byna 6 Voet lang ; Dus onder de Maat, welke PL 1N 1U s, VAR

Ro en V 1 T R U v 1 U s vereiſten, namentlyk niet boven de zeven Voe

ten: hoewel ik gelove, dat die maat zo groot niet is als onze Rhynlandſche

Redelyk gezet : Niet allemaal Vleeſch nog allemaal Botten, maar zowat

tuſſchen Leiden, dog redelvk bloedryk en zagt van vel, na het begeeren

van V 1 r R U v I US

Heb ik ligte bruine oogen; deeze, zegt AvicENNA, zyn de fraaiſte, voor

namentlyk wanneer wat vol, en vrolyk ſtaan, en geeven een kenmerk
van een fraay vernuft en oplegtheid, Ere

I. DE E L.
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Verders heb ik -n

8. VyfJaaren (f) geſtudeert, en ben

9. Te Leiden gepromoveert, dog hebbe

1o. Myn Dispuut zelfs gemaakt,

1 1. Ik hebbe reeds een geruimetydwerkelyk ge

praétiſeert, dus en piedgeweeſt en niet à la ſuite ge

diend,hoewelik er evenwel niet ryk bygewordenben.

Zo dat ik my zo wel durve vleijen in ſtaat te zyn,

om over Regtskundige Werken te oordeelen, en my

te verweeren tegens die geene, welke my zouden

durven aanvallen, als te kunnen weten wat er in

den Advocaaten Oorlog en Dienſt al omgaat. Wy

zyn onder ons Drieën, die voornaamentlyk aan dit

Werk arbeiden, de Klerk, den Drukker en Ik.

Hoe minder Menſchen het geheim weeten, hoe

beeter; hierom heb ik niemand met de laſt van zwy

gen willen bezwaaren; SocRATEs plagt te zeggen:

als een Derde een zaak weet, weet ze alle Man, men

zou beeter een heete Kool op de Tong kunnen verdraa

gen, als een heimelyke Zaak. Daarom verberg ik

het zelfs voor myn Vrouw, te meer, om dat ik oor

deel, dat dit geen huishoudelyke zaaken zynde, ge

makkelyk en zonder nadeel aan de Huwelyks ge

meenſchaplyke verbintenis te doen, buiten haarken

nis kan verblyven. DE

Endewyl ik in alles# ben, kan ik hier mvn Leezer niet verbergen

een verſchil het geentuſſchen myn vrouw en de Schilder plaats heeſt: De

Eerſte beweert, dat ik ligt bruine Oogen heb, daar my den Anderen blaau

we gegeven heeſt: Dit braſt my in 't begin in geen geringe verſlagentheid,

dog, dewyl ik by HoMe Rus in PALLADIo vind, dat hy geen Vyand van

blaauwe Oogen ſchynt, begint my deeze verſcheidenheid van gevoelen

zeer onverſchillig te wc-den *

Een regte Neus : juiſt zo als ALctNous PLAToN1cus, begeert, en

na de Paſſer zo groot als drie maal inya

Rond Aangeziys is : dus ook al na de vereiſte Evenredigheid by Au

GusTINus NIPHt s : Het welk Hy na zyn Meetkunſt en gezag derOud

heid zo wel ln de volmaaktheid vordert, als

Redelyk groote lippen te hebben - en

Blank van Weezen te zyn, het geen AR1sroTELEs voornamentlyk be

geert. . Meer durve ik niet wagen, zo om myn onfeilbaare ontdekkinge

voorte komen, als om dat myne overige Leedemaaten juiſt geen uitdruk

kelyken of by de Aloudheid vinden.

) Juiſt de tyd, welke ons juSTIN, ANvsPruinie Digeſt. voorſchreef.
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REGTSGELEERDE:

II. v E R T o o G.

Voor de Maand j UN 7 1767.

Mirum eſt quam ſingulis diebus in Urbe ratio

conſtat aut conſtare videatur , pluribusque

junátis non conſtat.

- PL1 N. Lib. I. Epiſº. V.

Het is te verwonderen, hoe men de tyd te Romen

doorbrengt; Neem yder dag op zig zelfs en

aar is er geen of word beſteed, doch alle

by malkanderen genomen, leveren ze niets

uit.

####=f&#K hebbe my menigmaal verwon

# &### dert, dat 'er geen Stad of Plaats

HJ<). PL51 is - of het vind zyne Voorſtan# I ## vind zy Il

### Sºlbi Ik ſpreek niet van zulke, wel

Yë-IFil-ſfil-A ke of door hun Beroep of ande

re oorzaken daaraan als gebonden zyn, maar van

de zodanige, welke by verkiezinge zig elders ne

derzetten, alwaar byna, om zo te ſpreken, geen

zamenlevinge te vinden is.

Ik zondere daar van ook graag uit die Luiden,

welke, een behoorlyk gebruik van hunne een

zaamheid makende, het minſt ledig zyn, wanneer

ze alleen zyn.

Waarom myne Lezers ligtelyk zullen kunnen

I. DE EL. # vR
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opmaken, dat ik hier niet als Lediggangers in

het oog hebbe.

En welke Lediggangers?

Geen andere, als die onmiddelyk onder myn

Regtsgebied vallen.

Deze zyn thans de Heeren MEESTERs of Doc

To R EN IN DE BEY DE RE GT EN , welke de

BULL E alleen gehaalt hebben, om met een ty

tel te pronken of daar op een Huwelyk te doen;

De Hollandſche Vrouwtjes heten graag Mevrouw.

Andere Ledigloopers laat ik voor den Polityken

Rigter over, welke daar toe Huizen opgeregt heb

ben, om zulke Luiden aan de Koſt te helpen en

de wareld van die ergernis te bevryden.

Dewyl ik egter geen Regts-dwang van dien

aart hebbe, ook den rang en ſtaat van deze fat

ſoenelyke Lediggangers dit zou verbieden, zal ik

ze met myne Vertogen op het lyf moeten komen.

Die Heertjes egter, welke: (ofſchoon zy met

het verlaten der Hoogeſchoolen ten minſten hun

ne ligtmiſſeryen moeſten afgelegt hebben :) door

hun lediggaan tot alle buitenſporigheden verval

len, en, de Zakken vol Geld hebbende, hunne

Beenen niet ſterk genoeg zyn, om deze weelde te

dragen, laat ik lopen, Zy zullen van zelfs wel

eens in de Kaars vliegen en hunne ſtraf krygen.

Ik beoge alleen zulke, of die, zonder egter

een zo ſchynbaar aanſtoot aan de wereld, als de

vorige, te geven, zig met beuzelingen ophou

den, en dus hun koſtelyken tyd verkwiſten, of

welke, ſchoon hun ſtil en ledige manier van Le

ven niemand in de weg is, egter geen luſt tot de

Geeſt te oefenen hebbende, maar zo heen ſlen

deren, zonder iets tot voordeel van hun Vrienden

of Medeburgeren uit te voeren.

Fru



(35)

Fruges conſumere nati. (a).

Hoe die nu hun tyd doorbrengen, valt moeije

lyk te begrypen voor die gene, welke hun gepas

te vreugde alleen in de Geeſt verkwikkende Be

zigheden ſtellen.

Ik zal myne Lezers niet beter, na myne ge

dagten, kunnen voldoen, als door hen mede te de

len een Brief, welke ik voor eenigen tyd ontſan

gen hebbe, en aan deze zaak byzonder Ligt zal

byzetten, voornamentlyk, wanneer die geholpen

word door het Karakter of Levensbeſchryvinge

van PIET V o o R z1 G HE EN.

De Brief behelſt een Klachte van een Zoon
tegens zyne Ouders: t

,, Heer Confrere ! : ,

»» H“, penchant van myn Ouwen Heer voor de

3 » feuilles periodiques, die ik dikwils bon gré mat

,, gré geobligeert ben Hem voor te leſſen, doet my

,, Juponeren, dat Hy apparentelyk uwe Brochure mede

,, zal gouteren.

,, Ik imaginere my om twee redenen, dat ik met

,, Uw wat meer zal avanceren, als met andere Hee.

,, ren Spectators.

,, Primo: Zyn wy beide van eene Faculteit en wie

,, weet, of wy te Leyden niet zamen geſtudeert heb

», ben, ja mogelyk poſtuleren wy wel voor het zelfde

, Hof van Juſtitie.

,, Op Uw Portrait, 't geen UWel Ed. van zyn Per

,, ſoon geeft, fiëre ik my egter niet zeer ſterk, dat

, is, om de Boeren te bedriegen, pour duper le mon

, de , mon Ami !

, Secundo: Schyn je my een man van een ſuperieu

, re genie, ten minſten je hebt my geattrappeert door
ºy ,, het

(a) H. o R A Tr, Lib. I. Epiſt. II. vs. 27,
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het zo à propos allegeren van CAN p! D e , le mo

dele du bon goût; mais treves des complimeus !
, Pour couper court. Het geheele contenue van dit

myn addres loopt hier op uit, dat ik Uw in den

arm moet nemen, om myn Vader ook eens een

veeg uit de pan te geven en op zyn foible te tas

ten; dit is de eenigſte wyze, om my van zyne

continuele reproches te vangeren.

, je kent zeker het loopje van die Dief van een

#; die van zyn Vader een oorvyg krygende,

en ze juiſt wel niet weerom dorſt geven, maat

'er zyn Buurman, die naaſt Hem zat, een appli

ceerde, met byvoeging, laat die rond gaan, dan

krygt myn Vader ook wat.
9s# Ouden Lord wil, dat ik de Somer Vacan

tien altyd by. Hem Buiten zal zitten kyken; Hier

om zou Uw Ei. my zeer obligeren, wanneer eens

op eentº:# wyze Hem onder het oog bragt,

dat alle Ouders het fortuin van hun Zoons, die

jonge Advocaten zyn, contramineren en dezelve be

jetten in de practyk te komen, door Hem te force

ren het Saijcen by Hun buyten te paſſeren.

,, Dit is je fand, Heer Confrere, hier op moetje

broderen. Zo je hier in na myn zin reäſſeert, zal ik

Uw Brochure over al pryzen, dog op eene Condi

tie, dat Uw Ed. deſe Brief cacbeert, en ze niet na

de loftyke couturzt van Uw Heeren Fredeceſſeurs aan

het Publycq communiceert, waar omtrent ik my

op Uw discretie fiëre. *

,, om Uw Ed. egter en paſſant een idee te geven,

hoe ik my Buyten moet ennuieren, zo gelieve te

conſidereren, dat ik aan een vry delicater levenswy

ze geattacheert ben. -

, Nyn ouders zonden my voor eenige Jaren na
de Academie, my dispicierende tot de Practyk.

,, Myn Levensloop op de Academie zou ik hier

wel byvoegen; Dog zy mogt my by Uw Ed. ken

baar maken: Ook mogt ze Uw vervelen.'

,, Mais qu'importe? ik zal er Uw Ed. een gene

39

32

9 p

raal idée van geven, om Uw Ed. te perſuaderen,

dat my het terribel moet frapperen deze ongewone

train van leven te volgen.

- » Myne
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,, Myne Ouders dan geld genoeg hebbende, dagt

,, ik, dat ik my wel kon paſſeren van de Chicanes.

,, Entre nous foit dit, 't is een ſterile Studie; hier

,, om heb ik my ook niet te zeer gematteert.

,, Ik dagt, dat myn geld, myn Vrienden, de titel

,, van Meeſter, en de naam van gepractiſeert te heb

,, ben, my wel een Officie zouden beforgen.

,, De Collegiën nam ik egter van tyd tot tyd waar;

, dog verdeelde dus myn Dag.

,, 's Morgens twee Collegies hebbende, frequen

, teerde ik er ten minſten een, om parade van appli

,, catie te maken, dog ordinair die van tien uuren ;

,, want agt uuren was my wat vroeg, voornament

,, lyk in de Winter.

,,Van het Collegie komende , maakten wy een

,, party op het Billard, waar na wy in het Ordinaris

,, gingen,

,, Op het deſſert raakten wy gemenelyk aan een

,, Bool Punch, waar by het tooſten niet vergeten wierd.

,, Gemenelyk gingen wy een tourtje na den Haag

, maken, zo 'er een of andere fraaye piece geſpeelt.

,, wierd op de Comedie.

,, Dit deden wy vry knaphandig, want om drie

,,uuren zaten wy te Leyden nog aan de Bunch-Bool,

,, en om elf uuren al wederom t'huis.

,, Zo ons deſe tour of een ander niet geviel, na

, men wy ons recours tot het Billard of het Fonteint

,, je (b).

,, Alwaar wy ons zo lang ophielden als het moge

, lyk was.

,,Wy wiſten dit altyd zo te paſſen, dat ons op

, de Hogewoert ordinair het Poſt - Karretje tegen

», kwam (c).

32 En ,

(b) Een voornaame Herberg aan de Utrechtſche Vaart

voorby Leiderdorp, digt by het Huis te Swieten, welke

om de nabyheid en aangename gelegentheid, door y

der , dog voornamentlyk door de Studenten, zeer

beſogt wordt.

(c) Wegens de menigvuldige Brieven die van hier op

het Generale Poſt Comptoir te Alphen gebragt worden,

Fyd de Poſtillon niet te Paard, maar op een Karretje

l. DE EL. D 3
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,, En zo de Heeren Stoepen de Poort gefloten had.

,,den, hadden wy altyd een ander expedient. De Ro

, de Laan (d) was dan ons pis aller.

,, Dit zou ik yder niet aan de neus hangen, maar

,, met Uw Ed. handele ik wat ouverters mogelyk

,, hebben wy 'er malkanderen wel gezien. Ik voor

,, my was er als Kind in huis, en had de Sleutel

, van de Laan.

,, De Opera wierd mede niet vergeten , en 's avonds

,, een Oeſtertje, Kreeftje of Soupé, ordinair gevolgt

, van een partie fine, beſloot den Dag.

,, Ik hebbe er twee Troupes gekent, die vanG I

,, o R DAN 1 en SANTo LAP Is; onder de Actrices

,, brilleerden ME L 1 N 1 en FER RAR I.

,, Het was jammer dat 'er LE PR i afraakte, zy

,, was zeker de charme van het Theater. Het Proces

,, van haar met SAN To LA P 1s, voor het Hof van

,, Holland, zal Uw Ed. wel bekent zyn.

,, Mais la plus charmante de toutes pour la converſa

,, tion c'etoit LA PE TI N A. Het was een Duivel van

,, een Meid, coquette comme touts les diables.

,, Pour vous parler net, mon cher ! daar was maar

,, geen aankomen aan: en ze maakte de jonge Lui

,, raſende. Buiten de Markgraaf van ... heeft er

,, een eenige van geproeft, maar hoe is het hem

,, bekomen?

,, Enfin, dusdanig drie Jaren doorgebragt hebben

»s de 2

(d) Voor zoo verre myn geheugen toelaat, waren in

deeze Laan, die buiten de Koepoort legt, waarin ver

ſeheide Tuinen uitkomen, en van welkers gemeene

Laan Deur ieder Tuin Heer de Sleutel hadt, een of

meer Hoerhuiſen , dus dezelve by reputatie immers voor

eenige tyd zeer wel bekent.

Nu myn Correſpondent my ſchynt te ontdekken, en

ik in myn voorig Vertoog beleeden hebbe, dat ik te Lei

den geſtudeert hebbe, zou het my niet paſſen een igno

rantie van dit voor te wenden.

Dit zou miſſchien kwaade gedagten kunnen inblaazen,

daar 'er nu niets in opgeſlooten legt.

Myne Regtsgeleerde Leezers weeten, quid ſit notorium

65 runſor publicus. -
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, de, kwam ik te huis met de DoeToRALE BU L

,, LE, niet gedeſtitueert van behoorlyke Loftuitingen

, en Klinkdigten op myn Promotie.

,, Ingevolge van die, was ik met de Melk van Pal

, las gevoed; een Prieſter van Themis; ik badde Oly

,, boven Wyn geſchat; Nagt en Dag der Regtsgeleerden

,, Akker doorploegt; in Tbemis Worſtel-Perk geſtreeden

», en overwonnen.

,, Dus moeſt ik natuurlyker wyſe een Pylaar voor

, Land en Kerk worden; een Vraagbaak in myn Va

, derland; een Beſchermer van Weduwe en Weeſen, en

, gekroont door de geſchenken van Venus, my aan de

,, band leidende een aanminnig Vrouwenbeeld, op dat

,, 'er Nakomelingen baaren dierbaaren Vader verbeelden

, de, voor den dag mogten komen.

,, Zie hier wat er van geworden is : Na dat myn

,, Oude Luiden zig, een tyd lang in myn Laurier

,, takken verheugd hadden, en ik myn goede ken

, nisjes papillotten voor haar coeffures rond gebragt

,, hadde, wierd ik herwaarts geſonden wel voorſien

,, van Credit Brieven aan een Ouden Advocaat of

, Chicaneur.

,, De oude Academie kenniſſen en verdere charmante

, Luiden, zo van de Guardes Hollandoiſes & Suiſjes

,, als alle andere attireerden my wel ſchielyk en het

,, eerſte, dat my in de kennis bragt, was, dat ik

,, Franc-Maçon wierd en Lid van de Societeit.

, ,, Ik frequentere onder het opzigt van myn Mentor

, wel eens de Roll met Mantel en Bef. Ja Heer

» Confrere, ik zie er net mede uit als een valſche

» Speelder of dit doet my meer eer, als een petit abbé.

,, Daar na, of als ik niet op de Rolle paradere,

,, of# de Antichambre ga, of een tour te Paard door

,, het Bos of elderwaards doe, maak ik een parthy

,, Whisk op de Societeit, en zo 'er niemand is, lees

,, ik om my te deſennujeren wel eens de Courant of

» andere Brochure, dog alle oeuvres du goût.

, 's Middags eet ik meeſt by K.... dog ik wil

» my aan geen tafel attacheren, 's Nademiddags heb.

» ben wy onze parthye Wbisk enz. (Hazard. Spelen

» zyn verboden Heer Confrere ! immers zo lang men

» niet après boire is.)

I. DE EL. D 4 ,, Wy
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,, Wy gaan ook wel eens ryden en cabriolet of in

,, gezelſchap van lieve Meisjes, of maaken een par

,, tytje aan den Dam om een Visje te eeten,

,, Daarop volgen de Aſſembleés, Corncedies, Con

, certen, Bals; d propos de Hollandſche Troup van

,, Co R v E R neemt hier zeer op; wie zou aan de

, plattitude van onze Taal en de Lourderie van onze

,, Hollanders dit evenement toe geſchreeven hebben.

,, Maar Regis ad exemplum &c. ik geloof egter,

,, dat dit meer uit complaiſance voor de Natie als uit

, ſmaak geſchied.

,, 's Avonds ſoupere ik wel eens by Dames, dog

• meeſt altyd in de Societeit, en na het ſoupé toone ik

Qu'a table je ſuis Gregoire,

Et Tirſis ſur le Gazon.

,, Hier uit zal Uw Ed. nu kunnen elicieren, dat ik

, genoegſaam geoccupeert ben en byea nooit een vuids

», hebbe.

,, Ik ben met verſcheide Luiden en Dames van di

,, ſtinctie gelieert, en teffens aan een lief Meisje gect

, tacbeert, waaraan ik zonder my te flatteren, ook

,, niet indifferent ben.

,, Hier door zou ik myn fortuin kunnen maken,

, zo het trouwen onder Luiden van ordre meer en

, vogut en neceſſair was. Elle â de quoi, en de ſoitiſe

,, moet betaalt worden.

,, Dog dan moeſt ik aſſidu in den Haag zyn , en

,, voornamentlyk Somers, om dat ma petite blonde als

,, dan alleen maar te huis is, terwyl haar Oude Lord

, mede met de Menſchen na Buyten gaat.

,, Dog dat my het meeſte van allen toucheert, is,

, dat ik van alle partytjes op de Buiten Goederen en

,, Somerſche Tourtjes moet deſiſteren, om dat ik dan

,, by myn Ouders Buyten begraven ben, juiſt op die

,, tyd, dat een ander apparent à l'Ombre d'un verd bocage.

,, Totjours ce n'eſt que l'beure du Berger.

,, En de Jonge Heeren moeten zedert de tyd van

,, v AN EFF EN zeer verandert zyn; anders zou Hy

,, in de Miſantrope niet verhaalt hebben, dat de Hol

,, landſche Meisjes meer risqturen een arm of been te

5,5 bice
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,, breeken, als haar Maagdom te verlieſen, wanneer

,, ze met de Jonge Heeren uit ryden gaan.

,, Enfin, Monſieur ! vous ne ſerez pas novice non plus

,, ſur cet article.

, Dog ten einde : ik inbeerere nog myn Sollicitatie,

, van in een uwer eerſte Vertogen in het generaal

•, eens aan te dringen op het tort het geen alle Ou

,, ders doen door haar Soons buiten te houden, en

•, hen dus haar fortuin en favorable occaſien om in de

,, Praftyk te raken , ( want hier moetje den Ouwen

,, Heer mee aan den haak ſlaan,) te doen esquiveren,

,, Want het brand op de Nagel, il faut plier bagage,

,, ik moet na Buyten, de Vacantie is op handen.

,, Adieu! je vous conjure de croire, que je ſuis &fc.

din 'S ## 6

en I. Juny 17 7. -a2 y ,, JAN vAN LICHTEN.”

Ik hebbe een tyd lang in twyfel geſtaan of ik

wel vryheid hadde en ter goeder trouwe handelde,

wanneer ik deze Brief aan het Gemeen mede

deelde? -

Dog, dewyl ik des Schryvers naam verzwyge,

en hy dus, ten ware zig zelfs komt te verpraten,

verborgen kan blyven, heeft het verder zyn be

denking of dezen Heer het vertier van myn Blaad

je ook zou kunnen dwarsboomen? Adeo ut hic

de Crumená quaſtio ſit. Ik verbeelde my egter
Van neen,

En omtrent deze ongeruſtheid my dus wederom

ter nedergezet hebbende, blyft er op het laatſt

evenwel overig- hoe het myn Correſpondent zal

opnemen en wat hy van my denken en zeggen zak?

Hier uit egter red my ter goeder uure en by

geluk, myn Vrind PEr s 1 Us (e), die zodanige

Lezers zo min als ik begeerde.

Met

(e) Satyr. H. V. ule.

D 3
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Met wiens woorden ik dit Heertje afzette:

His mane Edittum poſt prandia Calithoen do.

Die gun ik, dat zy zig verheugen in hun Lot :

En 's morgens op de Rol, en 's avondsgaan ter Mot.

ELMEGUID I.

Hoe delicaat en hoe overeenkomſtig met de

grand gout de Levenswyze van myn Haagſche

Confrere ook is, vind ik die van myn overlede

nen Vrind P1 ET VooR z1G HEEN, (geheel ver

ſchillende egter van de voorige,) niet minder by

zonder en alhier zeer toepaſſelyk.

Ik was verpligt zo al niet uit hoofde van myn

belofte in myn Voorbericht, immers uit oorzaak

van onze Vriendſchap, zyn Levensbeſchryvinge

medetedeelen, dog, dewyl ik uit zyn manier van

denken, my meer als iemand bekent, weet, dat,

daar hy geen parade in zyn Leven maakte, ook

op een vereeuwiging van deze natuur na zyn

dood niet geſtelt was, kan ik egter niet van my

verkrygen, hem zo ongemerkt in het Graf te la

ten zinken, want de Lezer moet wel denken, dat

hy zo een Eerzuil wel degelyk verdient heeft.

Hy brilleerde zekerlyk met twee Zaken, welke

hem alle Regtsgeleerden, die zelfs gerugt in de

wereld gemaakt hebben, niet zullen navolgen,

dat is, dat hy zeerknaauwgezet van conſcentie

was, en nooit een Proces verloren heeft.

Hy was van deftige Ouders geſproten.

Zyn Jeugd behelſt niets byzonders, als dat hy

onder de zorgen van een tedere Moeder opge

bragt zynde, door zyn Vader tot de Studiën, en

wel de Regtsgeleertheid geſchikt was.

In gevolge dan van die ſchikkinge, liep hy de

Hoge en Lage Scholen af, en wierd op 'sL:
HO
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Hoge School te Leiden, tot Meeſter in beide Reg

ten gepromoveert.

Deze titul, welke ſubnitreerde in een Styl of

Koſtwinninge, bezorgde hem een deftige Huis

WTOUW. , " - --

Dit is wel de voornaamſte tydſtip van zyn Le

ven, en zo wederzydſche Ouders niet dit Huwe

lyk geſchikt en onzen Heer Voo R z1G HE EN,

by Negotiatie gevryt hadde, zouden wy uit de

Brieven of iets anders, nog wel iets ontdekt heb

ben, 'tgeen de moeyte waard wasaan te tekenen.

Dit weten wy ondertuſſchen, dat hy met zyn

Lieve M 1 ET JE zeer vergenoegt leefde, ſchoon

hy 'er geen Kinderen by kreeg, ja zy nooit ge

twyfelt hadde. - *

Zy was van zo een goed humeur, dat ze altyd

wanneer men op den Harſt, in haar byzyn, het

welzyn van Hansje in de Kelder dronk, daar

zelfs het eerſte mede ſpotte, en haar PIET om den

hals vloog, als of ze hem bedankte, voor dat hy

haar die laſt niet op den hals geladen had.

Dog wy komen wederom tot de Heer Voor

ziG HEEN, nu Getrouwt zynde, zelfs: 's Morgens

aan de Coffy-Tafel, ſmeerde hy eerſt een Stuk

voor zig en zyn Vrouw.

Las vervolgens de Courant, Boekzaal en jaar

boeken. -

Na de Thee, ſtak hy een Pyp op, waar mede

hy eens op de Stoep ging, tot dat hem die een
Sedes verwekte. e

Om tien uuren begon hyzig te kleeden, en om

elf uuren was hy volkomen in de Noppen.

Als dan ging hy eens over de Vismarkt en van

daar na het Coffy-Huis by van Eyl.

Aldaar zag hy de Lyſten van de Loterye na, om

dat hy altyd een Lootje ſpeelde.

I. DE EL, Hier
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Hier vroeg hy na hetNieuws van den Tyd: om

twaalf uuren nam hy zyn Pyp. · · · · · ,

By de tweede Pyp, vroeg hy een Kop Coffy

met Zoet. ' t

Om twee uuren praecys Etende, trok hy zyn

derde Pyp ſchielyk ten einde, of blies die uit.

's Middags dronk hy metzynVrouw eenViesWyn

te ſamen, ging 's Somers in zyn Thuin, in de Plan

tagie, den Avond paſſeeren, en wandelde 'sWin

ters na den Eten derwaarts, om de Kippen te

voeren, by welke gelegentheid wel eens na het

Ys ging kyken op de Hoge Sluis.

Dan kwam hy weer te huis Thee drinken,

ande om half vyf uuren na het Coffy-Huis in

de Kalverſtraat, rookte daar een Pyp, en dronk

een glaasje Mol. - -

Om zes uuren kwam hy in den Gemeenten Haart;

want voor Collegies was hy niet.

De Maaltyden verveelden hem, en buiten dat,

meende hy met fatſoen daar in niet te kunnen

blyven. , }

Dus was hy liever zyn eigen Meeſter.

In den Gemeenen Haart eiſchte hy altyd vaſt

terſtond een Pyp, en dronk twee Glaasjes agter

malkanderen op de Gezondheid van de Heeren en

baar Ed. Huisvrouwen. # .

Als er iemand binnen kwam, dronk hy zyn

Gezondheid en zo meer te gelyk : De Heeren

die laat gekomen zyn. - ºf

Hy ſcheurde buiten dat zelden een Pyp, dog

vergat nooit op zyn tyd de volgende Conditiën te

drinken :

Heeren / uw waarde. Kinderen ?

Uwe Middelen van Beſtaan /

Uwe Affaires /

Uw Buytens /

. En
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En als een goed en ſnaakſche Patriot dronk hy

altyd:

De Scheepjes, Heeren !

Cn

Vaderlandje lief, en alle Mooije Meisjes?

Hy dronk nooit meer als een Vles, maar ge

meenlyk een Pintje Zwart Lak.

Om negen uuren ging hy altyd na Huis; hy

rookte een Pyp na den Eten, ging om elf uuren

te Bed, ſtond om agt uuren op, als wanneer

hy leefde als vooren.

Hy was een zeer goedaardig en eerlyk Man,

die zig niet graag met ander Mans zaken be

moeide, en hierom was het meer, als om de

onkundigheid, die hem zyn vyanden toeſchreven,

dat hy een kouleur zou gekregen hebben, wan

neer er eens by geval op den Gemenen Haart,

over de Avarye Gros, een Wiſſel - Diſpuut of

diergelyk geſproken, en hem gevraagd wierd:

Advocaat wat dunkt 'er U van?

Vooral bemoeide hy zig met geen Regering

Staat- of Kerk-Zaken, ofſchoon hy min of meer

om de Religie wille in den vorigen Duitſchen

Oorlog Pruiſch-gezind was, en even voor zyn

Dood, om de algemene geeſt en drift die er te

Amſterdam heerſcht, mede min of meer tot het

gevoelen van de Heer B UR MAN, in zyn Lof

zang over Brep E r op z, overhelde: hy zeide

by die gelegentheid gemeenlyk, op een over

tuigende wyze: ja laat ze praten wat ze wil

len, ze zullen het Burman niet uit de handen

Bemten,

Hy was net op al zyn dingen, voornamentlyk

op zyn Hoed, Tabaks-Doos en Pype-Stopper.

Zyn Hoeden nam hy altyd van Piz T L......

en zyn Tabak van ST AD . . .,,, -

I. DE EL. - IIy
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Hy was niet op zyn Mond gezet, maar hy

had graag, dat het goed was.

Hierom kogt en kookte hy altyd de Vis zelve,

en ging zelfs by den Slager om het Vleeſch,

voornamentlyk wanneer er een Oſſe-Rib moeſt

haalt worden,

Hy was zeer voorbeeldig in zyn Gedrag;

want hy vloekte nooit, en ging altyd Zondags

voordemiddag in de Nieuwe Kerk, daar Preek

te wie wilde.

Aan den Armen gaf hy nooit op ſtraat, maar

zond het, zo hy zelde, ſommige Luiden zelfs

te huis.

Hy hadde 'er liever zelfs de directie van,

zeide hy altyd , als de Heeren Diaconen; dan

wiſt hy, dat het wel Beſteed was.

Hy had nooit Gaſten, als eens zyn Naaſte Vrin

den in het jaar, en wel op den Harſt, En ging

ook nooit uit Eten, als by deze Naaſte Vrinden, op

den Harſt, maar zyn Kenniſſen onderhield Hy op

het Coffyhuis en Gemenen Haart.

Hy was altyd gezond en nooit had hem het

Hoofd zeer gedaan , hy bereikte een gryzen

en hogen Ouderdom, en kon tot aan zyn dood

genoegzaam nog zonder Bril lezen.

Voor het overige, leefde hy vergenoegt, en

ſtierf zeer geruſt.

De zelfde oude Vriendſchap, die ik op beide

voorſchreve Plaatſen met hem gemaakt en on

derhoude hebbe, verpligt my een toepaſſelyk

Graf-Schrift op hem te maken.

Dog dewyl de Lezers wel gezien, en ook wel

hier en daar zig hebben laten ontvallen, dat ik

juiſt geen grote Hollandſche Poëet ben, zal ik

er een ontlenen van myn Vrind GE LL ER T.

Zie hier het zelve, zo als het uit zyn Hoog

duit



( 47 )

duitſche Gedichten, in onze Taal, is overge

bragt (f): -

Ik voel myn luſt tot zingen groeijen,

Myn geeſt gaat zwanger van een Lied,

En wil myn ader thans niet vloeijen,

Dan vleeyt ze eeuwig niet.

gyneRSA

Een Grysaart geeft my ſtof tot dichten:

6 Stof! waar alle Stof voor wykt;

Ik meld, hoe hy in 's Lands Geſchichten,

Met de allerhoogſte glorie prykt.

42/A6V3.

6 Dichter / gy, wier bloed aan 't zieden,

U dronken drinkt aan Min en Wynt
Ik laat u Wyn en Minne-Lieden; A -

De Grysaart zal myn Zangſtof zyn.

4e/ars S).

Zingt Alexanders Helden-Daden;

Zet Caeſars Glorie, glorie by;

Kroont Fredriks kruin met Lauwer-Bladen;

De Grysaart kroont myn Poëzy.

4e/A4e/a

6 Roem! dring 't Nageſlacht in de ooren:

6 Roem ! die zig myn Held verwierf,

Hoort, Eeuwen! hoort / Hy werd geboren?

Hy Leefde / nam een Vrouw t en stierf,

Cf) Te vinden in de Algemeene Oefenſchool, Derde
en Vierde Deel. No. Ill,

A. v. p. B.

f
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Deze twee Karakters van de Heeren JAN vAN

LicHTEN en PIET Voor ziG HEEN, welke, hoe

wel van zigzelven verſchillen, egter in dit derde,

dat zy de Prieſter-Zaal van Themis niet zeer ver

cieren, overeenkomen, ontrukken my tegens wil

en dank, eenige aanmerkingen:

Men moet zig verwonderen, dog meer bekla

gen over het droevig noodlot, 't geen onze ju

ridiſche Faculteit in vergelykinge van die der Theo

logiſche en Medicynſche Faculteiten zedert eenige

Jaren herwaarts is over gekomen.

Onder de Eerſte (Theologiſche,) worden wel hier

en daar Prieſters of Leeraaren gevonden, welkers

Lippen niet alle even zeer de Wetenſchap uitſtroi

jen (g), en welkers Woningen van de gewenſchte

Schat en Olie ontbloot zyn (h).

Onder de Tweede (Medicynſche) treffen wy

'er dagelyks genoeg aan, die met geen andere

voorraad, als vermetele verwaandheid voorzien,

de Theorie verkrachten en de Ondervindinge trot

ſeren; Ja die geen anderen, dog korten, opgang

maken, als om dat onkundiger en ſtoutmoediger,

als anderen, eene Zieke by geluk genezen, te

ens verſcheiden, welke ze hier door, met een

Öétroy in de Zak, na de andere Wereld zenden.

Dog die kommerlyke geſteltheid openbaart zig

helaas! het allermeeſt onder de aanzienelyke Or

de van den Tabbaart.

Toen in de dagen der onvervalſchte eenvoudig

heid, by het oprigten der Hogeſcholen, mennog

aan de wyze Inſtellingen voldeed, en door"
- bruik

(g) sr. sv kan xv. vs. 7.

(b) Srn nu kan XXL vs, so.

»
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bruik van dien, de Promotiën, (welke thans

meer als een emolument voor het Profeſſoraat,

dan als een beloning van geleerd- en naarſtigheid

moeten worden aangemerkt,) niet willekeurig

wierden uitgevoert, maar alleen op verdienſten

ſteunden; ja toen de regte Oeffenaars in deze voor

Landen Kerk zo heilzame Wetenſchap, de Regts

geleerdheid, alleen als de beſte Kleinodiën in de

Tempelen gebragt wierden (i).

Toen, zeg ik, mogt het onze Orde gebeuren

gedurig te kunne pryken met uitgezogte Mannen

die Kap en Ring verdient hadden.

Dog zedert zyn ze ſpaarzaam voortgekomen,

en nu - - - - - - - - -

Maar laat ik zwygen! waartoe vervoert my myn

drift ? -

Myne Lezers weten by ondervindinge en zien

het dagelyks, dat 'er Legioenen de binnenlandſche

Academiën beſtormen, die ſomtyds meer de Stra

ten onveilig makende, en der Burgeren ruſt ſto

rende, als een Schat van Geleerdheid zoekende,

alleen hun Geld en Tyd onnut verkwiſten, en

eindelyk door hunne Ouderen of Voogden terug

geroepen, den Titel van Meeſter kopen.

Ik hebbe in myn Voo R BE RICHT (k) een be

lofte en betuiging gedaan, om niet te vallen op

het beſtier van zaken, welke onmiddelyk gehoren

tot de oefeninge van de Wetgevende Macht.

Dit redelyke voornemen, dat ik bovendien als

een vreedzaam Inwoonder geneigt en verpligt ben

na te komen, houd my terug, om dienaangaande

eenige Regelen tot herſtellinge van deze wanſchik
n

kelykheid voor te ſchryven.

- By

(l) Jo E L III. vs, 5.

(kD Bladz. 15.

2. DE EL. E
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By een nader gelegentheid zal het my egter

wel eens gebeuren, eenige gepaſte Bedenkingen

hier omtrent, eerbiedig op te geven.

Dog hier van thans genoeg.

Alleen zal ik dit beſluiten met iets, het geen,

hoewel zo geeſtig niet, egter niet nalaat veel

tyds, waar en zeer toepaſſelyk te zyn:

In Digeſtis, nihil poteſtis,

In Inſtitutis, ſiniles eſtis Brutis;

In Codice, ſcitis modicé.

In Novellisſimi les eſtis aſellis.

Et Tamen creamini Dottores,

6 Tempora / ó Mores.'

L E T



LETTER-NIEUws.
A M S TE R D A M,

By Pieter Mortier, zyn gedrukt

R E G T S - T A B E L L E N.

Dit Werk, waar van de EERsTE TAFEL reeds

het licht ziet, ſchynt geſchikt te zyn, om aanteke

ningen op een methodycque wyze te maken, of

adverſarig te vergaderen: Hierom is het op groot

Mediaan gedrukt en onder ieder Hoofddeel en Af

deeling der K E 1z E R LYK E INst 1T U TEN, wel

ke hier ſchynen gevolgt te zullen worden, ge

noegzame openinge gelaten.

Wy vinden het een van die Stukken, welke,

voor zo verre uit deze E ER ST E TAFEL ont

dekken kunnen, juiſt zo zeer niet in de termen

van Cenſure vallen, waarom wy daar van alleen

zullen zeggen, dat, wanneer ze op een Syſtema

tiſche wyze, in een goede Schikkinge en met

Oordeel uitgevoert worden, van nuttigheid kun

nen zyn en iemand de moeite benemen, om zig,

waaromtrent meeſtentyd egter ieder graag zyn

eigen verkiezing heeft, een Norma Excerpendi

voor te ſchryven. -

By Ph Dorewaart en j. Kok, Boekverko

pers, zyn uitgekomen

POLITY KE VERHANDELINGEN,

vervattende in zig

I. De Enge Band tuſſchen Regenten en Onder
ClSRIlC (1.

II. Pligten der Onderdanen tegens hunne Regenten.

III. De Pligten der Regenten tegens hunne Onder

- danen. -

In 't licht gegeven door

A N o M Y M U s B A T A v U s.

De moeite zouden wy geſpaart hebben van het

J. DE EL. E 2 zel
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zelve aan te halen, zo ons den Schryver niet dreig

de in zyn V o o R BE R1 CH T met nog eenige Wer

ken van zyn hand, te weten:

Oirſprong der Republycq, Grond der Republycq

en deszelfs Oogmerkeu.

Over de Natuur der Opperſte Macht in alle

Staten.

Van de verſcheide Regeringsvormen, Monarchie,

Ariſtocratie, Democratie en Vermengde, en

de Dryf-redenen daar van.

Van het Wezen der Wetten, en waar op de Kragt

derzelven beruſt , en van de wezentlyke Ver

delinge en noodzakelyke Onderſcheiding daar

van, als: -

#Natuurlyke Wetten, die der Religie, Recht der

Volkeren, Zedelyke en Huishoudelyke, Poli

tyke, Financiale- en Burger- Wetten, als

mede die der Politie, en van het Verderf der

Wetten.

Alle Onderwerpen die treffelyk zyn, wanneer

ze met behoorlyke onderſcheidinge en kundigheid

door den Heer ANo NYM Us BAT Avus uitge

voert worden. - - -

Sed ex ungue Leonem.

U T R E C H T,

By G. T. Paddenburg, Boekverkooper,

ſtaan Gedrukt te worden

I. G. J. D e F ER IE RE

over het '

N o T A R I s - A M P T,

uit het Franſeh Vertaalt,

MA.
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II M AT T HE AE U S

over de

LYFSTRAFFELYKE MISDADEN,

uit het Latyn Vertaalt en door een vermaard

Regtsgeleerde, (zo als hem den Druk

ker noemd, hoewel by ons nog onbe

w- kent) vermeerdert.

F R A N E K E R,

Wy vinden in de BoE K zAAL van juny 1767.

onder het Academie-Nieuws gewag gemaakt, dat

de Heer H. CAN N EG 1 ET ER, J. U. D. Ejusdem.

que Facultatis ut & Nat. Gent. & Publ. nee

non Juris Publ. Foederati Belgii & Hodierni

Anteeeſſor Ordin. de Regeeringe van 's Lands

Hoogeſchool alhier neder gelegt en na gebruik,

op een plegtige wyze overgedragen heeft, onder

het uitſpreken van een uitmuntende Redevoeringe:

De Fatis jurisprudentiae Romanae in Belgio, ex

4uo tempore excoli caeperit, quibus incrementis ca

put felicius extulerit, quos ſacerdotes precipuos

hec Belgica viderit, faecunda ingeniorum Mater

& Nutrix.

dat is

Van de Lotgevallen der Roomſche Regtsgeleert

heid in Nederland: Zedert wat tyd men zig daar

is heeft beginnen te oefenen, op wat wyze die

toegenomen is, en het hoofd luiſterryker opgeheven

heeft, en welke voorname Regtsgeleerden, dat

zelfde Nederland, die vrugtbare Moeder en Voed

ſter van Verſtanden, gezien heeft.

Na de beſchryvinge daar van, moet een ver

heven Styl, cier van Taal en konſtig geſchakeert
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Bloem-werk overal in deze Redevoeringe uitge
blonken hebben. - *

Wy hebben verſcheiden redenen om deze Lof

voor welverdiend aan te nemen.

Waar van deze twee de voornaamſte zyn:

I. Dat die aan de Schryvers der Boekzaal, ze

kerlyk, 't zy door de gewone Academie-Cor

reſpondent, 't zy door een ander, zal toege

zonden zyn, welke by het doen dezer Redevoe

ringe tegenswoordig, en een Competent Rigter

om daar over te kunnen oordeelen, geweeſt is.

II. Dat de naam van CAN N E G 1 ET ER ons voor

oordeelgenoeg zou geven, om al wat hier van

tot roem gezegt is, voor egt op te nemen.

Dog dewyl zodanig vooroordeel in een Werk

van Natuur, als het onze, ſtrafbaar is, en wy

ons, voor zo verre eenigzins met de Menſchely

ke en onze eigen zwakheid kan gepaart gaan,

graag daar van ontdoen, zullen wy ons verder

zeggen hier over uitſtellen, tot dat ons door den

Druk, of op een andere wyze deze Redevoe

ring is medegedeelt, waar na wy te meer ver

langen, om dat daar door, voor zo verre ons de

Rubrycq aanduid, veel nut aan de Hiſtoria Ju

ris Belgici zou toegebragt worden (l).

STERV

r

(1) Dit egter zonder conſequentie (de quo #sprin

fit proteſlatio, zeggen de voorzigtige Advocaten : Men

mogt anders zonder deze clauſula ſalutaris vervangen

worden,) in aanzien van het geen in myn V oo R R E

l: I C II T, Bladz, 17, en 18. gezegt hebbe.
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ST ER V - GE VAL L EN.

'S GR A V EN HA GE,

Den 23. May 1767.

Huiden op de Middag is alhier Overleden

de Heer

Mr. JACOB WILLEM DE LA BASSECOUR,

R: A A D s H E E R

in den

HovE vAN HoLLAND, ZEE LAND,

EN WEsT-VRIEs LAND,

Gelyk mede na een langdurige Ziekte

Den 28. dito,

de Heer

JAN BARON vAN BRONCKHORST,

Beſchreven in de Ridderſchap des Quartiers

Van

NY M E GE N:

Ordinaris Gecommitteerde ter vergaderinge

Van

H. H. Moo.

EXTRA-O RD INAR IS RAAD DEs F U RS TEND OM 5

GEL RE EN 'T GRAAFSCHAP ZUTPHEN,
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D R U KF OU TE N, enz.

Bladz. Regel ſtaat lees

14 17 Eerſten Eerſte

15 13 komen koom

17 13 SELscHouw SELscHow

17 18 aver aber

17 28 änsſerlich äusſerlich

18 14 Regementen Reglementen

2 I 31 van - , aan

292 9 Placcaaten Placaaten

28 na Regel 1o laat volgen: ,

Gelyk daarom dit ook wyslyk aan de hoge Overig

heid in de Provincien oudtyds was voorgeſchreven,

ne Praeſides Provinciarum in ulteriorem (Aliis

interiorem) familiaritatem provinciales admit

tant, nam ex converſatione aequali contemptio

dignitatis naſcitur, zo als zigonzen Regtsgeleer

de CALISTRATUs in L. 19. ff de Off. Praeſ. uit

drukt, en waar over men niet zonder vermaak

ANT. MoRNAc en LAMB. GoRIs zal kunnen na

lezen.

Bladz. 32 Regel 34 ſtaat zo groot als drie

maal lees driemaal zo klein als
- - vº
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R E GT S GE LE ER D E.

III. V E R T O O G.

Voor de Maand July 1767.

Nihil unquam legit, quod non

excerperet.

PLIN. Lib. III. Epiſt. V.

Hy las nooyt iets, daar hy geen

aantekeninge van maakte.

liet werk, thans door ons onder handen genoe

men wordende, luid als volgt:

I NL EVD ING

T O T DE >

HOLLANDSCHE REGTSGELEERDHEID,

beſchreven by

H U GO DE GR O O T,

met de

BY NOEG ZE LS EN AANMERKINGEN

'U/272 A

Mr. SIMON VAN GROENEWEGEN

VAN DER MADE,

Nu met Latynſche AANTEKENINGEN uitgebreid

door

Mr. WILLEM scHoRER,

I. DEEL. F

"

Pre
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Preſident in den Ed. Hove van VLAANDEREN

€In

Superindent van de LEENEN.

Te M I D DE L B U R G

By Pieter Gillisſen,

Quarto

1767.

-

sº":#%. E Heer Praeſident ScHorER geeft in zyn

ik:3 # VooRREDEN, die vry kort en goed,
# D &#* daar en boven in een redelyke fraaye

###as Latynſche Schryftrant geſchreeven is,

en waar in wy dus de kleine uitwey

ding over de onbillykheyd van het oorlogen, (a)

die er anders, zo als Hy zelfs begint te beſpeu

ren, (b) niet zeer te pas komt, gemakkelyk over

het hoofd kunnen zien, een voldoenende reden,

waarom Hy zyn CoMMENTARIUs of AANTEKENIN

GEN in het Latyn geſchreven heeft;

,, Hy volgt hier in het Voetſpoor van verſcheyde

, Regtsgeleerde REBUFFUs, CHRISTINAEUs, Alt

,, GENTRAEUs, CHAssANAEUS, KNoBBAERT enz.

,, Menende, dat die geene, welke onkundige in

, de Latynſche taal, de# zoekt

, te leeren, weynig vorderen zal, om dat dezelve

, dus doende zo min gelegentheyd hebben, om

,, deze wetenſchap in haren oorſprong na te ſpeu

,, ren” (c) als om het JUs CIvILE RoMANUM,

Waar

(a) PREF. pag. III. ſeqq. (b) IBID. pag. V. (c) IEID.

pag. XI.
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zyn

ed,

aye

is,

ey

eu

VE!

waar toe men in ſubſidium zyn toevlugt dient te

nemen, behoorlyk te verſtaan (d)

Ik adoptere hier in graag zyn gevoelens

Gratius ex ipſo fonte bibuntur aquae (e)

De kruik is zomtydsgoor, het waterſmaakt

dan beſt,

Wanneer men zynen dorſt zelfs uit de bron

men leſcht. -

en gelove, dat veele Hollandſche geleerde Schry

vers geen minder nut aan onze Studie zouden ge

daan hebben, wanneer hunne werken in der ge

leerden taal geſchreven hadden,

Immers onthouden zy hier door onze werkzame

Naburen, de Heeren Duitſchers en andere Natien,

de vrugten van hun geeſt. Daar wy integendeel

onze Bibliotheeken overſtroomt zien van vreemde

werken, waaruit wy egter geen meerder voordeel

ſcheppen, als men daar ter plaatze uit die van

onze Landaart doen zou ! . -

Wie weet ondertuſſchen waar het goed voor is?

Beletten wy dezelve onze Verſtanden te leeren

kennen, verbergen wy te gelyk onze zwakheid. ,,

Voor dat ik van deze ſtoffe afſcheyde vind ik

my verpligt, voorbehoudens de hoogagting welke

ik voor de heylige Aſch van HUGo DE GRoot heb,

te melden, dat deze groote man zyne HoLLAND

sCHE INLEYDING byna zo onverſtaanbaar voor on

-
F 2 ge

(d) Huc referri meretur Epiſtola PATRIsP#
FIL11 Copes vAN HAssELT de uſu & auct. Jur. Civ, Rom.

in Gelria pramiſſa, vide tamen Epiſt. I. PAUL1 ad CoRINTK.

sap. XIV.

(e) OvID, ex Ponto lih, III, Epiſt. V. 19.
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geletterde gemaakt heeft, als of ze in het Latyn

geſchreven was, zo dat men zonder die taal, wel

ke men in kundige Luiden in onze Faculteit voor

onderſtelt, zeer weynig begrip van het werk zou

hebben.

Om dat een analogia juris ons de Hollandſche

wonderlyke benamingen der zaken (f) moet

leeren kennen of de Latynſche kanttekeningen

doen begrypen, tot welk een en ander deze Taal

voor al , als een vehiculum , moet aangemerkt

worden.

Voor het overige geeft de Heer ScHoRER ons

een denkbeeld van zyn belezenheid en toont tef

fens aan, dat Hy redelyk het geheym bezeten

heeft, om Adverſaria of Excerpta te maken, 't

gunt zonder een goed oordeel niet wel geſchieden

kan.

Ondertuſſchen is 'er byna nergens het JUs

RoMANUM ex profeſ/b getracteert, nog de huma

nior juriſprudentia heel zeer het oogmerk van

den CoMMENTATOR geweeſt;

Ook ſchynt de Heer ScHoRER of niet oirbaar

gevonden te hebben de Rationes dubitandi &

decidendi van zaken, waar over Hy gezeten

heeft, op te geven, 't geen egter veel licht aan

een Quaeſtie geeft of door de weinige proceſſen

voor het Hoff van Vlaanderen mogelyk geventi

leert wordende, daar toe geen occaſie gehad te

hebben. Hoedanig egter Wylen de Heer Praeſi

dent vAN BYNKERSHOEK zyn Werken over het JUs

PRI

f) Als daar zyn, om maar weynige aan te halen:

Handlichting pro Emancipatione.

Dading pro Transatlione.

Making-beurder pro Legatario.

Ondertuinder pro Negotiorum geſtore.

Zaakweldige pro Debitore principali.
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PRIVATUM HoLLANDicUM ingerigt gehad heeft,

Dog zulk een Man (zegt de Heer ScHoR+ R (g))

heeft MIDDELBURG tot hier aan toe niet wederom

voortgebragt;

De algemeene nuttigheyd egter van dit Werk

(als alleen, immers voornamentlyk ingerigt tot

de practyk, welke zig geenzins by Hem bepaalt

heeft tot de Hollandſche of Zeeuwſche Wetten,

maar tot die van andere Provincien en Landen)

vergoed dit rykelyk en kan het dus mede tot een

aanwyzinge ſtrekken, waar men deze en gene

Quaeſtien byzonderlyk behandelt vind.

Waarom wy ruymte genoeg vinden dit Werk

van de Heer ScHoRER, 't welk insgelyks in rede

lyk goed Latyn geſchreven is en zo daar door,

als door de verſcheydentheyd van Quaeſtien en

toepaſſelyke beſpiegelingen des te aangenamer

word, onze Lezers aan te pryzen.

Wy hebben, om verder eenig denkbeeld te

geven van des AUcTEURs Schryſtrant, nodig geagt

eenige ſtaaltjes daar van hier by te voegen; La

tende, op dat der Lezeren oordeel zo veel te beter

werken mag, de Man over al zelfs ſpreken;

Ondertuſſchen kunnen wy niet voorby gaan

aan te merken, dat wy de beſte ſtukken geenzins

hebben uitgekipt, maar zulke, die egter niet on

aangenaam en vooral nuttig zyn;

Daar zyn 'er van meerder en van minder be

lang ; De eerſte, welke uitvoeriger behandelt

zyn , zouden te groot voor ons beſtek gewor

den zyn;

Dog

(g) PREF. pag. VII.

F 3
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Dog hier volgen ze:

Ex JURE DIVINo ET NATURALI.

(III. Boek. 1o. Deel. S. 9. n. 2o. 21 en 22.)

,, HUGo DE GRoot ſtelt hier, gelyk Hy in

2, zyne Aantekeningen over LUCAs 6. v. 35. me

2, de gedaan heeft, dat matige Renten of inte

s, reſſen wel degelyk geoorlooft zyn, zynde dit

2, regtsdraats ſtrydende aan het geen dezelfden

,, Schryver in zyn Werk de jure B. & P. lib. 2.

,, cap. 12. S. 2o. te Parys geſchreven ſtaan de ge

,, houden heeft, als lerende aldaar, dat in dezen

,, genoeg was de Wet van God aan de Hebraeën

,, gegeven, dewyl dusdanige zoort van Wetten

,, hare toepasſing mede voornamentlyk op de

,, Chriſtenen hadden, als tot meerder betragting

,, van deugd geroepen zynde ; Ondertuſſchen

,, meent BARBEIRAc in zyne Franſche Aante

,, keningen over deze plaats n. 9. dat DE GRooT

,, naderhand van dit Zyn gevoelen zou terug geko

2, men zyn, halende ten dieneynde deze plaats

,, en de Aantekeningen over LUCAs aan , dog

,, daar in bedriegt zig dien vermaarden Heer, alzo

, dit Werk (Inleyding tot de Hollandſche Regts

,, geleertheid) door DE GRoot geſchreven is in

,, zyne Gevangenis, zo als ik boven aangehaalt

22 hebbe. (h) -

,, Naderhand, namentlyk 1623. uit de Gevan

,, genis ontſlagen zynde, heeft Hy eerſt het Werk

,, de jure Belli & Pacis onderhanden genomen,

,, zynde dit in het volgende Jaar te Parys gedrukt,

3, ge

(5) PREFAT. pag. VI.
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» gelyk BARBEIRAc in zyn Voorreden zelf ge

3y tuigt.

» Dus het niet geſchieden kunnende dat door

», een vroeger gevoelen een later verandert word,

», moet by nader gevolg vaſt ſtaan, dat DE GRooT

» van dit tegenswoordige ten nadeele der Rent

, heffers of Geldſchieters afgegaan is; FoRMEY

» door het gezag van BARBEIRAc verleyd zynde

, heeft dans des Melanges Philoſophices Ewam.

, de l'Uſure ſuivant les Principes du Droit

,, Nat. pag. 216. not. mede aangemerkt, dat

,, DE GRoot invoegen voorſchreven zyn gevoelen

,, zou verandert hebben.

,, Ondertuſſchen is het meer als bekend uit de

,, vergelykenis by MATTH. 25. v. 27. en Lucas

,, 19. v. 23. dat volgens het N. Teſtament den

,, Zaligmaker zelfs de Renten of intereſſen niet

,, verboden heeft, -

,, Hoewel het JURE CANoNico of volgens de

» PAUssELYKE WETTEN uitgemaakt is, dat zelfs

» matige intereſſen ongeoorlooft zyn ; En dit

,, wegens een verkeerde uitlegging welke de

» Roomsgezinde aan de woorden LEvit. 25. v. 37.

» Uw geld zult gy hem (uw broeder) niet op

» Rente geven, ende gy en zult uwe ſpyſe niet

,, op overwinſte geven, komen toe te ſchryven;

,, Dog volgens onze Overzetting verſtaan Wy hier

»s geen rente, maar woeker. (i)

F 4 ,Voorts

(i) In LEctroNE VULCATA ita ſe habent hacc verba:

Pecuniam tuam non dabis ei ad uſuram & frugum ſupera

bundantiam non exiges. De Duitſche van Luther en de

Hollandſche Gereformeerde of Staatſche Overzetting zyn on

dertuſſchen ook zo naukeurig niet ten opzigte van MATTH. 25.

v. 27. en LUcAs 19 v. 23 alzo op beyde die plaatſen

to raxos zelv overgezet word door Woeker, di. tikjer 4
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, Voorts tracht DE GRoot lib. 1. cap. 1. S. 16.

,, de jure B. & P. te bewyzen, dat de Wetvan

» Moſes, door God aan de Joden gegeven, al

», leen dezelve zou verpligten, waarmede BAR

», BEIRAC in not. overeenkomt.

LE

-*

't gunt in 't algemeen, ten minſten by ons in een kwaden

ſin genomen word; ten ware men het zelve wilde afleiden

van het Duitſche wortel-woord il'artig / 't welk zo veel

als vermeerdering, aanwas enz. betekent. GUNTHER ge

bruikt het zelfs, dog egter Poëtiſch, voor ingang, die het

een of ander verzoek of beede by de Overigheid of dierge

lyke vind: *

l)icr ſtellen nun bic ſtfägerinnen 5uſantint ber

lbaijrijeit auf bie finie/

In beijmuth allio 5u ertuarten/ luie uiel ter hog

trag ll)ll II2Gli 5tcij.

De Franſche Overzetting van Geneve, by Onder de Linden

te Amſterdam in 1747. gedrukt, verſchilt ten aanzien van

beyde die Schriftuur plaatzen.

Want MATTH. 25. v. 27. vinden wy het woord uſure

gebezigt, daar LUcAs 19 v. 23 interet voorkomt, welke

laatſte de Franſchen, onder hatelykheyds wille, in plaats

van het eerſte gebruiken, waar op CLFM. MARoT in zyn

Schimpſchriften doelt : Lºon ne preſte point a uſure, mais a

intereſt tant qu'on veut. -

Zo men nu alle twyffeling omtrent deze Stoffe hadde

willen wegnemen, en daar door bewyzen, dat ongeoor

loofde Renten verboden, en in tegendeel geoorloofde toe

gelaten zyn, waar toe men de gelykenis van den Zaligma

ker bybrengt, had men zekerlyk naukeuriger na onze ina

nier van ſpreken te werk kunnen gaan; Wantof wel to Toxos

in het algemeen alle rente, 't zy matige of onmatige bete

kent, en dus zo wel rente als woeker, is dit laatſte na deze

onzen Spreekaart niet wel tot matige renten te huis te bren

gen; Hierom hadden de Hollandſche Overzetters het woord

renten kunnen en moeten bezigen ; dewyl dit woord of

zuiver Hollands is, als door VoNDEL I. Deel der Poëgy

gebruikt :

He;
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, LE REAL la ſcience du Gouvern Tom. 6.pag.

» 136. & ſeqq. verband mede de intereſſen uit

, hoofde van zyne (Roomſche) Godsdienſt, dog

», ſtaatkundig beſchouwt, oordeelt Hy ze zo

,, noodzakelyk, dat zonder dezelve ſchielyk alles

, te onderſte boven keeren en het gemene-beſt te

» gronde zou gaan;

,, DAMHoUDER (zynde geweeſt Raad van KA

» REL V. en zyn Zoon PHILIPs) prax. Rer. Civil.

, cap. 1 o5. n. 5. houd, uit dezelfde beginzelen

F 5 ,, Van

Het voorjaar, nu de winter ſcbeit,

Brengt als een jarelykſe rente

Zyn bloemen, ryk van verwen, voort.

of ten minſten als zodanig aangenomen, waar over gezien
kan worden KILIAN voc. Renten.

Zo nu een al te grote naukeurigheid en kiesheid op de

taal de Overzetters in de weg geweeſt is, als mogelyk ge

oordeelt hebbende, dat in een bepaalde zin de woorden

Renda, Renta, Rentagium enz. waar van ro rente ſchynt

afkomſtig te zyn, en waar door in de Middel-Eeuw Renten

te kennen gegeven wierden. Du CANoE in Gloſſar. ad Scrip

tor Med. &5 infin. Latinit. Edit. noviſ). Tom 5. pag. 1321.

Jeqq. moeten te huis gebragt worden tot alle zoorten van

Jaarlykſche inkomſten op huizen en hofſteden ſtaande, als

Cynſen, Schattingen, Uitgangen enz. had men door een om

ſchryving of byvoeging van het een of ander, 't zy van

winſt, voordeel, zig verſtaanbaarder kunnen uitdrukken, ge

lyk de Franſchen, by voorbeeld LUc. 6. v. 35. Preter ſens

en rien esperer. -

Ten ware men de woorden van LucAs 19. v. 23. met zom

mige dus opneemt:

,, Gy zegt, dat ik een gierigaart en inſlokker van een

,, anders goed ben, waarom hebt gy dan met myn geld in

,, de Bank geen woeker gedreven, zo gy daar geen eerly

,,ker handel me hebt willen doen, dan had ik er immers

,, myn voordeel van getrokken.” Zie NYLoe Uitgezogte

Bybelſtoffen.

Dog dan zal men meer werk hebben, deze plaats tot be

wys van geoorlooftheid der Renten te gebruiken.
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van het Pauſelyke Regt de intereſſen voor

ongeoorlooft.

, CARPzov. jurisp. For. part. 2. Conſt. 3o.

,, def: 1. n. 5. onderſcheid wederom, of het geld

, aan den Armen word geleent, dan aan andere,

,, waar toe mede te huis te brengen is SPREUK.

,, 28. v. 8.

,, In het Duitſche Ryk is het thans uitgemaakt,

,, dat de Renten geoorlooft zyn, gelyk uit het

,, Ryks-Afſcheyd S. 179. van den Jare 16oo.

,, Leeraren FRANK. in Inſt. jur. Camb. lib. 2.

,, ſect. 1. Tit. 8, S. 6. en HEINEccius grondbe

,, ginſelen van het Wiſſel Regt 2 Hoodſt. S. 2o.

,, Uit welk een en ander dan vaſt ſtelle, dat

, matige Renten in het gemeen geoorlooft, dog

,, woeker verboden en by de Chriſtenen (k) ge

,, haat moet zyn;

,, Hierom heeft de Synode van Dordrecht in

,, den Jare 1574. de Lombaard Houders van de

», Tafel des Heeren geweert. (l) Zie WAGENAER

- Am

(k) Waarom ook niet by de Joden, of raakt Hen de

Wet van Moſes Levit. 25. v. 37. niet meer?

Mogelyk zou men dit beſliſſen kunden uit de twee Hoofd

ſetten derzelver Karaim en Rabbanim, waar over onder

meer andere gelezen kan worden JoHAN D'EsPAGNE On

derzoek der Joodſche Grondregelen XII. Dewyl nu de Eer

ſte (Karaimy zig alleen houden aan den text des Ouden

Teſtaments, en de tweede, (Rabbanim) de overleveringen

van hunne Rabbynen 'er byvoegen en die de Joden zyn,

welke wy in Europa hebben, zou men uit de dagelykſche

ondervinding, welke ons zo veel ſchreeuwende voorbeel

den van de Woekerzugt onder die Natie en waar door zy dik

wils oorzaak zyn van den ondergang van verſcheide perzo

nen en familien, oplevert, mogen beſluiten, dat hunne

#ynen hen deze plaats van LevIT. vry gemakkelyk ma

ken.

(l) Dit was in die tyd, toen de Lomberden nog zo ge

haat waren. Naderhand wierden ze door publycque autto

Trt
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is Amſterdam in zyn opkomſt, aanwas enz.

» VII. Stuk pag. 113 (II. Stuk III. Deel I. Boek

» IX. p. 35. en 36.) -

" , Ofſchoon nu de Renten of intereſſen volgens

» onze Wetten geoorlooft zyn, worden zegeme

» nelyk niet gevordert, wanneer ze niet bedon

» gen zyn , uitgezondert van de tyd, dat men

» over de hoofd-ſom in proces is, (poſt Litem

» conteſtatam) of zo als andere willen van den

» dag der gerigtelyke aanmaninge, dog niet van

» de tyd van verzuim van betalinge, als alleen in

» zekere gevallen, By voorbeeld: In Koop en

, Verkoop ; In Renten van Legaten en Fidei

, commiſſen, Omtrent penningen ter Secretarye

,, of Griffie geconſigneert, zo als wy op het 7. D.

,, n. 27. reets gezien hebben. Zie verder GRoE

,, NEw. de LL. Abrog. ad L. 12. C. de Contrah.

, & committ. Stip.

(n. 29.)

,, Hoeveel intereſſe nu iemand mag nemen,

,, hebben wy boven ad lib. 1. p. 9. S. 1o. n. 12.

, verſ: tegens de penning ſeſtien aangetoont”

(namentlyk dat deze bepalinge overeenkomt met

het geadviſeerde in de Holl. Conſult. part. 4.

conſ: 1 12. p. 295. verſ wat aangaat. Tegens

WOOT

riteit ingevoert en heeft men toen ter tyd zekerlyk on

derſcheid gemaakt, inter privatos & publica auttoritate con

ſttut0ſ.
ſt Men kan over diergelyke ſtoffe nalezen een aanmerkelyke

APoLoGIE voor den Armen en Geringen in den Lande in den

# 1658. by fan van Waesberge onder de naam van REs

UDICANDA JUDIcATA contra REM JUDICATAM, met ken

nis en approbatie van de Theologiſche Faculteit te Utrecht

gedrukt.
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woordig egter is ze vermindert tegens den 2o.

penning, het geen ook zo by den Hove van

Holland verſtaan is na het getuigenis van GRoE

NEw. ad L. 26. C. de Uſuris.

Dusdanig is mede te Amſterdam daar in voor

zien, wanneer een Crediteur tot zekerheyd van

zyn uitgeſchoten geld een onderpand ontfangen

heeft. Zie de Holl. Conſult. part. 3. conſ’ 79. n. 1.

op andere Plaatzen egter zyn ze niet verder toe

gelaten, als tot 4. p. Ct. PRECIs du Droit Belg.

pag. 165.

Volgens de Saxiſche Westen worden ze ge

menelyk tot 15. p Ct gevordert en toe erkent, zo

als CARPz. jurispr. For. part. 2. def 1. conſt.

3o. aantekent, welke winzugt egter naderhand

in 1548. beſnoeyt is. Deciſ. Illuſtr. 294. n. 4.

en 5.)

,, De Kooplieden mogen egter zwaarder in

,,tereſſen, als andere nemen (Holl. Conſult.

,, part. 3. conſ: 136. 't geen met de Gewoontens

,, van Vrankryk overeenkomt. DE REAL Tom. 6.

» pag. 139.)

,, De gierigheyd te gelyk met de naarſtigheyd

,, onder het menſchdom vermeerderende, heeft

,, Keyſer CAREL V. by een uitdrukkelyk Edict

,, van den 4 Octob. 154o. hun lieden die vryheyd

,, gegeven.

,, Wanneer egter onder de Kooplieden geen

,, intereſſen bedongen zyn, mogen zy ze zo

,, hoog, als de gewoonte van yder Land toe

,, laat, vorderen van den dag, dat betalinge had

, moeten geſchieden, gelyk dit twee maal by het

,, Reviſions-Gerigt verſtaan is. STocKMANs De

,, ciſ. Brab. 77. n. 4.

,,Daar
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,, Daar van egter uitgezondert twee gevallen

(dat men hoger nemen mag.)
-

,, I. Wanneer in cas van aſſurantie de geaſſu

reerde van Schepenen Decreet tot Namptiſſe

ment geimpetreert heeft, want in dat geval

moet den Aanlegger of Impetrant volgens de

Wet zelve cautie ſtellen, om wanneer by de

finitive ſententie den Aſſuradeur word vryge

ſproken de praemie met die intereſſe tegens

12. p. Ct. terug te geven, RosEBooMd#
van Amſterdam cap. 3o. art. 33. BoEL in not.

ad LoeN. Caſ. 21. verſ gelyk mede

,, II. In het algemeen zyn de Parthyen Con

trahenten in materie van aſſurantie malkan

deren in val van wan-betalinge 12. p. Ct.

ſchuldig.

,, In Zeeland en Overmaze mag men uit hoof

de van onſekerheyd des onderpands uit vrees

voor doorbraken 7. p. Ct. nemen. LoEN. d.

Caſ 21. Op wat fondament Hy egter deſe

Leere bout, is my onbekend; Daarom laat ik

dit gevoelen voor zyn rekening ; Terwyl an

derzins de onmatige intereſſen ſtrekken tot ver

mindering van de hoofdſomme. CARPz. Juriſp.

For part. 3. Conſt. 24. def. 15. n. 4. & b.

GRoENEwEG.

,, Eyndelyk moet ik nog aanmerken, dat de

intereſſen moeten betaalt worden, al waren

ze hoger als het Capitaal zelfs gelopen en dus

danig verhaalt STocKMANs Decis. Brab. 78.

n. 2. in het Hoogſte Reſſort by het Hof van

Mechelen ten zynen overſtaan geſententieert

te zyn, welke uitſpraak FINCKELTH. Obſ. 4o.

n. 14. na zyn gewoonte geleerdelyk verdedigt.

,, Gelyk verder CARPz. Reſp. Elect. lib. #
i ll. O.
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3, tit 6. Reſp. 48. aantekent, dat dit tweemaal

,, dusdanig mede by ſententie verſtaan is, ja mede

,, in aanzien der Vrugten lib. 1. Tit. 8. Reſp. 79.

22 14• 4.

,, En dat dit met de Gelderſche gewoontens

3, vooral overeenſtemt leert ons ScHoMAK. Conſ.

» & Reſp. Jur. Part 5. Conſ. 6. n. 15.

EX JURE GENTIUM, PUBLICO

ET P O LIT ICO

(III. B. 7. D. S. 6.)

, Voor dezen wierden niet alleen de goede

3, ren, welke Schipbreuk geleden hadden, maar

,, de perſonen zelfs verbeurt verklaart. En deze

,, wyſe van Roven hebben de Koningen van De

,, nemarken, de Hertogen van Holſtein, de Gra

,,ven van Oldenburg en Emden, midsgaders de

,, Frieſche# alleen van vis en Schip

, breuk levende) geoefent. GRYPHIAND de In

» ſul. cap. 31. n. 111. 112. 113.

,, Dog BARBEIRAc diſcours ſur les benefices

,, des Loix heeft met alle regt de Eygenaars der

,, Zeeſtranden voor nog wreeder als Neptunus en

,, AEolus zelfs uitgekreten: Ja wat meer is, daar

,, zyn plaatſen, alwaar de Praedikanten zig niet

,, ſchamen op de Stoel den Hemel als te verve

, len en in hunne publycque Gebeden te bid

,, den, dat het God behagen mag den Lands

,, heer door deſe ongelukken voordeel toe te

,, brengen! -

,, Welke gruwelſtuk THOMASIUs heeft tragten

,, te verſchonen, zoals BARBEIRAc ad PUFFEND.

,, Droit de la nat. & des Gens lib. 4. d:3
- 5
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3, S. 5. n. 2. aanmerkt, waar by gevoegt kan

, worden, 't geen HUGo DE GRoot de jure B.

3. & P. lib. 2. Cap. 7. S. 1. n. 3. SELDEN. mare

,, Claus. lib. 1. cap. 25. in f. VoLTAIRE Eſſai

, ſur l'Hiſtoire Generale T 1. pag. 18. daar

,, van hebben aangetekent ; Billyker wyſe dan

,, hebben de Pauſelyke Regten cap 3. X. de

,, Rapt. dusdane Zee- of Schipbreuk-Rovers

», geëxcommuniceert.

,, Deſe Godloſe gewoonte was op een vals

,, fondament gebout: Zy hielden defe goederen,

,, om het Schip te verligten en daar door het

,, leven te behouden, over boord geſmeten voor

, verworpen zaken (pro rebus pro derelicto ha

,,bitis) welke na haar aart den eerſten vinder

,, of na-zig nemer toekomen).

,, Dog dit gaat geenſins door,

,, Ten ware men zou kunnen aantonen, dat

,, volgens het Natuurlyk Regt den eygendom

,, buyten werkelyke poſſeſſie of Bezit niet aan

, gaan of de goederen daar buyten geraakt zynde

,, duren kan. Dit gevoelen zoekt BYNKERSH. de

,, dominio maris cap. 1. opzettelyk voort te dry

,,ven ; Dog TITIUs Academ. diſp. de dominio

,, rer. in reb. occupatis ultra poſſeſſionem du

,, rante & BARBEIR. ad PUFFEND Droit de la

,, Nat. & des Gens liv. 4. Chap. 6 S. 1. n. 1.

,, hebben onſen Heer Praeſident in 17o4. reets

,, wederlegt.

,, Waaruit dan volgt, dat, Jure Civili, die

,, gene, welke deſe zaken met voornemen van

,, ze te behouden na zig neemt, een diefſtal

,, begaat. BARBEIRAC. ad PUFFEND. l. 4. c. 6.

,, S. 12. n. 12. ViNN. ad J. de R. D. S. 47.

», n. 2. en HEEMSKERK Batav. Arcad, pag. m.

2, 295
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,, 295. welke deſe ſtoff opzettelyk behandelt en ver

», haalt dat KAREL V. en zyn Zoon PHILIPs eyndelyk
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deſe Roofzugt beteugelt heeft, en dat ten ge

volge van dien in 1599. den Hogen Raad de

Inwoonderen van het Eyland ter Schelling ge

condemneert hebben, om het koorn, het geen

uit een Schip, dat Schipbreuk geleden had,

op ſtrand geworpen zynde door hun na huis

gebragt was, aan de Eygenaars hoofd voor

hoofd zo hoog te betalen als de Schipper of

Capitain van het Schip met ede zou komen

te taxeren. NEoSTAD decis ſupr. Cur. 44.

Hoedane taxatie ook den Regten overeenkom

ſtig is, zo als te zien by ScHoMAK. Conſ. &?

Reſp. jur. part 5. Conſ. 61. n. 21. & 22.

,, Dit alleen onaangezien is het geen onbil

lykheyd egter, dat goederen ofwaren op ſtrand

gevonden den Lande worden toe erkent, dog

dan moet er een vlytig en vergeefs onder

zoek na den Eygenaar van deſelve voorafgegaan

zyn. BRUNNEM. ad L. 8. n. 2. |f. de L.

Rhod.

, Volgens het Privilegie van Vrouw Maria

d. 14. Maart 1477. te Gent aan de Hollanders

en Zeeuwen gegeven en onder de naam van het

Groot Privilegie bekent, is het yder toegela

ten zyne goederen uit Schipbreuk geborgen te

rug te eyſchen, mits aan die gene welke het

geborgen hebben, na redelykheid de koſten te

voldoen. Groot Placaat-B. 2. D. pag. 12 13.

Vaderl. Hiſt. 4. D. 14. B. pag. 169. Koning

Philips II. heeft by Placaat deze te rugeyſchin

ge bepaalt tot een Jaar en ſes weken. VINN.

adj. ibid. n. ult. VAN ZURK Cod. Bat. verb.

Zee
-- --&

-----------
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,, Zeevang of Vonden p. m. 1234. S. 7. en bre

, der BoEL. ad LoEN. caſ: 94.

,, Dit heeft mede van ouds plaats gehad in

,, Zeeland. Keuren van Zeeland cap. 4. art. 13.

» 't welk nog onlangs door de Heeren Staten is

», vernieuwt by Reſolutie van den 14. Jun. 1751.

,, na welken termyn het aan het Land of het regt

,, van Vond hebbende komt. By den 14. en 26.

, art. egter is wel uitdrukkelyk dezelve verbo

,, den eenig part of deel in deze goederen de Ey

,, genaar af te truggelen.

,, Na het Saxiſche Regt komt hier van na

,, gedane publicatie twee derde aan de Overig

,, heyd, en een derde aan den Winder of Ber

,, ger. CARPz. Juriſp. For. part. 3 conſt. 31.

22 def. 18.

,, Aangaande het Bergloon handelt hier DE

GRoot nader S. 7. alwaar door GROENEw. in

not. geallegeert worden, de daar toe betrekking

, hebbende Placaten (namentlyk van den 13. Sept.

,, 1549. en van den 15. May 1574.)

,, En by de voorſchreve Nieuwe Reſolutie van

,, Zeeland art. 2o. word onderſcheyd gemaakt,

,, of de goederen in of buyten de Tonnen ge

,, borgen zyn. In het eerſte geval trekken de

,, Bergers een derde, en in het twede de half

,, ſcheyd, voorbehoudens dit door de Staten na

,, redelykheid te bepalen.

,, Tegens de ontvreemdinge van diergelyke

,, goederen hebben mede de Heeren Staten van

,, Friesland by Reſolutie van den 12. Maart

», 1722. voorzien, dat namentlyk onder anderen

,, den Vinder binnen 24 uuren daar van kennis

», moet geven, aan de Overigheid van het Ter

I. DE EL. G ,, ri

29

29
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,, ritoir (uitgezondert van het Wrak hout het

,, geen den Schout trekt.) -

, Voorts moeten de goederen, die niet kun

,, nen duren, binnen agt of veertien dagen, na

,, daar van een behoorlyken Inventaris gemaakt

,, te hebben, publycq ten minſten ſchade der

,, Eygenaren verkogt worden.

,, Andere goederen worden binnen het Jaar

,, verkogt en den Eygenaar opdagende betaalt

,, tien per Cent van de koſten, tot bewaringe

,, aangewend, aan de Overigheid of Grietman

,, nen, na welkers aftrek een derde van de goe

,, deren voor Bergloon aan denBerger moeten laten

,, korten. Statut. van Friesland IV. Boek

,, Tit. 8. art. 2.

,, Diergelyk Placaat daaromtrent hebben de Hee

, ren Staten van Gelderland mede geëmaneert,

,, den 12. April 1726. SCHRAssERT Cod. Gelro

,, Zutph. van Berg- en Viſch loon.

,, De gewoontens van andere Volkeren zyn

,, te vinden by LoccENIUs de jure Maritim.

,, lib. 1. cap. 7. S. 1o.

(II. B. 3. D. S. 2. n. 7. )

,, Den Schryver handelt hier de dominio emi

,, menti, over het hoger Recht, het welk de

,, Overigheid heeft over het goed van hare

,, Burgers, dan de Burgers zelve, of zo als het

,, ByNKERSH. Quaeſt. Jur. publ. cap. 15. na

,, THOMAS. ad HUBER. liever noemt, de Imperio

,, eminenti. DE GRoot handelt op verſcheyde

,, plaatſen hier over breedvoeriger, en alle die

., voor en na Hem over deze Stoffe geſchreven

,, hebben, komen, zo ik my niet bedriege, hier in

- 27 Inet
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, met Hem over een, dat de Hoge Overigheyd

» meer regt op der Onderdanen goederen heeft,

» als de Onderdanen zelfs. Het geen ten ge

» volge van de uitwerkinge zelve BARBEIRAc.

» in not. ad GRoT. lib. 1. C. 1. S. 6. mede

» over neemt, daar by wel te pas aanmerken

» de, dat anders op zig zelfs beſchout der Bur

» geren goederen niet meer aan hun eygen, als

» aan een vreemde Vorſt gehoren, zodanig, dat

» aardig gezegt word: Caeſar cuncta poſſidet

» imperio, ſinguli dominio.” (Den Keyſer be

zit alles door Oppermagt het geen de On

derdanen door eygendom bezitten.)

,, Ten gevolge, dat dit Regt uit hoofde van

, de allegemene nuttigheid is ingevoert en daar

, uit aan den Vorſt, niet als zodanig maar als

, het hoofd van de gehele Gemeenſchap be

, ſchouwt , toekomt, als of het ſtilzwygende

,, daar aan, om dat zonder dit het algemene

, oogmerk niet kan bereykt worden, overge

, geven is. Hier van daan heeft onlangs den

, Regtsgeleerde STRUCHTMEYER de Rep. lib. 2.

, cap. 3. S. 5. te regt, den Vorſt dien eygen

, dom improprie, oneygentlyk, en de Onderda

,, nen proprie, eygentlyk, toe erkent.

,, En dewyl nu aan de eene kant geen Ryk

, nog Republycq kan blyven ſtaan, zonder dit

,, over Regt van de Hoge Overigheyd, dient

, aan de andere zyde daar van geen gebruik

, gemaakt, of den Eygenaar zyn goed ontno

, men te worden, als tegens vergoedinge der

, ſchade uit s'Lands Kaſt na redelykheid. By

, deſe gelegentheyd ontſtaat nu een vraag, of

, de noodſakelykheyd alleen dit Regt kan doen .

,, oefenen, Dan of de blote gemene nuttigheyd
G 2 , daar
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daar toe mede voldoende is? BYNKERSHOEK d. L.

oordeelt van ja.

,, En DE REAL. Tom. 4. pag. 44o. meent

met regt, dat in val van de uiterſte noodza

kelykheyd de Overigheid niet meer hier van

bevryd kan worden, als den Borger, om dat

als dan yder Borger zyn mede Borgers goe

deren kan aanvaarden.

,, Het geen wy egter hier boven van den ey

gendom der Onderdanen gezegt hebben, gaat

in alle Staten door, uitgeſondert onder een wil

lekeurige alleenheerſchinge (deſpotismo.)

,, Want de Onderdanen hebben aldaar maar

een geleende bezittinge, zo dat 'er geen op

volginge in de nagelatene goederen plaats

heeft, en een Vader maar eenvoudig de Vrugt

gebruiker van zyn goed is, zonder het aan

zyn Zoon zelfs zonder nieuwe toeſtemminge

van den Souverain overtebrengen, DE REAL

La ſcience du Gouvern. Tom. 1. pag. 3o3.

,, Hier uit beſluit billyker wyze LovsEAU des

Seigneuries, dat deze willekeurige magt regt

ſtraats aanloopt tegens de natuurlyke vryheyd.

Die zig voor het overige een juiſt denkbeeld

van die willekeurige alleenheerſchinge wil

vormen, ſlaa MoNTEsQUIEU op, dans l'Eſprit

des Loix Tom. 1. liv. 5. ch. 13.

EX JURE FEUDALI

(II. B. 41. D. S. 2. n. 5.)

,, Volgens de gemene Paraemia (Regts-Spreuk)

» deſe drie zaken vereyſchende:

,, Het

»
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,, Het Naaſte lyf

,, De Man voor 't Wyf

,, De outſte op der ſtraten.

heeft geen repreſentatie (plaats-vullinge)

plaats. -

,, En dit is door gantſch Nederland aange

nomen. Zie VoET digreſſ de Feud. n. 71.

ScHoMAK. Conſ. & Reſp. jur. p. 3. c. 11.

n. 8. By den Hove van Utrecht is dit egter

in een geval contrair verſtaan, als hebbende

een jongere Broeders Soon boven een oudere

Suſter gepraefereert. RADELANT Deciſ. 31.

,, Ondertuſſchen zou deſe Repraeſentatie aan

gaan in een nieuw of aangekogt, dog in geen

oud of aangeërft Leen , zo als te ſien by

ScHoMAK. Conſ. & Reſp. Jur. part. 4. c. 75.

11. 19. -

,, In de Leenen ten Ryks-rechte heeft de

Repraeſentatie insgelyks onder Broeders kinde

ren plaats, maar niet verder. FRED. A SANDE

in Conſ. Feud. S. 6. n. 6.

,, Alle het gunt mede omtrent Vorſtelyke

Leengoederen (Feudis Regiis) als daar zyn

Ryken , Keurvorſtendommen, Aarts-bisdom

men, Markgraafſchappen, Graafſchappen door

geheel Europa, byna is aangenomen; Waar

om dan ook nog onlangs den Prins van Wal

les zyn Grootvader in het Ryk is opgevolgt,

en daar door den Hertog van Cumberland

verſtoken heeft, welke wyſe van opvolginge

by de Schryvers onder de naam van ſucces

,, ſto Linealis voorkomt.

92

,, Het fundament van deſe ſucceſſio beſtaat

hier in, dat men niet eerder tot een ander

G 3 ,, Linie
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Linie overgaat, voor en aleer alle uit de

eerſte Linie zyn uitgeſtorven, deze ordre van op

volginge word daarin wederom in agtgenomen,

dat in de eerſte plaats geroepen worden de

kinderen van de eerſte Graad van den Laat

ſten Beſitter, zo dat zelfs de vooroverledenen

in aanmerkinge komen; Waardoor dit overgaat

tot alle kinderen uit hem geboren, ſchoon

Hy zelfs daar van niet genoten heeft;

,, In allen gevalle egter word het onderſcheyd

der kunne in agt genomen, daarna den ouder

dom, welke altyd voor het voorregt van ſexe

wyken moet. By gebrek van kinderen, gaat

men tot die gene over, die de naaſte zyn,

of zo zy geleeft hadden, zouden geweeſt zyn,

en dit is de Fundamentele Wet, waarop het

Deenſche Ryk geveſtigt is. DE REAL Tom. 2.

pag. 685.

,, Deſe opvolginge of ſucceſſio Linealis, is

wederom twederley; En werd verdeeit in die

van de Spil- en Zwaard-zyde (in Cognaticam,

& agmaticam).

,, De Eerſte, welke in Caſtilien aangenomen

is, en daarom de Caſtiliaanſche genoemt word,

ſluit de Vrouwen niet uit, maar laat alleen het

Mannelyke oir van een en dezelfde Linie

voorgaan,

,, Ten gevolge van het welke een Dogter uit

een Soon geroepen werd voor een Soon uit

een Dogter geboren, insgelyks een Dogter

van een Broeder voor een Soon van een Zus

ter, eyndelyk een Soon van een ouder voor

die van een jonger Broeder, en zo vervol

CITS, - -

,, Deze Caſtiliaanſche opvolging is byna over

- 2, al
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s, al in gebruik, en dienvolgens hebben de Ko

2, ninginnen Maria , Eliſabeth en Anna den

,, Engelſchen Troon beklommen;

,, Hoe zeer DE REAL Tom. 1. pag. 377.

•, & ſeqq. in het brede tragt aan te tonen, dat

,, de Vrouwen minder als de Mannen tot der

, Volkeren Regeringe geſchikt zyn; Dog 'er zyn

», verſcheyden voorbeelden, die het tegendeel

2, aantOnen.

,, De Twede word de Franſche genoemt,

», om dat aldaar de Vrouwen en hare Afſtam

,, melingen tot in het oneindige uitgeſloten wor

,, den. DE REAL Tom. 1. pag. 122. En dit op

,, fondament van de Wet der Saliers, waarby

,, vaſtgeſtelt : dat de Vrouwelyke kunne niets

,, erven mag, maar de gehele Erfportie aan

,, de Mannelyke moet vervallen.

,, Over deſe Wet kan men naleſen de Heer

,, NoEsT Algemeen Staats Regt 2. B. 7. Hoofd.

,, S. 23. Deſelve is ingevoert op dat door de

,, Huwelyken der Vrouwen, de Ryken niet in

,, het vreemde Bloed overgaan. LE MAlsTRE

,, Playd. & Harang. pag. 727. Hebbende

,,deſe gewoonte (na het getuigenis van DE REAL.

,, Tom. 2. pag. 45. alwaar Hy opzettelyk den

,, oorſprong en aart der Saliſche Wetten naſpeurt)

,, in Vrankryk reets ſedert 13. Eeuwen ſtand

,, gegrepen.

,, Hy wyſt by die gelegentheyd mede aan,

,, dat in het Ryk van Siam de Vrouwen insge

,, lyks van den Troon geweert worden.

, Verder kan men Lyſt van Schryvers over

,, deze Saliſche Wetten vinden by SPEIDE L. ſyl

», log. Quaeſt. jurid vol. 2. lit. N. pag. 889

,, Gelyk men over de ordre van opvolginse

G 4 7, de F
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,, der Koningryken DE GRoot de jure B. & P.

, l. 2. c. 7. S. 22. 23. PUFFEND. de Jure Nat.

, & Gent. l. 7. c. 7. S. 13 & 14. en aldaar

» BARBEIRAC in notis kan naſlaan.

,, In Duitſchland heeft onder de Keurvorſten

,, deze wyze van opvolginge (van de Zwaard

,, zyde, agnatica) mede plaats, gelyk daar in

,, dusdanig uitdrukkelyk voorzien is in Bulla

,, Aurea cap. 7. S. 3. & ſeqq.

,, Hier over is onlangs verſchil ontſtaan tus

,, ſchen de Roomſch Keyſerin Maria Thereſia

,, en Auguſtus Koning van Polen, als Keurvorſt

,, van Saxen. Zie LE DRoIT Publ. Germ.

,, Tom. 1. pag. 217.

EX JURE ECCLESIASTICO VEL

CONSISTORIAL I.

(I. B. 5. D. S. 14.)

,, Wanneer een Predikant iemand in het Hu

,, welyk beveſtigt, ſonder dat er drie procla

,, matien ergaan zyn , of hem van de toeſtem

,,ming der Ouders, of van die geene, welkers

,, conſent na Regten gevordert word, gebleken

,, is , word Hy in de Provincie van Utrecht

,, arbitrair geſtraft. ABRAH. vAN WESEL Nov.

,, Conſt. Ultraj. art. 14. n. 6. In Staats Vlaan

,, deren en Braband word Hy van zyn dienſt

,, geſuſpendeert , ja zomtyds niet alleen gede

,, porteert, maar zelfs, na geſchapentheid der

,, zaken, tegens hem tot een arbitraire Straf

,, geprocedeert, terwyl de Verbintenis of Copu

,, latie voor nul en nietig gehouden word.

- - ,,Echt
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,, Echt Reglem. van de STATEN GENERAAL

» Art. 43

,, Zo egter in tegenwoordigheid der Ouders

,, de drie proclamatien ergaan zyn, en zy gele

, den hebben, dat de Copulatie daarop geſchied

, is, worden zy ſtilzwygende geoordeelt daarin

,, toe te ſtemmen. ABRAH. vAN WESEL d. l.

,, n. 61. 't geen ook met het Goddelyke Regt

,, overeenkomt, CARPz. Jur. Conſiſt. lib. 2.

•, tit. 3. def: 42. n. 6.

, Ja GROENEwEG. hic. in not. ad lib. I cap. 8.

,, n. 5. meent, dat een ſtilzwygende intentie

,, voornamentlyk opgemaakt kan worden uit een

,, daarop gevolgde zamenwoning , ScHoMAK

,, Conſ. & Reſp. Jur. part. 2. Conſ. 39.

,, n. 65. & 66 pag. 345.

, Voor het overige moet hier in aanſien van

,, de Proclamatien of publyke Afkondingen aan

,, gemerkt worden, dat het Hof van Holland

,, ten opzigte der Edellieden en Ingezetenen van

,, het platte Land, en de Burgermeeſteren en

,, Schepen in de Steden met betrekking tot hunne

,, Borgers en Ingezetenen, na onderzoek der zake

,, daarin, volgens Conceſſie van den 27. Janua

,, ry 1722., (m) diſpenſatie mogen verleenen.

,, Groot Placaat-boek Tom. 6. pag. 536.

G 5 - EX

(in) Dit Placaat is een vernieuwing van die van den 26

Nov. 1678. en 19 july 17o2. Dog ſtaat aan te mer

ken, dat deze dispenſatie alleen plaats vind in deze gevallen,

Imo wanneer er periculum in mora is, of om daar toe

dienende reden, en 2do abſente Principe, Haar Ed. Gr. Mog.

niet vergadert zynde, 3tio wanneer er reets een proclamatie

ergaan is.

Hoewel de Regeerders der Steden zelfs in de twee eerſte

gevallen vryheid daar by gelaten is, om ten ten aanzien van

Zeevarende Lieden en die, welke door ziekte overvallen

zyn, te mogen dispenſeren, mits egter het derde geel ſerveert blyit.
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EX JURE BENEFICIARIO.

(II. B. 45. D. S. 4. n. 7.)

,, De Thiendens, (n) van het levendige Vee

, geheven wordende, kan men na de Gewoontens

, deſer en andere Landen met geld uitkopen ,

, VAN LEEUwEN Cenſ. For. lib. 2. cap. 24. n. 14.

, Van deze krytende Thiende, dus genoemt, om

,, dat, wanneer de jongen haar Moer ontnomen

, worden, gemenelyk yder op hun wyze kryten

,, en ſchreeuwen, zou anders de tiende Vrugt,

, na ordre van geboorte, moeten gegeven wor

, den ; Indien nu niet blykt, wie die tiende

, Vrugt geweeſt is, geeft men een middelmatige

,, van grootte in de plaats,

,, Volgens gebruik hier te Lande is men ge

,, woon deze Thiende te innen omtrent May of

,, op die tyd, dat de jongen ſterk genoeg zyn ,

, om buyten de Moer te kunnen leven. VAN

,, LEEUwEN d. l. n. 12. & 13. ANTONELL. de

,, Temp. Leg. lib. 2. cap. 37. n. 3:

EX

(n) Deze egter maken, zo als de Heer ScHoRER ſupra

S. 2. n. 2. uit DE Ghoor aantekent, niet altyd een tiende

gedeelte uit, en daarom zouden dezelve in Holland, niet

uit de Geeſtelyke Regten, welke die wederom uit de Leviti

ſche Wet, volgens welke een tiende gedeelte der Vrugten, tot

onderhoud van den Kerkdienſt moeſt geſchikt worden;

maar uit het Duitſche Regt, ouder dan het Chriſtendom,

moeten afgeleid worden, als zynde de Vorſten tot onder

houd van hunne Waardigheid en Staat, zeker deel van

Vrugten daar by toeërkent. Het is ondertuſſchen aanmer

kelyk , dat de Koning van Pruiſſen de verſchillen over

Thienden, zelfs onder de Proteſtanten, na het jus Canonicunt

wil gedecideert hebben. Codex Friderician. part. I. lib. I.

tit. II. S. 12.
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EX JURE MILITARE.

(II. B. 1. D. S. 44. n. 32. pag. 1o6.)

, Verder is de vrage, of een Commandant van

een Schip den Roden Haan in het kruid mag

ſteken, en zig zelfs dusdaniger wyze zo wel als

zyn Volk en Schip in de Lugt laten vliegen,

om niet in handen der Vyanden te vallen?

,, Loccº NIUs de jure Maritimo lib. 2. cap. 9.

en WILLEMBERG de Eo, quod juſtum eſt circa

Excurſ. Maritim. cap 4. n. 29. hebben deſe

Quaeſtie opzettelyk behandelt, en houden de

Negative hier van ſtaande, met aanhalinge van

het gezegde dienaangaande van Guſtavus Adol

phus Koning van Zweeden, welke by gele

gentheyd van zo een daad zig in deſer voegen

uitliet: Hy heeft zig omtrent My en het Ryk

mannelyk en gelukkig gekweten, dog omtrent

zig zelfs ſchelmagtig. -

,, Men kan hier gepaſt byvoegen, de daad van

Hannibal, die, om de voornemens der Romei

nen te leur te ſtellen , nat van dulle kervel

dronk en zig ſtervende dus liet horen: Wy zul

len het Roomſche Volk veel moeite ſparen;

Om niet te gewagen van Cato Uticenſis. Wy

vinden by DE REAL Tom. 3. p. 138. ſeqq. ver

ſcheyden diergelyke voorbeelden van grote

Mannen, welke anderſins het Vaderland veel

dienſt gedaan hadden, uit de aloudheyd aan

gehaalt. Hy zoekt egter pag. 179. alleen uit

de reden af te leyden, dat het geoorlooft zou

zyn , zig zelfs om hals te brengen, om een

gewiſſe en ſchandelyke dood door zyn Vyan

den te ontgaan.

EX
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Ex JURE CRIMINALI.

(III. B. 35. D. S. 7.)

,, Dewyl Vrouwen-Schenderye de allerzwaar

ſte hoon is, is het een Meisje ofMaagd geoor

loofd haren verkragter van het Leven te bero

ven, en dit gevoelen van GRoTIUs ſchynt BYN

KERSHOEK Quaeſt. jur. Publ. lib. 1. cap. 3.

aan te nemen.

, VATTEL Droits des Gens liv. 1. ch. 13.

S. 176. en MIDDELLANT ad VRoMANs de Foro

compet. lib. 1. cap. 1. n. 1. pryſen de daad

van een Meisje, die door de toegebragte dood

aan Haar verkragter hare eer gered heeft.

,, Om dat, zegt HIERONIMUs, een ontnomen

Maagdom van den Almagtigen Schepper zelfs

niet te rug gegeven kan worden. Zie les Play

doyes de MR. LE MAISTRE Plaid. 18. pag. 312.

ad finem. Of egter een Meisje tot voorko

minge van die ſchand haar zelfs het leven bene

men mag, is een nadere vraag?

,, Na een weynig twyffelens, hier omtrent ver

klaart zig DE GRoot de jure B. & P. l. 2.

C. 19. S. 5. n. 5. voor de affirmative.

,,Ik voor my, zou my by die gene voegen, welke

oordelen, dat dit ongeoorloofd is. Want het

is zeker, dat een misdaad buyten een kwaad

voornemen niet kan geoordeelt werden eygent

lyk plaats te hebben; waarom zodanig Meysje

by verſtandige Luiden, van haar onſchuldover

tuigt, om het gemis van deze met geweld ont

nomene Maagdom niet minder zal geagt wor

,, den. BARBEIRAc in not. ad PUFFEND. ſur le

l.

,, Droit
w
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» Droit de l'Homme & du Citoyen. L. 1. C. 5.

» S. 11. n. 1. (o)

,, En hier uit leyd LE MAISTRE d. l. af, dat

2, eene, die een Meisje met mooye praatjes ver

» leyd, meer zondigt, als die Haar met geweld

,, aantaſt, om dat in het laatſte geval Hy maar

,, een doet zondigen, en des Meisjes Ziel onbe

,, ſmet blyft.

, Uit het gunt voorſ vloeyt nog een onderzoek,

,, of, in allen gevalle, nadat de verkragtinge wer

,, kelyk plaats gehad heeft, de verkrachte nog

,, vryheid heeft, haren verkrachter om hals te

,, brengen.

,, Auguſtinus meende van ja, zonder onder

,, ſcheyd; Dog dit gevoelen wederlegt DE REAL

,, Tom. 3. pag. 208. en maakt een billyk onder

,, ſcheyd tuſſchen de natuurlyke en Borgerlyke

, ſtaat; In het Burgerlyke beſchouwt, is het nie

,, mand geoorlooft zyn eygen Rigter te zyn, maar

,, moet, het geval reets daar zynde, toevlugt tot

, de Regtsbanken nemen; Daar in aanzien van

,, het zuiver Natuurlyke dit zo zeer niet zou in

,, gerigt zyn tot wraak-oefening, die allezins ver

, boden is, maar om de misdaden niet ongeſtraft

,, te laten. (p)

EX

(o) Huc referendum illud ULPIAN. in l. 1. S. 6. ff de

poſtulando: ſi quis vi ſtupratus eſt mon debet notari. *

(p) Hier zal mogelyk toepaſſelyk wezen het geval door

GREG. TURONEN. lib. IX. cap. XXVII. verhaalt van zekere

jonge Dogter in Champagne, welke onder de Regering van

den Franſchen Koning Gontran in het Jaar 58o. Iangen tyd

van den Hertog Amolon vervolgt, op het punt ſtond van door

Hem onteert te worden; Dog het gelukte haar dien Prins,

boven dien zeer beſchonken zynde, door haar tegenweer

zodanig af te matten, dat Hy van ſlaap en vermoeitheid

OWCI
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EX JURE CONNUBIALI.
» *

- (I. Boek 5. D. S. 21. n. 32)

,, De onbepaalde magt van een Man over

, zyn Vrouw en deszelfs Bewind over hare goe

, deren, meent DE GRoot de jure B. & P.

,, lib. 2. cap. 5. S. 8. n. 1. niet uit het Na

,, tuurlyk Regt, maar uit de inſtellinge van die

», magt, zyn oorſprong af te leyden.

,, DE REAL Tom. 1. pag. 19. in tegendeel

,, oordeelt, dat die heerſchappye des Mans toe te

,, ſchryven is aan het Polityke Regt (juri Publico

,, Civili) beſluiten de Tom. 3, pag. 345 dat de

,, Vrouw deze gehoorzaamheid opgelegt is na

,, den Val van Adam, als een ſtraffe harer over

,, treding en verleiding des Mans, volgens Gen. 3.

,, v. 16.

,, De Kerkvaderen Auguſtinus en Ambro

ſius hebben egter hier omtrent anders gedagt,

,, zo als te zien by ScHoMAK. Reſp. & Conſ.

,, Jur. part. 2. Conſ. 23. n. 5. 6. 7.

35

(S. 22. n. 35.)

,, Zie , boven en behalven de Autheuren,

,, die GROENEw. aanhaalt (ten blyke, namentlyk,

dat wanneer alle des Mans goederen wegens

eenige misdaden worden verbeurt verklaart, die

Van

overwonnen in zyn bed nederzeeg. De jonge Dogter nam

deze gelegentheid waar, om Hem met zyn eigen Zwaard het

leven te benemen; Hy ontwaakte egter nog door de aan Hein

toegebragte wonde, en verklaarde des niet te min aan de

toegeſchotene Hovelingen, dat Hy verdient geſtraft was,

't gunt ook van die uitwerking was, dat de Koning haar dit

ombrengen vergaf.
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van de Vrouw egter daar in onbeklemd bly

ven) ,, Keure van Zeeland cap. 3. art. 45. en

,, GROENEw. zelfs ad tit. C. ne Uxorpro marito.

, Voor welk gevoelen door s'Lands Advocaat

, de Heer ScHoMAKER Conſ. & Reſp. Jur.

,, part. 5. conſ: 6o. op den Io. Aug. 1762. op

,, een allerbillykſte wyze geleerdelyk mede gead

», viſeert is.

,, Ondertuſſchen zullen wy nader aantonen,

, dat de Confiscatien in Holland en Zeeland af

,, geſchaft zyn, mitsgaders, dat na de dode des

,, Mans de Vrouw verpligt is, in val de gemeen

, ſchap niet is uitgeſloten, de halve ſchulden te

,, betalen volgens het gereſpondeerde in de Hol

,, landſche Conſultat. part. 6. Reſp. 1o5. p. 547.

,, Zie egter 't geen ik hier over nader ad lib. 2.

,, part. 11. n. 1o.” (alwaar de Lere der Docto

ren en Wetten van andere Provincien, de Vrouw

verpligtende alle des Mans ſchulden in en voor het

huwelyk gemaakt te betalen, aangehaalt worden)

,, hebbe aangetekent.

(II. Boek 12. D. S. 5. n. 3. med.)

, Terwyl omtrent deze ſtoffe nog aantemer

,, ken is, dat een Vrouw met regt daar tegens

,, kan voorſien, zodanig dat zy het bewind van

, hare eygen goederen behoud, mits dat dit by

,, Huwlyks-Voorwaarden geſchiede. ScHoMAKER

, Conſ. & Reſp. jur. part. 2. C. 23. n. 26. 27.

,, pag. 173. Verſcheide andere zaken zyn egter

, niet geoorlooft daarby te bedingen, als by

, voorbeeld, dat de Man onder de magt van de

,, Vrouw zou ſtaan. VoET de Paci. dotal. (l. 23.

, t. 4.) of dat de Man niet van woonplaats zou

,, DIlſ)
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mogen veranderen. ScHoMAK. d. Conſ: n. 13.

, 14. & ſeqq. Volgens de Wetten van Vrank

ryk is zelfs verboden te verſpreken, dat de

Vrouw van de heerſchappye des Mans bevryd

, pag. 67. aantekent, dat by de Egyptenaren het

tegendeel zo wel tuſſchen den Koning en Ko

ningin, als tuſſchen byzondere perſonen ge

oeffent is ; gelyk Hy dienaangaande verſchei

, den voorbeelden opgeeft van Huwlyks-Con

, tracten tuſſchen Koninglyke Egtgenoten elder

, waarts opgericht, onder anderen nog onlangs

, tuſſchen Maria Thereſia, Dogter van Karel VI.

, en Franciſcus Stephanus toen ter tyd Hertog

,, van Lotharingen, en nu voor korten tyd over

,, leden.

EX JURE COMMERCII ET CAM

BIAL I.

(III. Boek 24. D. S. 4)

,, Dat een menſchen leven niet geaſureert

, mag worden (q) leert mede BYNKERSH. Quaeſt.

,, Jur. Priv. lib. 4. cap. 1. overeenkomſtig met

,, het geen daaromtrent by de Wetten van Ant

, werpen en Friesland verboden is. Zie Coſt.

, van Antwerp. pag. 152. art. 2. Statuten

,, van Friesland. lib. I. tit. 28. art. 3. De

,, Uitleggers geven er voor reden van, op dat

2, IIlC11

(q) Dit zou men egter te Amſterdam hebben gedaan in

den Jaare 1765. ten opzigte van een groot Perſonaadje in

de Republyk. Zie de Cleefſche Courant van 1765 No. 67.

Conf. CLAPMAR. de arcanis Rerunpubl. lib. III. cap. XII.

ubi elegans Locus TERTULLIANI &c.

blyve, DE REAL Tom. 4. pag. 7 I. hoewel Hy
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99

39

92

22

95

59

39

29

32

29

29

29

99

99

29

29

2)

29

2)

29

men dus doende niet op iemands leven kome

toe te leggen,

,, Deze Quaeſtie heeft in de vorige Eeuw het

Conſulaat van Florence bezig gehouden, wel

ke zodane aſſurantie goedgekeurt hebbende,

dit in cas d'appel door den Raad is gecon

firmeert in 1641. Zie RoccUs uitgezogte Ge

wysdens, het 3. Gewysde, alwaar Hy n. 5.

& 6. verhaalt, dat diergelyke aſſurantien

voornamentiyk, wanneer onder de gewone

Clauſule: dat God hen een lang leven geve,

ingegaan zyn, te Napels gerecipieert zyn.

(III. Boek 13. D. S. 8. n. 8.)

,, De reden (waarom men voor den tyd, in een

Wiſſel bepaalt, geen betaling doen mag) is zeer

klaar, om dat den Trekker van een Wiſſel-briev

het in zyn magt heeft, voor den verval-tyd van

dezelve, contra-ordre te geven en de betaling

(ten minſten in aanzien van den Acceptant) te

beletten;

,, Zo nu de betaling voor de Verval-tyd geſchied,

word daar door dit Regt van den Trekker in

fructueus gemaakt; Zynde dit dusdanig mede

te Amſterdam geſtatueert. RosEBooM Coſt. van

Amſterdam cap. 5o. art. 12. *

,, Te Leypzig word dit altyd zo ſcherp niet ge

nomen, zo als dit met een gewysde van De

cemb. 1697. aantoont REitz. not. ad HEYNEcc.

Grondbeg.. van het Wiſſel-R. cap. 2. S. 5. n. 2.

Dog dit gaat by ons niet door, dewyl het uitge

maakt is, dat een contra-ordre door den Trek

ker zo wel voor als na de acceptatie kan gege

I. DE EL. H ,,ven
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92

55

99

29

»w

3)

55

37

97

39

J)

5 »

99

29

97

29

23

7

99

55

5

35

»

29

29

22

ven worden en die den Acceptant verbind, mits

de zaak nog in zyn geheel is. VoET ad tit. ff.

de Foen. naut. n. 8.

E X JURE PRIVATO.

(III. Boek 14. D. S. 11. n. 22.)

,, DE GRoot leert hier, dat men de nala

tenſchap van ymand, die reets overleden is,

wel mag verkopen, dog dat dit in aanſien

van die van een levendig menſch niet geoor

looft is, om dat het ten uiterſten ſlegt zou

zyn ſchikkinge te maken over de goederen

van zulke, en dit tot veel boosheden aanlei

ding geven kunnen ; Zie ook BRUNNEM. ad

L. 1. ff de hered. vel act. vend. Ten ge

volge dat alle contracten daar over ingegaan

van geender waarde zouden zyn en niet ter

executie kunnen gelegt worden. VoET ad

tit. f/. de Pact. n. 16. Holl. Conſult. part. 3.

con). 2o8. p. 574. Zelfs zodanig, dat den

Verkoper van zodane erfenis daar van, al

ſuccedeerde hy anders ab inteſtato, zou ver

ſtoken zyn. CARPz. Juriſp. For. part. 2.

Conſt. 35. def. 17. n. 1o. -

,, Dog wanneer nu deze reden, waarom men

over de nalatenſchap van iemand, die nog

leeft, geen contract mag oprigten, doorgaat,

waarom dan gediſputeert, of men van die

ſucceſſie renuntieren mag? zo als in de Holl.

Conſult part. 4. conſ: 131, p. 226. geſchied

is; Ceſſante cauſa enim ceſſat effectus.

,, Ondertuſſchen is het hedendaagſch een uit

,, 86



( 91 )

29

52

22

2»

2,

2»

29

gemaakte zaak, dat zodane renunciatie, van

niet te zullen ſuccederen, doorgaat, al is ze

niet met eede bekragtigt. Cos Regtsg. Ver

hand. pag. 181. .

,, Ja zelfs kan men insgelyks, mede volgens

de Gewoontens van Gelderland, over een toe

komende erfenis tranſigeren. ScHoMAK. conſ.

& Reſp. jur. part. 1. Reſp. 17. n. 1. & 2.

,, pag. 175.

27

22

,, Het geen mede in Holland plaats heeft,

alwaar by Huwelyks-Voorwaarden zo wel over

toekomende erfeniſſen, als over de wyze van

,, ſucceſſie in de goederen der reſpective Egt

92

99

97

39

95

25

22

29

2 »

» »

25

57

27

29

27

22

59

* *

22

genoten wel en te regt gediſponeert word.

Zie, behalven DE Groot, Cos Regtsg. Verh.

pag. 161. STOCKM. deciſ. Brab. 43. n. 8.

,, Ja zelfs in aanſien der Leenen. SANDE in

Conſ. Feud. cap. 3. n. 1. pag. 22. gelyk dan

ook aan een der Egtgenoten, na expreſſe

convocatie der wederzydſche Bloedvrinden, de

cautie wegens de Tocht of Vrugtgebruik der

goederen by Huwelyks-Voorwaarden kan ge

remitteert worden. ScHoMAK. conſ: & Reſp.

jur. P. 1. conſ: 53. n. 28. 29. Het welk

by een uitdrukkelyke Wet te Groningen mede

toegelaten is, voorbehoudens egter het tegen

zeggen der Bloedvrinden binnen een Jaar en

ſes Weken. VAN DER MARck Inſt. Jur. Civ.

pag. 209. S. 12. Utrechtſche Conſult. part 1.

conſ. 123. n. 22. gelyk dit by het Hof van

Utrecht ook dusdanig verſtaan is en in cas

van Reviſie geconfirmeert. RHODENB. de jure

Conj. pag. 36. & 143. *

,, Dewyl nu hier uit blykt, dat zodane Con

HI 2 ,, ! r de 2
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29

92

97

99

99
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92
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22

99
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97
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traôten, zo min volgens de Roomſche Wet

ten, als onze hedendaagſche Gewoontens ver

boden zyn , om dat namentlyk de Teſtateur

of die gene , over welkers toekomende nala

tenſchap op deze wyze (by Huwelyks-Voor

waarden enz.) gediſponeert word, daarin zelfs

conſenteert, waar over verder gezien kunnen

worden de Holl. Conſult, part. 3. Conſ. 2o7.

p. 57o. CA Pz. d. l. conſt 45. def. 14. n. 6.

WAMEs. Reſp. Cent. 2 conſ: 41. n. 3

,, Zo volgt daaruit wederom van zelfs, dat

het geadviſeerde daar over in de Holl. Con

ſult. part. 4, Conſ. 25. 26. 27. een beuzel

agtige diſcuſſie, mede in aanzien van die vry

heid by Huwelyksvoorw. geweeſt is ; In op

zigte ten minſten van de Gewoontens van

Gelderland is deze wyze van diſponeren over

toekomende erveniſſen onder Bruidegom en

Bruid zodanig een uitgemaakte zaak, dat men

iemand, welke daarover op een Scholaſtyke

wyze verder wil hair kloven, het liefſt diende

te vergeven en zelfs medelyden met hem te

hebben, om dat hy dus die gemeene dingen,

welke dagelyks by hem gebeuren, niet wee

ten zou. Zie ScHoMAK, Conſ. & Reſp. Jur.

part. 2. C. 39. n. 1. & 2. pag. 332.

part. 3. C. 75. n. 2o. - ,

,, In Vrankryk is dit eveneens aangenomen

volgens het getuigenis van LE MAlsTRE Plaid.

pag. 735. ad f.

,, All 't gunt voorſchreven gaat egter niet

door ten opzigte van de ongerede goederen

ter plaatze, daar zulke diſpoſitien uitdrukke

lyk verboden mogten zyn. Cos Regtsg. Verh.

pag. 163, . - ,, Eyn
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, Eyndelyk is een Reciproocq of wederzyds

, Contract over een toekomende nalatenſchap,

, na het zeggen van CARPz, zelfs d.. l. n. 5

, toegelaten ; Hoe kan dan (zo als ſtraks ver

, handelt is) dit een godloſe manier van den

, ken zyn, die alle boosheden inſluit, gelyk Hy

, dit hier boven zodane verbintenis heeft aan

» gewreven.

STERV
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S T ER V-GE VA LL EN.

's GR A V EN H A GE

tDen 2 july 1767.

Dezen avond is alhier in den ouderdom van vi

82. Jaren overleden '

- de Heer

Mr. P E T R U S M O R I S,

R A A D s H E E R

in den

HOVE VAN HOLLAND, ZEELAND EN WEST
VRIESLAND -

U T R E C H T,

Den 27. July 1767.

Overleed alhier

de Heer

FRED. GODEFRIED HoUCK,

J. U. Doct.

- JURIS CIVILIS PROFESSOR ORDINARIUS

Op dezer Stads

U N 1 v E R s'I T E 1 T.
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By de Erven van F. HOUTTUYN, en
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R E GT S GE LEER DE.
h-m

Iv. v E R T o o G.

Voor de Maand Auguſtus 1767.

Sunt bona, ſunt quaedam mediocria

Quae legis hic.

MARTIAL Lib. I. Epigr. XVII.

Of ſchoon er hier en daar iets goeds kan on

der weezen,

Zult gy daarin nogtans niet veel byzonders

leezen.

't Werk, door ons thans onder handen moeten

de genomen worden, is geintituleert:

S C H O L I A

A D

REFORMATIONEM COMITATUS zUTPHANIAE

of

A A N TE K EN I N G EN

Op de Reformatie der Landregten, Gebruiken

en Gewoontheyden der Graafſchap Zutphen.

Opgeſtelt en uitgegeven

door

Mr. JoHAN JAcoB van HASSELT,

Regtsgeleerde. -

EERSTE DEEL. Eerſte Stuk.

Te A R N H E M,

By J. H. Moeleman, 1767. Quarto.

I. DE EL. I
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sºft Y brengen ons by deze gelegentheyd

# vx7"gº wederom te binnen het ſcherpe ver

##3 # bod des Keyzers JUSTINIANUs, welke

*)?# het overſetten van de Wetten uit

de Romeynſche of Latynſche in de

Griekſche taal, mits zulks letterlyk en woord

voor woord geſchiede (xata wé3a) toelatende,

egter uitdrukkelyk geinterdiceert heeft, van

geen Commentarien daar over te maken;

Hy vergenoegt zig niet met dit bloteling te

verbieden, maar verklaart dezulke , welke zig

dit onderwinden, voor falſariſſen, met laſt zelfs

van derſelver werken te ſupprimeren (a) als

menende, dat den Wetgever alleen bevoegt is

de Wetten, zo ze iets duiſter in zig bevatten,

uit te leggen, even gelyk Hy ze alleen maken

kan (b). -
-

Waarlyk wanneer men zig voorſtelt de oudſte

Romeynſche tyden, zal men daar in wel Regts

geleerden ontmoeten, dog geen Schriften van

deſelve vinden; -

Zy vergenoegden zig met de zaken aan het

Volk voor te dragen, in hunne Redenvoeringen

of Playdooyen niet anders bybrengende, als de

Wet der XII. Tafelen en eenige weynige Inſet

tingen van het Volk, waarby na denJare CCCVI.

de Wetgevende magt huisvestede, op voorſtel

van de Overheyd over deze en geene zaken

gemaakt, en onder de namen van Plebiſcita,

Rogationes enz. bekent.

Wy

. (a) In Conſt. Deo auttore de Concept. Digeſtor $ 12. Item

in Conſt; Tanta de Conc. & Confirm. Dig. S. 21. Conf. L. 1.

S. 12. C. de Wet fure enucl. L. 2. S. 21. C. Eod.

(b) d... L. 2. S. 21. verſ. Si quid vero C. Esd. j. L. 1. S. 1.verſ. Si enim C. de Legib. # Comſt. J - S

S.s

':

:

v
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Wy vinden daarom geen Commentarien over

die XII Tafelen door Regtsgeleerden van dien

tyd geſchreven (c).

En zo zulks door het Volk al toegelaten was

geweeſt, zou de Staatkunde van de groten

(Patricii) dit zekerlyk verboden hebben, om

dat die, om het Volk van hen te doen afhan

gen, zo als men weet, hare uitleggingen, For

mulieren enz. voor haar zelfs hielden (d).

't Is waar, dat de Rigters, veel vertrouwen

ſtellende op derſelver bekwaamheyd, de Regts

geleerden nu en dan raadpleegden , dog teffens

zeker , dat zy van dien gevraagden raad niet

dienden, als mondeling, en wel aan die gene,

welke door de Rigters afgezonden wierden, die

dan ook van dit advis getuigenis gaven of door

die gene, welke zy als getuigen daar toe mede

namen, lieten geven; (e) Zonder dat die Raad

gevingen of ingehaald, Adviſen kragt van Wet

2 UCun

(c) Immers wy winden er, buiten eenige Naamloſe, geen

vroeger aangetekent als die van S. RELIUs, L. AcILLIUs,

L. AELIUs (en niet LELIUs) MEssALA, ANT1stius LABEo,

CAJUs, en miſſchien ook ATEJus CAPIto, waar over het

treffelyke Werk van Jacob GoTHoFRED. ad LL. XII tabb.

lib. IV. pag. 145. &# 156. Tom. III. Theſ. OTToN. kan na

ezien worden.

Ten tyde van CICERo moeten de Schriften over de Wet

ten niet alleen zeer weinig, maar ook de Regtsgeleertheid

zelv in korte en klaare bewoordingen vervat geweeſt zyn,

om dat Hy ſig ſterk maakte van, zo ze hem wat veel aan de

oren lelden, in drie dagen een Regtsgeleerde te kunnen wor

den. Difficilis (zegt Hy in Orat. pro Muraena) res ideo non

putatur jurisprudentia, quoniamperpaucis& minime obſcuris

litteris continetur; Itaque ſi mibi vehementer occupato ſtoma

clum moverint, triduo me JURIscoNsULTUM profitebar.

(d) L. 2. S. 6. ff de O. f. Conf. C1cERo de Orat. I. 41.

(e) L. 2. S. 47. ff de O. J. add. MENAGIUs Amoenit. fur.

Civ - caP. 20. Pag. 123 124. Edit. Ultraj. 1725.

w
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ten hadden, hoewel deſelve wegens de auttori

teit der Regtsgeleerden veel invloed hadden en

het Volk uit derſelver Redentwiſten op de ge

wone Gerigts-plaatſen gehouden (f) iets over

namen en volgden (g).

Dog wanneer naderhand de magt van het

Volk tot de Keyzers overging en de alleenheer

ſching begon plaats te grypen, begonnen mede

de Regtsgeleerden door hoog gezag te reſpon

deren, en kregen hunne Advyzen, die toen ter

tyd ſchriftelyk geſchieden, voornamentlyk ten

tyde van AUGUSTUs, die kragt, dat de Gerigts

banken die moeſten volgen (h) gelyk in de

Graafſchap Zutphen (i) en in de Provincie van

Overyſſel (k) de Gerigten op het platte Land

nog gehouden zyn advys van Regtsgeleerden of

Regtsgepromoveerden in te winnen en het zelve

te volgen, die dan aldaar onder de naam van

Conſulenten en Referenten reſpectivelyk voor

komen; * *

Deze autoriteit aan de Romeynſche Regts

ge

(f) CRAssi & GALBAE, Scevolle, MANILII & BRUT1

disputationun mentis apud CIceR. de Orat I. 56. & de Finib.

4

(g) Ex Disputatione fori ergo magis jus Conſuetudinarium,

introducium eſt; Corruit itaque illorum Jententia, qui putant

JCtos publica autoritate eo tempore fuiſſe convocatos, ut dis

putarent; Inter eas eſt HoFMAN biſt fur, part I. p. 42. Si

enim boc verum eſſet, debuiſſet ſtatim vim legis habuiſſe, quod

populo ex illa disputatione placebat.

Sub Imperatoribus tamen boc aliter obtinuit, quippe Eorums

juſfuille disputationes inſtituebantur & buc referenda pr. f. de
cº, # L. # ff. # #oPatron. ét. S. 8. f. d

b) d. L. 2. W. 47. ff, de O. ºf. Junčt. W. 8. f. de ºfureNE Gent. &j Civ. 7 j. J jf

(i) Ref Comit. Zutph, tit. VII. per totum.

(k) Landrechten van Overyſſel I. Deel tit. XVII. per tot.

:
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.”

geleerden gegeven, gaf aanleyding, dat er zo

veele Schriften van deſelve by het emaneren

van yder Wet der Keyzers, om zo te ſpreken,

voor den dag kwamen. -

Het Edictum Perpetuum onder de Regering

van Keyzer HADRIANUs door SALVIUs JULIANUs,

den Overgrootvader van den Keyzer DIDIUs JU

LIANUs uit de Edicta Praetorum (welke oudtyds

gewoon waren by den aanvang van yder Jaar

en naderhand by de aanvaarding van hunne hoge

bediening voor te ſtellen zekere Inzettingen,

waarna ze wilden, dat het Volk zig gedurende

hunne Regering (l) zou gedragen) te zamen

geſtelt, (m) gaf hen overvloedige ſtoff van

commentarieren en zy vonden daarin een ruy

men oogſt van redentwiſten en gevolgtrekkin

gen, gelyk dan ook van die tyd aan FURIUs

ANTHIANUs, PoMPoNIUs, CALISTRATUs, PAULUs,

ULPIANUs, en andere meer daar over geſchre

ven hebben. -

En dewyl nu uit zo veel verſchillende uitleg

gingen de Wetten eerder verduiſtert, als uitgelegt

wierden, was Keyſer JUSTINIANUs te regt bedagt,

niet alleen om alle die verwarringen, welke uit zo

een oneyndig getal Schriften en gevoelens natuur

lyker wyze ontſtaan waren, weg te nemen en de

zelve tot een bepaalt Regt (jus Certum) te bren

gen; maar ook, om, door de vryheyd van over

dit zyn Wetboek te commentarieren geheel af

te ſnyden, kragtdadiglyk te beletten, dat men

I 3 niet

(I) Poſt Latam L. CoRNELIAM A. U. C. 1ocLxxxv11.

(m) SPARTIAN in vita JULIANI I. j L. 1o. C. de Condi&.
inſleb. ubi#" Eum ſubtiliſſimum te ſtem, ſummae

autoritatis bominem & Pratorii editti (perpetui) ordinatoren
$70cat. -
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niet wederom in dien afgrond van verwarringe

ſtorte;

Alleenlyk liet Hy toe, om eenige kleine aan

tekeningen (n) te maken, die zouden kunnen die

nen tot een vergelyking van de eene Titel met de

andere en dus (gelyk men hedendaags, in ſta

tutorum conflictu, ſpreken zou) in zig houden

derzelver con- en discordantie. -

Dit zou ook tot op de tyden van Azo, welke,

gelyk ſommige willen dit verbod het eerſt zou

gebroken hebben, en dus tot aan de XIII. Eeuw

in agt genomen zyn; Hoewel andere wederom

dit tot in die XIII. Eeuw volkomen 7oo. Jaren

zeggen ſtand gehouden te hebben ; Daar het

eyndelyk de meeſte tot in de XIV. Eeuw en

daarin tot op de tyden van BARToLUs gerekt heb

ben, om dat Azo ende op hem gevolgde Glos
ſatores wel begonnen hebben ſE#e VCR

klaringen over den Text te geven, dog die al

tyd zeer kort gemaakt hebben, zo dat zy zelfs

Summiſtae en hunne Gloſſen ſummae genoemt

wierden. (o) Deze kortheid egter belette de niet,

dat

(n) wapoºrtraz d. Conſt. S. 21. & l. 1. S. 12. de Vet, ju
re Enucl.

(o) CoNsT. LANDus Enarrat. ad tit. ff de juſt. 85' jure

cap. I. beſchuldigt Azo hier uitdrukkelyk van; zyn groot

gezag zou 'er Hem ook wel toe hebben kunnen doen over

gaan, dewyl wy weten, dat Hy, om zo te ſpreken, als een

Afgod geëert wierd. Men noemde hem DoMINUs Azo,

of zelfs by uitnementheid DoMINUs alleen; Dit ontzag wierd

ook niet weinigvermeerdert, door dat men hem zo veel magt

over zyn gezondheid toeſchreef, dat hy nooit ziek wierd, als

in de Vacantien, tot dat hy eindelyk in MCC. ſterven moeſt.

GRAvINA de Orig jur. lib. I cap. CLI. ibique MAscov. in

Not. * Dog dan kan het geen 7oojaren zyn, gelyk ALCIAT.

lib. I. parerg. cap. XVI. wil; om dat van dit laatſte verbod
V dIn
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dat dezelve boven de Wet zelve getrokken wier

den. (p)

En ofſchoon wy na BARToLUs en dus in het ver

volg van tyd nog wel Regtsgeleerden vinden,

die deze naam van"- behouden beter:2

4 - 3AIS

van Keyzer juſtinianus, van namentlyk geen commentaren

te ſchryven in DXXXIII. geëmaneert, tot op Azo in MCC.

geſtorven en dus tot op zyn dood zelve maar 667 jaren, om

nauwkeurig te ſpreken, zouden tuſſchen beyden zyn; Hier

om zal, na onze gedagten niet vreemd zyn, dat wy (deze

zyne Gloſſen of Summa onder de Claſſe van Paratitla bren

gende) dit verbod niet tot Hem Azo, maar tot op de tyden

van Bartolus, of ten minſten tot op die van Odofredus Bono

nienſis of Beneventanus geloven ſtand gegrepen te hebben; En

dit is, naar die van Alciatus, de nauwkeurigſte Rekening,

indien Odofredus, over de Pandeiten en Codex wydlopige

Commentarien gemaakt heeft, en in den#MCCLXV. over

leden is. GRAvIN. d. L. cap. CLVI. Dus dat zyne Commen

tarien van DXXXIII. afgerekent omtrent 7oo jaren na dat

verbod zullen geſchreven geweeſt zyn.

(p) Geen groter blyk daar van en van de onbeſchaaftheid

dier tyden kunnen wy den Lezer geven, als door de eygen

woorden van RAPHAEL FULGosIUs in L, ſi ſolutum 6. C. de

Obl. &# Act. hier by te voegen. ,, Noſtis” (zegt hy in zyn

kwaad Latyn, quod ejus ſeculi barbariem redolet) ,, quanta ſit

,, auctoritas Gloſſatoris; Nam heri dixit Cynus, Gloſſam

, timendam propter praeſcriptam idolatriam per advocatos,

»r# quodſicut antiqui adorabant idola pro Diis, ita

advocati adorent Gloſſatores pro Euangeliſtis. Volo enim

,, pro me potius Gloſſatorem quam texum; Nam ſi allego

,, textum, dicunt advocati diverſe partis & etiam judices:

,, Credis tu, quod Gloſſa non ita viderit textum illum ſicut

, tu & non ita bene intellexerit ſicut tu? Ego recordor &

, ſit iſtud pronovo, quod dum eſſem ſcholaris, eram ſatis

,, acutus & dum ſemel eſſemus ſocii multi in una collatio

, ne, auſus fui unum textum allegare contra ſententiam do

, ctoris mei: tantam audaciam habui. Dixit unus ſocius, tu

po# contra gloſſam, quae dicit ſic. Et ego reſpondi,

, etſi gloſſa dicit ſic, ego dico ſic, ignarus auctoritatis Glos

»ſatorum; credebam enim, quod eſſent ſpeciales apoſtillae,

» quae ſunt in libris grammaticae, ſicut ſuper Virgilio & Ovi

n dio. Sed tamen non ita eſt. Fuerunt enim Gloſſatores

» maxima ſcientiae viri & auctoritatis.
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als daar zyn CUJACIUs, WEsEMBEcIUs, MARANUs,

CoLoNBETTUs, CHAssANEUs, zo verſchilt de be

handeling wel eens van dien tytel; (q)

Immers in latere tyden hebben de Regtsge

leerden hun Schryf-Luſt wederom den vryen

teugel gegeven, door niet alleen wydlopige wer

ken opzettelyk over alle ſtoffen te ſchryven,

maar ook de hier en daar uitkomende Wetten

van deze en gene byzondre ſtaten zo wel als

het jus Civile Romanum zelfs te commenta

rieren.

't Zy ondertuſſchen verre van my, dat ik de

Uitlegginge der Regtsgeleerden over deze en gene

Wetten in het geheel zou verwerpen; In tegen

deel kunnen die nuttig en dikwils noodzakelyk

zyn, gelyk ze in de eerſte tyden, na dat 't zy

door toedoen van Keyzer Lotharius, de Ro

meynſche Wetten wederom uit haren ſchuilhoek

voor den dag gekomen, of dezelve op eene an

dere wyze volkomen en train (r) gebragt zyn,

voor al nodig waren,

Omdat de oude Form van Regtspleging zo

wel als de Romeinſche Geſchiedeniſſen, ja de taal

zelve vreemd waren geworden;

Ik weet daarom ook wat nut wy aan IRNERIUs

(by de Duitſcher puernijer) zyne Diſcipelen

Gn

(4) MENAGIUs fur. Civ. amanitat. cap. XV. durft Cujacius

w# Maranus en Colombettus opentlyk beſchuldi

gen, dat zy niet zouden geweten hebhen, wat rapart rºod

betekenden.

(r) Ik zegge: volkomen en train gebragt, omdat het, zoals

HEINNEcc. Hiſt. fur. civ. lib. I. S.412. aanmerkt, reets voor

en in de IX. Eeuw onder Carel de Groote (Carolus M.) niet

geheel buiten autoriteit ſchynt geweeſt te zyn.
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en die verder uit deze ſchool zyn voortgekomen,

verſchuldigt zyn;

Dit is ten minſten waarſchynelyk, dat wy hem

als de eerſte (om van Pepo (s) en zyne geringe

auctoriteit niet te ſpreken) moeten aanmerken,

die te Bononien de Regten opentlyk, in den

Jare MCXXVIII. heeft beginnen te leeren, zon

der dat wy ons thans in het verſchil der Gë

leerden zullen ſteken, of daar toe de tuſſchen

komſt van zekere Gravin of Dame van rang

Machtelt (Mathildis) zeer veel toegebragt

heeft of niet. (t)

Genoeg zynde, dat Wy zo als boven gezegt

is aan dezen alPuermijer zyne diſcipelen en die

verder uit deze ſchool zyn voortgekomen dit

verſchuldigt zyn, dat hoe zeer ook de onbe

ſchaaftheid hunner leeftyd hen belet heeft in al

les tot het binnenſte door te dringen en de zaak

altyd te treffen, zy als de Ysbreekers te eer

biedigen zyn, en daar door dit ten minſten uitge

werkt hebben, dat zy, het jus Romanum hebben

de doen herleven, de overige Uitleggers, als AL

cIATUs, CUJACIUs en die deze op gevolgt zyn,

de gelegentheid verſchaft hebben, om deze ſtu

die of Regtsgeleertheid in haren vorigen luiſter

te doen herſtellen. - -

Geen minder nut meenen wy daaruit van te

I 5 vo

s) Immers de Regtsgeleerden geven van hem juiſt geen

lofelyke atteſtatie. Hoor wat BRENcMAN (hoewel meer

wezendlyk als geeſtig hem, by zinſpeling op zyn naam, een

Champignon noemt)'er Hiſt. Pand. lib. I cap. IX van zegt:

Hic Pero, quem merito peponeIn dixeris aut fungum plane

nullius nominis fuit. Unde etiam paſſim, miſſo eo, primus Ir

nerius auditorium juris aperuiſſe digitur.

(t) ABBAs UsFERGENs in chronico ſchryft Haar dit toel
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voren reets voortgekomen te zyn, dat wy al

mede aan de uitleggingen der Wetten dit onder

anderen dank moeten weten, dat de Wetgeveren

door dezelve overtuigt en omtrent de hardigheid

van de eene of de andere Wet onderrigt die

verzagt en tot die redelykheid gebragt hebben,

als wy ze thans merendeels zien; Een aanmer

kelyk voorbeeld vinden wy daar van onder zo

veele andere in l. 17. ff de jure Patron.

Ik hebbe dus alleen het oog op beuzelaars en

zulke Commentatores, welke de palen overſchry

den, die zig in nodeloze twiſt-ſchriften vermaken

of met eygenwillige uitbreidingen, niet op den

aart en ziel der Wet ſteunende, maar in hunne

herſenſchimmen alleen huisveſtende, ons verve

len. (u)

Ja het ergſte van allen is, dat, gelyk andere

voor my meede reets aangemerkt hebben, veele

van die Schriften tot walgens toe dikwils opge

vult zyn met zo veel diſtinctien, ampliatien,

limitatien, ſublimitatien, exceptien enz. datze

den Regel Regtens, welke ze voorgeſtelt hebben,

niet alleen verſlinden en als inſlokken, maar ook

den Leezer vry onzekerder te rug zenden, als hy

geweeſt is, voor dat dezelve raadpleegde.

Of het nu te wenſchen ware geweeſt, dat de

hoge Magten, de beſchaafde Volkeren en Vor

ſten, en inzonderheid Carel de Stoute (v), w:
C

w

(u) CUJAcIUs verzette zig reets in zyn tyd ſchrikkelyk

tegens dit ſoort; Inani ſermone (zegt hy ad L. 17. ff de in

# rupto in lib. V. Reſp. Papinian) imprudentia utuntur.

Sunt verboſ 85 prolixi, more fuo , ut ſolent in re facili eſſe

multi, in difficili muti, in anguſtia diffuſi, cujus rei ego ſun

optimus teſtis.

(v) DEEzE heeft gelyk wy weeten, den Hove van Holland
1In
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ke de Wetten van JUSTINIANUs ten minſten als

een Behulp-recht hebben aangenomen, in het

byzonder dit verbod, van Commentarien te ma

ken, uitdrukkelyk vernieuwt of in zyn kragt gela

ten hadden? zou zo gemakkelyk niet te beſliſſen zyn,

omdat de uitſluiting van de mindere Schriften

ons zekerlyk van de treffelyke Werken en com

mentarien van VINNIUs over de Inſtituten en

VoET over de Pandecten, onder anderen, teffens

zou berooft hebben.

Ook zou dit onderzoek thans in een blote be

ſpiegeling beſtaan, dewyl deze en andere Com

mentatores niet alleen hier en daar hunne Com

mentarien over het jus Civile Romanum maar

zelfs over s'Lands Wetten aan de Hoge Perſonen

van Regeringe, Collegien, Magiſtraten, Curato

ren der Academien, ja aan den Wetgever zelve

hebbende opgedragen, de Overigheid dit niet al

leen voor geoorlooft ſchynt gehouden, maar zelfs

door de daarop verleende Octroyen en Privilegien

tot voorkoming van ſchadelyk nadrukken, als het

ware, met er daad geapprobeert te hebben#
Gn

in 1462. het gebruik van het Jus CIvILE JUSTINIANEUM

voorgeſchreven. Zie Groot Placaatb. III. D. pag. 635. $. 42.

(w) De Lezer begrypt, hoop ik, dat ik hier door niet

anders verſta, als dat de Overigheid het ſchryven van Com

mentarien ſchynt te approberen, zonder daar door de byzonde

re gevoelens van de Commentatores aan te nemen. Aanmer

kelyk is de gewone Clauſule, welke de Heeren Staten van Hol

land en Weſtvriesland in Hun Ed. Gr. Mog. Octroyen voor

Godgeleerde, Regtsgeleerde en andere Werken en dus mede in

het Oétroy van den 7 December 1697. voor de Commentarius

van VoET over de Pandetten, gebruyken, ,, alles in dien ver

,, ſtande, dat Wy den Suppliant met deſen Onſen Octroye

, alleen willende gratificeren tot verhoedinge van zyne ſcha

, de, door het nadrukken van het voorſz. Boek, daar door

,, II)
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Een eenige (x) FREDERIK DEN GRooTEN (om

in dit derde een vergelykenis te maken) heeft als

een andere JUSTINIANUs niet alleen goed gevon

den, om door zynen Tribonianus (de Groot

Cancelier Baron DE CoccEJI) om genoegzaam die

- - - - * * - zelf

,, in geenigen deele verſtaan den inhouden van dien te au

,, thoriſeren ofte te advoueren ende veel min het zelve on

,, der onſe protectie en de beſcherminge eenig meerder cre

,, dit, aanſien ofte reputatie te geven, nemaar den Suppliant

,, in cas daarinne iets onbehoorlyks ſoude influeren, alle het

,, ſetve tot ſyne laſte ſoude gehouden wezen te verantwoor

,, den; tot dien eynde wel expreſſelyk begerende, dat by

,, aldien hy deſen Onſen Octroye voor het ſelve Boek ſal

,, willen ſtellen, daar van geen geadbrevieerde ofte gecontra

,, heerde mentie ſal mogen maken, nemaar gehouden ſal

, weſen het ſelve Octroy in 't geheel ende ſonder eenige

,, omiſſie daar voor te drukken of te doen drukken, enz.

(x) De Eene egter heeft op deze , de Andere wederom

op geene wyze, van te voren al mede dit misbruik van Schrif

ten willen verhelpen; MoRNAc. ad L 2 S 17 verſ Antiquae

C. de Vet. jur. enucl. en dit op het voetſpoor van RE

nUFF. Pratt. Cancell, apoſt, die dit tot het jus Canonicum me

de extendert, meende , dat men uit alle die Schriften van

Bartolus, Baldus enz. op 's Lands Koſten Uittrekzels moeſt

p

maken, zo als Tribonianus uit die der oude Regtsgeleerde

gedaan heeft.

In de XVI. Eeuw was ook de wenſch van een aanzienlyk

Schryver reets daar henen gerigt, dat Keyzer Karel V. dit

verbod van juſtinianus eens wederom invoeren mogt. En

Viri Illuſtris, CoNSTANT 11 LAND 1 Caſelarum Padi Comi

tis Patriciique Placentini d. L. Verba ipſiſſima : ,, ſed ali

,, quando faxit Deus immortalis, ut invictiſſimo CARoLo V.

,, CESARI in menten veniat, ut poſt tot bellicos ſudores,

,, ut poſt innumeras provincias imperio ſuo additas, ut poſt

,, omnes hoſtes Superatos, ut tandem poſt univerſum orbem

,, devictum legali ſapientiae aequun modum imponat: Ju

,,ſtitiacque Romanae templum validioribus fundamentis acdi

, ficet, ne paulatum injuſtis oneribus innumerabilium inter

,, pretum depreſſum concidat corruatque, & ne priſtinum

,, Romanae Majeſtatis ſplendoren amittat, utque tot refeétis

,, demum Commentariis tam juris religioſiſſimus Princeps

is quam devictis Gentibus triumphator magnificus exiſtat,

:t

v
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zelfde reden, (y) welke JustINIANUs bewogen

hebben, een nieuw Wet-boek voor de Onderda

nen van zyne ſtaten te maken, en die te doen

emaneren onder de naam van Codex Fridericia

nus, maar ook daarby uitdrukkelyk te verbie

- . * - den

(y) De vermaarde LEIBNITs verlangde mede, ,, ut

,, jus-- varietate Tribunalium, disceptationibus perito

,, rum obtenebratum & admiram incertitudinem redactum

,, in clara tandem luce collocetur” (zo als hy zig uitdrukt

in zyn briev op den 7 july 1716. aan de Heer Keſtner ge

ſchreven, en welke voorkomt in de verzameling zyner Brieven

door KoRTHoLT uitgegeven Vol. Ill, Epiſt. XV., na zo een

Wetboek; Zo de Koning van Pruiſſen zelfs geen genie crea

teur was, zouden wy niet ongerymt mogen giſſen, dat Hy

door die aanmerking van Leibnits, welke zo veel betrekking

op het Pruiſſiſche Hof en Academie gehad heeft, gaande ge

maakt is. -

Om dat nu de Codex Fridericianus niet in allerhanden,

en de Franſche taal onze Hollanders familiaarder, als de

Hoogduitſche is, volgen hier des Konings woorden, zo als

ze in de Franſche overzetting, onder het opzigt van den

Baron de Cocceji geſchied, voorkomen. Introduct S 4 lit. d.

,, Et comme il n'y avoit point de juge on de Docteur, qui

,, ſous pretexte de rechercher l'eſprit des Loix Romaines

,, (qui conſiſtent pour la plupart en de ſimples extraits) ne

, ſe donnat la liberté de les ex liquer, de les l'imiter a ſon

,, gré & d'une maniere, qui eſt ſouvent tirée aux cheveux;

,, il eſt arrivé a la fin, que dans tout le Corps du Droit

,, Romain il eſt a peine reſté une ſeule Loi ſur la quelle on

,, n'eſt disputé pour & contre, d'ou ſont venuës les deci

,,ſions arbitraires & les opinions communes. Le mal a eté

, meme ſi Loin, qu'on a cité contre les opinions commu

, nes des opinions communes tout a fait contraires, ce qui a

,, produit une horrible confuſion, pour ne pas dire un

, renverſement total dans l'adminiſtation de la juſtice &c.

S. 19. ,, Pour remedier a tout d'abus Nous avonsfaitcom

, poſer un Corps de Droits pour Nos Etats, dans la quelle

,, nous avons a la verité poſé pour fondement le Droit Ro

,, main, entant que ſes principes generaux ſe trouvoient pui

,, ſés dans les lumieres naturelles, & nous avons conſervéles

,, noms & les termes d'art, auxquels tant les juges que les

,, ſujets meme ſont deja accoutumés &c.
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den van daarover Commentarien of diſſertatien

te ſchryven. (z)

Deze beſpiegelingen ons op het Werk van de

Heer Mr. JAN JAcoR vAN HAssELT zelfs ley

dende, vinden wy datelyk ten aanzien van den

Titel van dit Boek aantemerken, dat volgens

onze gedagten, het woord Scholia wat zeer onei

gentlyk gebruikt is; Want men weet dat to Exsalow

voornamentlyk betekent een korte uitlegging en

dit der Grieken gewoonte was; (aa) waarom dit

niet wel tot een Commentarius, zo wydlopig,

als deze reets is en nog worden zal (bb) te huis

gebragt kan worden; Dog dewyl die grote Man

nen, als CUJACIUs, WESEMBECIUs (cc) MARANUsen

CoLoMBETTUs daarin, naar de aangehaaldeber
1

(z) CoD. FBIDER1c. part. I liv. H. tit. II. S. 1o. f. ,, Nous

,, defendons de faire des commentaires ou des diſſertations ſur

,, tout le Corps de Droit ou ſur quelqu'une de ſes parties.

,, Car la plupart des Commentateurs, ignorant l'eſprit ou la

,, raiſon de la Loi, ne font que de donner Lieu a des dis

,, putes inutiles.

(aa) ,,GLossAs per ſe ſolas plurimum commendat conciſa

,, brevitas (zegt daarom CUJAcius Orat, de Ration. dicendi

juris, quae extatin Ejusoperibusa FABRotto editis) ,,GLos

,, sie inquam (vervolgt Hy) ut vulgus loquitur, ut proprie

,, loquar, Scholia ſunt, ut FABIUs docet, interpretationes

,, linguae ſecretioris ſive vocum minus uſitatorum, quae ver

,, bum pro verbo réddunt. -

Wanneer men nu aan deze definitie het werk van de Heer

“Dan# te toetſen, zal men kunnen zien, of myn

aanmerking doorgaat. Want

(bb) , deze Aantekeningen (zegt de Heer vAN HAssELT

in de Voorreden zelfs), zullen uitmaken drie Deelen, yder

,, Deel van agt Titulen en die in Twee Stukken verdeelt.

(cc) Dat WEsEMBEcIUs ondertuſſchen eerſt de titel van

Paratitla gebruikt, en naderhand (het verbod#
NUs mogelyk geen invloed meer op hem hebbende) die in

Commentarius verandert heeft, is door BRIssoN in Paratit.

reets mede aangetekent.

i
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diging van MENAGIus zelfs niet al te naukeurig

geweeſt zyn, kunnen wy dit de Heer vAN HAssELT

ligtelyk toegeven.

En ofſchoon wy in het algemeen voorgeno

men hebben ons met Opdragten niet veel op

te houden, moeten wy ten aanſien van deſe

egter zeggen, dat wy ze juiſt niet van de ver

hevenſte ſmaak vinden;

Wy ontmoeten daar in ook niet veel byzon

ders buyten de ontdekking, die Hy ons doet

van een paar goed ſlag van Zuſters van de

Heer FREDERIK vAN DE SANDE (dd).

Wy geloven, dat de Heer vAN HAssELT deze

twee Juffrouwen heeft opgezogt, om , terwyl

de Heeren, aan wie deze Opdragt geſchied is,

zig met de aldaar opgetelde grote en geleerde

Mannen van Gelderland vermaken, die Dame,

aan welke deſe Opdragt te gelyk ingerigt is,

wat gezelſchap te houden, om dat anders een

Regtsgeleerd Werk of waar in een Regtelyke

manier van procederen verhandelt word, niet

zeer van het departement van de Dames is;

Dog dit is ten minſten wellevend.

Buyten deze ontdekking vinden wy 'er, zegt

men, niet veel byzonders of nieuws in ; want

het fraaye Tractaatje van de Heer Mr. JAN

CoNRAD CoPEs vAN HAssELT , Momboir des

Furſtendombs Gelre en Graafſchap Zutphen

(deszelfs Broeder (ee)) de jurisdictione Crimi

nali in Gelria ſummo Imperanti unics pro

prid was ons reets bekend, zo wel als de uit

werking, welke zyne Epiſtola de weinig
t/as

(dd) Opdragt ad lit. a.

(ee) Opdragt.
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juris Romani in ſubſidium (daar agter gedrukt)

ten aanſien van het gevoelen van den Heer

Hoogleeraar vAN DER MARcK, waar over. wy in

een der volgende Vertogen iets nader zullen

zeggen, op het gemoed van Aletophilus Eleu

therius en andere gehad heeft.

Dog laten wy niet te ver van de weg dwalen

en tot onzen Scholiaſtes zelfs terug keren.

De Scholia zyn driederley :

I. In die van wylen de Heer Mr. JAN HEN

DRIK DE RoLLER l'Heros de la piece. *

II. In die van andere Advocaten, die met

lof in de Graafſchap Zutphen hebben gepracti

ſeert (ſf) - -

- # In die van den Scholiaſtes of Uitgever
zelfs. w

Wy betuigen uit de Eerſte niet ongevoeglyk

te kunnen opmaken, dat deze Heer DE RoLLER

een goed en zeer bekwaam Practiſeerend Advo

caat geweeſt is, -

Dog wy geloven ook teffens, dat Hy deze

Aantekeningen het Gemeen hebbende willen

mede deelen, die zekerlyk van het kaf, 't geen

'er onder goed en zuiver koorn zig verſpreyt,

zou gezuivert hebben ; Waarom wy die zelfde

Aantekeningen voor niets anders aanzien, als

voor zulke, welke dezen Advocaat op zyn Lo

cale Wetten tot een verder rigtſnoer in zyn

practyck, waar toe ze byzonder wel dienen, en

ad ſublevandam memoriam gemaakt heeft, en

wy dus dezelve moeten aanmerken als een Com

mentarius wel in zyn eygentlyke betekenis (gg)

dog

(f) Zie het Voorbericht.

(gg) Om alle misverſtand te vermyden en ons in geen
WCI
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dog egter zo beknopt niet, als men die gewoon

was in oude tyden te maken, genomen. -

Om hier van maar een ſtaaltje aan te halen,

vinden wy, dat hy met een aandrang van Au

êteuren een algemene waarheyd, die niemand,

welke maar even de Pleytzaal doorwandelt heeft,

zal tegenſpreken, en dus komt te bewyzen,

quod ſententia in ſummariiſſimo poſſeſſorio lata

ſit interlocutoria, non definitiva, nec ideo prae

judicium afferat cauſe principali (bb).

Over de Tweede , die, zo als het ons voor

komt, onder de Derde geſmolten zyn, kunnen

wy dus niet afzonderlyk, maar wel over beyde

te gelyk oordelen en moeten daar uit beſluiten,

dat ofſchoon dit begonnen Werk niet veel ver

hevens of nieuws behelſt, ook met veel onno

dige, immers aldaar niet te pas komende za

K ken

verſchil met de Taalkundige te wikkelen, onderrigten wy

den Lezer, dat wy hier boven het woord Commentarius in

die zin en uitgeſtrektheid gebruikt hebben, als men nader

hand, uit hoofde van de wydlopigheid, waar mede de Com

mentatores hunne Commentarien behandelden, het zelve ge

woon is geworden te bezigen. Ik weet anders uit SUEToN

in julio Caſare LVI. CIcER. Verr. VII. en andere, quod

Commentarius ſit proprie ſcriptum, quoddomicontinetur & quic

quid ita conficitur, ut memoria tantum gratia non plenae nar

rationis fieri videatur, in quo capita tantum & ſumma rerum

annotari ſolebant, quomodo in Caeſaris Commentariis res ejus

non late & plene narrantur, ſed veluti perſtringuntur. Dog

is my ook bewuſt, quod conſuetude bujus vocis ſignificationem

# amplificavit, en in die zin heb ik het hier boven ge

ruikt, Dien het luſt, kan verder nazien HoToMANN. ad h.

SuEToN11 Locum. De Commentario Principis vel Libro

Beneficiorum , ad quod Magiſtratus delati fuerunt, conſu

lendus eſt MoDESTIN. in L. 32. ff Ex quib. cauſ. Maj. ibi

MoRNAcIus &c. en Andere over andere ſoorten van

ien.

(bb) Tit. III. ara VIII. n. 8.
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ken (ii) opgevult is, egter er hier en daar nog

iets onder loopt, 't geen men vooreerſt moge

lyk elderwaarts niet veel vinden zal, hoewel het

'er wederom aan de andere kant, voor een twee

de, niet volſtrekt te pas komt, en bygevolg had

agtergelaten kunnen worden.

Onder het eerſte plaatzen wy, by voorbeeld,

de optelling der Land- en Stad-Regten in Gel

derland plaats hebbende, (kk) mitsgaders de be

ſchryvinge van de Abts-goederen releverende

van den Abt van Paderborn, en het aanmer

kelyk omtrent den Kelner tot Putten op Velu

we wonende, en mede ſeſſie hebbende en vote

rende in den Hove van Gelderland, wanneer

'er over die Abts-goederen proces ontſtaat S#
IM"

(ii) Als onder anderen met het Leven van PHILIPs H.

Koning van Spangien, uit KNoBBAART woordelyk nageſchre

ven. PROEM pag. 21.

(kk) PRo:M. pag. 32 en volgende vid. tamen Copes vAN

HAssELT Filii diſ). ſupra p. 59. (d alleg.

(l!) IBID. pag. 4o.n, 1o. De Heer ScHRAssERT in Cod.

Gelro-Zutph. vertoont ons ſub D E. en F. drie ſententien

van welgedagten Hove van Gelderland, waarin en over ge

zeiden Kellenaer van Putten mede gezeten engevoteert heeft.

Dus luid aldaar met eenige kleine verandering, 't Formulier

van zodane uitſpraak: ,,In zaken hangende voor den Hove

,, des Furſtendoms Gelre en Graafſchap Zutphen, ſampt

,, den Kellenaer van Putten van wegen des Heeren Alt van

,, Paderborn enz. 't Voorſz. Hof ende den Heer Kellenaer

,, van Putten, doende recht enz.

Dewyl ondertuſſchen zommige Lezers zig zouden kunnen

ſtoten aan het woord Kellenaer of Kelner, en of niet ver

ſtaan wat daar door betekent word, of daar aan een ver

keerde en van deze ſtof vervreemde benaming geven, heb

ik de moeite voor hen genomen de Lexico-grapbi daarom

trent na te ſlaan, en berigte hen dus, dat gelyk in het alge

meenby de Duitſchers ticeinhof of ſtöſnijuf zo veel betekent

als Renthof, Cynshofenz alwaar de inkomſten en zelfs Leen

geregtigheden der Geeſtelykheid verzameld worden, om na

de
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Onder de Tweede gehoren, by voorbeeld, de

Reglementen over het verſchryven en admitte

ren in de Ridderſchappen van Gelderland(mm).

de Clooſters, Abdyen enz. overgebragt te worden, die ge

ne, welke deze inkomſten en geregtigheden inzamelt, ge

naamt word Lolner (Kellenaer,) 't geen in't byzonder plaats

heeft omtrent goederen in andere Landen gelegen, alwaar

als dan zodane Trölnrr of Kellenaer gemenelyk reſideert en van

zekere jurisdiëtie in name van die Clooſteren, Abdyen enz.

gaudeert. Even gelyk is het hier waarſchynelyk met den

Kellenaer van Putten geſtelt, die miſſchien de inkomſten

en Leengeregtigheden, namens den Abt van de Abtsgoede

ren aldaar gelegen, en van Hem releverende of aan Zyne

Abdye Cynsbaar zal invorderen, en uit dien hoofde, wan

neer er over het dominium utile proces ontſtaat, mede Zitting

nemen in den Hove Provinciaal. Zie verder die wil,

FRANc. HoToMANN. in voce Manſus, CHRISTopH. Besol

DUs in voce Hieelnijof.

(mm) d. PBoEM, pag. 1-15.

en "kes

###

# # .

sºrs /
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LE T T ER N 1 E U w s.

U T R E CH T.

J. C. Ten Boſch Boekverkoper, zal binnen

kort uitgeven een Nederduitſche Overzetting van

de Verhandeling over de Misdaden en Straffen,

uit het Italiaans, van den Marquis BECCANIO

met de Aanmerkingen, door ſommige aan de Heer

de VOLTAIRE toegeſchreven, en eenige nieu

we van den VERTAALDER.

G R o N I N GE N.

By Hajo Spandaw is gedrukt: Diſſertatio jur.

Publ. inauguralis exhibens

Genuina fundamenta quibus Juris Majeſtatica

imprimis verojus puniendi & aggratiandi

17/l t//2/ t//",

Welke de Heer Candidaat C. M. MERKELBACH

onder voorzitting van de Heer Profeſſor vAN DER

MARck op den 17. Juny jongſtleden opentlyk ver

dedigt heeft. -

De Schryver, gelyk wy uit de Voorrede kun

men zien, tragt na de verwerping van het gevoe

len van HUGo DE GRoot (nn) en het aannemen

- * VAIl

(nn) Deze leid het (lib. I cap. II. S. V. n. 3. de j. B.

85 P.) af ex jure Rbadamanteo; ſive ex jure talionis; van de

Wet der vergelding; Daar WoLFF het ex principio ſecu

ritati, oorſpronkelyk maakt,
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van het gevoelen van de vermaarde Grotiaanſche

Commentator WoLF, een Syſtema van het Regt

van ſtraffen te formeren ; Egter voornemens

zynde alleen nog aantehalen, 't geen zeker En

gelſchman H. GooDRICKE mogelyk met opzet niet

gemelt en in deszefs Tractaatje : De jure pu

niendi in ſtatu mere naturali nec mon Civili at

que integrarum Gentium (oo) agter gelaten

heeft.

Of de Heer MERKELBACH zig nu daar toe be

aalt heeft, moet ik de Lezer zelfs laten oorde

en; om dat 'er geen tyd nog plaats is, my thans

in het breede daar over te kunnen uitlaten. -

Ondertuſſchen haalt Hy deze Quaeſtie vry wat

hoog op, en is in dat opzigt, gelyk Hy zelfs(S. VIII. in not.) zegt, moleſte ſedulus. k

Ook zyn er verſcheide zaken onder gemengt,

welke, hadde Hy zig tot zyn Hoofd-quaeſtie wil

len bepalen, agter gelaten hadden kunnen wor

den, gelyk Hy almede zelfs hier en daar (onder

anderen ad S. IV.) bekent.

Van deze natuur is de behandeling, de Ma

chiavelliſticorum, Monarchomarchorum & Hie

rarch. extremis, voorkomende S. XXV. ſeqq.

Gelyk de geheele praemiſſen de Ordine Uni

verſi; - -

Dog hier in moeſt Hy de opmerkelyke Intre

Redenvoeringe de Ordine Univerſi van zyn Leer

meeſter de Heer vAN DER MARck, praeceptoris

ſui nunquam ſatis honorandi, colendi, ſuſpi

ciendi, cui omnino ºn: ſuos, ſi qui ſunt in

3 jue

(oo) Dit Werkje is ook te Groningen opentlyk verdedigt

en kan men deszelfs waarde nader vinden by vAN DER MARck

Inſt, fur. Civ. part. I. Setä. I. cap. I. S. 'XXIV. in net.



( 118 ) .

juris Nat, disciplin4 profectus debet ac accep

tos referat oportet, volgen.

En ofſchoon nu, gelyk gezegt, deze Diſſer

tatie volgens onze gedagten buyten noodzakelyk

heid uitgebreit is, blyft dezelve egter Lezens

waardig en overtuigt ons op nieuw, dat de Heer

vaN DER MARck ten minſten bekwame Leerlin

gen maakt.
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S TE R V -GE V A LL EN.

z U T P H E N

Den 12 Auguſtus 1767.

Deze nagt is by deze Stad op Deszelfs Buiten

plaats, in den ouderdom van 82Jaren overleden

De Heer

Mr. J O o s T SC HO MAK ER,

Droſſaard der Stad en Heerlykheid

B O R K U L O,

Stadhouder van 't Hoge Landdroſten-Ampt des

Graafſchaps

Z U T P H E - N;

Advocaat Fiscaal van de Finantien,

En t

Controlleur van den 25. 5o. en 1oo. Penn. en

Collaterale Succeſſien van dezelve

G R A A F S CH A P;

Mitsgaders

ZE ER B ER O EMD

R E GT S GE LE ER D E.
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D R U K F O U T EN enz.

Bladz. Regel ſtaat lees

31 31 ERTULLIAN. LAcTANT.

76 21 S. 6. n. 6. Tr. I. Tit. III,

cap. I. S. 6. n. 6.

98 2 legis leges

1o3 3o texum teXturn

io4 26 Duitſche Duitſchers
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R E GT S GE LEERD E.

e- V. V E R T O O G.

Voor de Maand September 17.67.

## inventa metu fateare neceſſe eſt,

empora Ji faſtosque velis evolvere mundi,

Nec natura poteſt juſto ſecernere iniquum,

Dividit ut bona diverſis fugienda petendis,

Nec vincet ratio hoc, tantundem ut peccet, idemque

## teneros caules alieni fregerit horti,

t qui nocturnus Divum ſacra legerit. Adfit

Regula peccatis quae paenas "# (24tla5 »

Ne ſcutica dignum horribili ſettere flagello.

HORAT. lib. I. Sat. III.

Die tyd en wereld kent en haar##
Stemm toe, dat d'ondeugd tot de Wetten oorzaak gaf,

Bedorvene Natuur alleen kan niet beſliſſen,

Wat kwaad zy, of wat goed, wat Loon verdient of

Straf?

Zo ook de Reeden niet, waarom een tuin beklimmer *

ZoStrafbaar was, als die des nagts de Kerkbeſteelt;

Dat in het Straffen Regels zyn; zo ziet men nimmer

Een ſtrenge geeſſeling voor bilſlag ** uitgedeelt.

IceRo, die ondertuſſchen, gelyk men weet,

geen groot voorſtander der Advokaaten ,

was, kon niet voor by in zyn tyd reets aante

InCT

* DRAco, die bekende Wetgever der Athenienſers, en

welkers Wetten, om derzelver ſtrengheid, gelyk bekend,

gezegt wierden met bloed geſchreven te zyn, had in het al

gemeen op alle diefſtallen groot of klein de dood geſtelt, en

in bet byzonder gewilt, dat iemand, welke in een ander mans

tuin brak en vygen ſtal, die doodſtraf zou ondergaan, 't#
O

I. DE EL. L
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merken, dat 'er niets zo noodzakelyk voor een

Gemenebeſt was, als het Burgerlyke Regt te

behouden, om dat dit aan een zyde gezet zynde
het

Solon in een geld boete veranderde; Dat hier op de Digter

zinſpeelt, is meer als waarſchynlyk en hebben dit ge

noegzaam atle Uitleggers, in aanzien ten minſten van deze

algemene doodſtraf, mede dus begrepen; Dog omtrent de

ziel van de Wet (ratio) waarom namentlyk die doodſtrafdaar

op geſtelt is? doen ze zo zeer geen onderzoek, om dat dit

meer van het beroep van een Regtsgeleerde, als Taalkundige is,

De reden dan van deze ſtraf kan voornamentlyk, zo niet

in beide, in een van tweën beſtaan hebben:

Of dat, de tuinen aan yder blootgeſtelt zynde en daarom

ligtelyk beſtolen kunnende worden, het de zekerheid der

Burgeren of bezitters en de gemene trouw vereyſte, dat die

veilig bleeven;

Of liever dat, dewyl dit breken in de tuinen en het ſtee

len van vygen onder de jonge Lieden zo ſterk in zwangging,

Draco, om daaromtrent eens kragtdadig te voorzien, in het

bvzonder door een zware ſtraf dat kwaad ſtuiten moeſt, en

voor de gemene veiligheid dezen aangaande zorgen, gelyk

in zulke gevallen zodane verzwaring van ſtraf zo min onge

oorlooft, als buiten voorbeeld is. Zie PUFFENDoRFF de Off.

hom. &#? Civ. lib. II. cap. XIII S. 17. Voor het overige kan

de Lezer over de Wet van Draco zelve breeder narigt win

den by PETIT in LL Att lib. VII. tit. V. 12 en iets dier

gelyks by FELTM. Art. brief XIV. (n).

* * De Digter verſtaat per r? fcutica de ſtraf der Jeugd,

welke door een riem of zweep, 't zy van Aals vellen (gelyk

PLIN. XVIII. c. III. verhaalt ) 't zy uit iets anders te za

men geſtelt, dog altyd ongelyk zagter als het wreed ſtraf

werktuig voor de Slaven geſchikt, (horribile flagellum) ge

oefent wierd. Dat nu de misdoende Jeugd minder geſtraft

wierd, als de meerderjarige, heeft ons reets ULFIAN. in l. 1.

W. 33 ff de Senatuſc. ſylan geleert, en heeft dit thans mede

plaats by ons, alwaar de Jongens, by voorbeelt, van elf of

veertien jaren, ter voldoeninge aan uitdrukkelyk daar toe

genomene Reſolutien, te vinden in vAN ZURK Cod. Bat.

voce: Balling S IV N 1. na Zurinamen gebannen, of bin

nenskamers gegeeſtelt worden. Deze kaſtydinge egter ge

ſchied merendeels door de Dienaars van de Juſtitie, voor de

billen; Ook wel by zommige Gerigten in daar toe gemaakte

7712 •



( 123 )

het ondoenlyk was yder het zyne aan te wy

zen. (a) - - --

Dat dus een zeker bepaalt Regt in yder Re

publyk dient te worden ingevoert, waarna zig

de Ingezetenen kunnen en moeten ſchikken,

hebben veele voorname Mannen, waar onderme

de de Groninger Hoogleeraar vAN DERMARck (b)

daarom niet alleen te regt gedreven, maar ook

als een gevolg van dien gelooft, dat het Na

tuurlyk-Regt hier toe niet genoeg was.

De verdorventheid van het menſchdom en de

verſchillende denkbeelden , welke yder Landaart,

L 2 - ja

machines, waar in de Jongens gelegt en vaſtgebonden wor

den, om die bilſlag te ontfangen. De Duitſchers noemen ze

virgindemia, 5 urft ſchilling / onderſcheiden van Staup

hefcm/ welke een volkomen geeſſeling door de Scherprigter

in het openbaar betekent, en beweren, dat die eerſte, alleen

tot verbetering ingerigt, niet infameert. Zie ADRIAAN BEIER

de Virgindemia S. 11.

(a) Orat. pro Caecin. cap. XXV. ,,Vobis venire inmenten

,, profecto neceſſe eſt, nihil eſſe in Civitate tam diligenter,

,, quam jus Civile retinendum. Etenim hoc ſublato, nihil

,, eſt, quare exploratum cuiquam poſſiteſſe, quid ſuum aut

,, quid alienum fit: nihil # quod aequabile inter omnes,

,, atque unum omnibus eſſe poſſit.

(b) Dit zyn de woorden zelfs, waarmede Zyn Wel Ed.

in Orat, de Libert. Reip. Groningo - Omland. interna, unice

propriis Patriae LL. innixa circa finem het Academiſche Wet

boek aan zyn Amptgenoot en&# in het Rectoraat,

den Heere van DoevEREN overgeevt: ,,Quapropter &

,, Tibi, Vir Celeberrime, nunc quoque trado Codicem

,, legum Academicarum; nulla quippe ſocietas absque legi

,, bus conſiſtere poteſt ; leges autem naturales non ſatis

,, attenduntur a mortalibus : hinc admodum prudenter le

,,ges conditae ſunt poſitivae noſtracque Academie propriae."

De Lezer zal in het vervolg wel zien, waarom ik dezen

Heer vAN DER MARck, in deszelfs eigen woorden , by

uitnementheid aanhaale,
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ja zelfs yder Inwoonder van een en 't zelfde Land

ſtreek, van het billyke voed, (c) zyn daar over

tuigende blyken van.

De zelfde CICERo (d) zeide daarom, dat wy

geenzins door alle die oneindige twiſtredenen,

maar integendeel door het gezag der Wetten on

derrigt worden onze luſten te temmen, onze be

geerlykheden binnen de palen te houden, het

onze te verdedigen, en onze gedagten, ogen

en handen van een ander het zyne af te houden.

PLATo (e) doelt op die verdorventheid mede

CIl

(c) Zeer toepaſſelyk is het geen PAscAL dien aangaande

komt aantemerken; ,, On ne voit presque rien de juſte our

,, d'injuſte (zegt Hy dans ſes penſées p. 139.) qui ne change

,, de qualité en changeant de climat; Trois degres d'eleva

,, tion du Pole renverſe la Jurisprudence - le Droit a ſes

,, Epoques; Plaiſantes juſtices, qui une riviere ou une mon

ºp 9# borne ! Verité en deça des Pyrenées, erreur au

ela. *

59 De Heer CoPEs vAN HASSELT de Zoon , heeft mede

(Diſſert. de uſu atque Auä. Juris Civ. Roman in Gelr. Seth.

III. p. 33. Ed.#? uit de vergelyking van de, volgens

de verſchillende Stad- en Landregten in Gelderland, min of

Ineer bepaalde magt der Teſtateuren in hun Teſtamenten

reets aangemerkt, dat de Wetgevers, de oude Gewoontens

van hunne Onderdanen in het oog houdende, in die Pro

vincie en dus in een en het zelfde Land ten dezen opzigte

geen gelyke denkbeelden van de billykheid gehad hebben,

't geen de Heer Copes vAN HAssELT, de Vader, in Epiſt.

d. diſſertationi praemiſſd p. 8 ſeq. nader opheldert.

(d) d. Orat. lib. I cap. ## I. ,, Exhis (LL. XII. Tabb.)

,, enim & dignitaten maxime expetendam videmus, cum

,, verus, juſtus atque honeſtus labor honoribus praemiis

,, atque ſplendore decoratur. Vitia autem hominum atque

,, fraudes damnis, ignominiis, vinculis, verberibus, exiliis

,, morte multantur. Et docemur, non infinitis, concertatie

,, numque plenis disputationibus, ſed auctoritate nutuque le

,, gun domitas habere Libidines; coërcere omnes cupidita

,, tes: noſtra tueri; ab alienis mentes, oculos, manus ab

,, ſtinere.

(c) Lib. IV. de LL.



( 125 )

en ſtelt ze uitdrukkelyk voor, als de reden, waar

om de Wetten ingevoert zyn;

Geen groter bewys voor deze gezonde manier

van denken, dunkt my, bygebragt te kunnen

worden, als dat God, de opperſte Wetgever,

niet tegenſtaande het Regt der Natuur aller

menſchen harten zal ingeſchapen zyn, egter om

de verdorventheid en onſtandvaſtigheid van dat

menſchelyke hart liefſt gewilt heeft zekere be

paalde Wetten in korte bewoordingen aan de

Iſraëliten en by vervolg aan het gehele Menſch

dom, waar toe dezelve zyn overgegaan, voor te

ſchryven, gelyk die, voor zo verre onzen Even

naaſten raakt en dus tot het Burgerlyke betrekking

hebben, voorkomen in de Tweede tafel der Tien

geboden, (f) aanvang nemende met het V. ge

bod.

Dog, dewyl deze Wetten, gelyk gezegt is,

zeer kort en beknopt waren en tot alle men

ſchelyke verrigtingen, zelfs onder de Joden, niet

wel konden te huis gebragt worden, was het no

dig, dat die door Moſes ten tyde der Theocratie

en dus nog veel meer in vervolg van tyden door

de Wetgevers aan yder Volk, overeenkomſtig

hun gewoontens, wierden uitgebreit, en tot alle

handelingen, zo veel mogelyk, betrekkelyk ge

maakt;

En dit mag men het jus poſitivum noemen, 't

geen door de daartoe gezag hebbende Overigheid

aan yder Volk is voorgeſchreven.

Het is dus genoeg, dat die Wetten, (voorna

mentlyke zulke, welke ten opzigte van het Regt

der Natuur onverſchillig zyn) daaraan niet regt

3 draats

(f) MATTH. XXII. c. 37.33, 39. 4o.
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draats ſtryden, waarvan onsTRYPHoNINUs in l. 31.

ff Depoſ, een fraay voorbeeld opgeeft. -

Ja zelfs dewyl het menſchdom, wegens zyn

verdorventheid altyd niet in ſtaat is dat Regt

der Natuur, door God in alle menſchen gelegt,

op te volgen, zou men bezwaarlyk een Wetgever

de magt kunnen benemen, van dit wat naar de

zeden en gewoontens zyner Onderdanen te ver

zagten;

Van dezen aart was de Scheyd-brief, welke de

Jooden aan haar Vrouwen konden geven, en de

zelve daar door uit den huize zetten, wanneer hen

die niet gevielen; (g) -

Wanneer men nu met de Pharizeën de reden

vraagt : Waarom Moſes geboden heeft eenen

Scheyd-brief te geven ende haar te verlaten? (h)

Zo kan men niet anders als met den Zalig

maker hier op antwoorden: Moſes heeft van

wegen de bardigheid hunner harten hen toege

laten hunne Wyven te verlaten, maar van den

beginne en is 't alzoo niet geweeſt. (i)

En daaruit dit beſluit opmaken, dat het een

Wetgever blyft vry ſtaan eenigzins van die ſtricte

Natuur-Wet af te gaan;

Alle die dromers van billykheid, welke zig

verbeelden die in de Regtsplegingen zonder be

hulp van een voorgeſchreve Wet of Regel te

kunnen oefenen, of, zoals by LiviUs (k) ſtaat:

Innocentia ſola vivere in tot humanis erroribus,

diende men na de Republyk van Plato of de

Utopia van Morus te zenden;

Want,

(g) DEUTERoN XXIV. v. 1. JEREM. III. v. 1.

(b) MATTH. XIX. c. 7. en 8.

(i) MATTII. XIX. c. 7. en 8.

(k) Hiſt, lib. III. cap. III.
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Want, zo wy volgens de reegels der Na

tuur-Wet leefden, waren er zo weinig Wetten,

als geneesmiddelen nodig:

Vivere naturae ſi convenienter amarent

Mortales, Medicá nihil opus eſſet ope.

Si ſaperent homines, rixis avidisque carerent

Litibus & queruld garrulitate fori,

Sic incompoſitus poſt ſcrinia Bartolus iret,

Et mus illectum roderet Hippocratem. (l)

Hippocrates zyn Schrift geev vry den muis te

knagen,

Zend ook Geneeskunſt zelv' van d' aard na

elders heen

Wanneer w' in matigheid ſlegts aan natuur

voldeén.

Zo mogt men Bartolus weer in zyn ſchelpen ja

gen,

Wanneer men, wys genoeg en elk met 't zyn

te vreén,

Niet ſteeds krakeelen ging en pleiten onder

66/7,

Een van beide is dog waar; of wy kunnen

na de Natuur-Wet leven of niet?

Zo ja, zyn alle Burgerlyke Wetten onnodig,

't geen, omdat het te veel bewyſt, niemand zal

toegeven, ten ware hy in het begrip van Demo

nax by LUCIANUs (m) viel, welke aan deze of

geene Regtsgeleerde toevoegde: dat de Wetten

byna onnodig waren, omdat deugdzame men

L 4 ſchen

(!) OwEN lib. III. Epigr. CXXIII.

(m) Vita Deinonactis LIX.

A
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ſchen ze niet behoefden, en de kwaede er niet

door verbetert wierden.

Zoo neen, moeten die zekerlyk ons voorge

ſchreven worden , en heeft daaromtrent yder

Wetgever de magt, om die zodanig en invoe

gen wy boven geſtelt hebben, te ſtatueren,

als Hy met de reden, gewoontens en aart zyner

Onderdanen meent overeen te komen.

De veragters dezer Staatkundige waarheid ver

dienden zekerlyk behandelt te worden, gelyk

die Regtsgeleerde ten tyde van Keyzer Fre

derik III. in de XV. Eeuw, welke om dat ze

het Vaderlandſche Duitſche Regt zogten te ver

bannen en de Romeinſche Wetten, als met ge

weld door te dringen, gevaar liepen (n) van

alle Regtbanken verjaagt en in het geheel af

gedankt te worden. -

Wy

(n) Ik zegge gevaar liepen; Want ofſchoon GoLDAST

part. I. des tïeitij fºt, die onder de Regering van dezen

Keizer (die ondertuſſchen na de aantekening van HEINE.cc.

hiſt. jur: lib. II. cap. IV. S. 97. opzig zelfs voor geen Vrind

der Regtsgeleerde zou kunnen doorgaan) op de Ryksver

gadering in 1441. voorgeſtelde Reformatie werkelyk opgeevt,

en aldaar art.V. gelezen worden deze woorden: ,, 2{ile Da

,, crureij ber fiecijten / fie frint & Yetitiiclj oijer il'cſte

,, inclj im #3. Hoemiſchen ſiefrij (Ceutſcijer d?ation/

,, follen nach Laut furgrnummeren ſtefuginatinn an

,, ſteinem Gericijt/ ben ſteunen tiecijten aurij in Hei

,, nrſ. 3Fürſtcn ober ambcrn ſfaetijcn inrij2 geſite

,, ten funbern gant5 aügethan tuerben : fie follen

,, auclj fürüag ſjin uo2 &#ericht other Hiccijt micijt

,, tuctter reben ſch2eibrn/ ober Hiath qrben.

Zo twyffelen dog de meeſte zo wel aan de medewerking

van dien Keizer daar toe, gelyk dit in het breede by BE

soLD. voce juriſten in add. tegengeſproken word, als aan de

werkelyke uitvoering van die voorgenome Ryks Wet, ge

lyk dit aangetekent is door HEINEcc. d. L. S, C,

#
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Wy kunnen dus niet anders als Loflyk aanzien

de onderneming van het Groninger Genoodſchap,

't geen onder de grootſche titel: De propagando

# Patrio voornemens is het Vaderlandſche

egt te handhaven. (9)

Wy zouden daarna te meer verlangen, om dat

onder alle die geleerde Societeiten, welke men

oprigt, de Regtsgeleertheid ſchynt uitgeſloten

te zyn. (p) Wy beloven ons daarvan ook veel,

wanneer het voornemen niet is van het jus Ro

manum zyn wettig verkregen ſubſidiaire kragt te

ontnemen en de eygenwillige en cerebrine aequi

teit, by het zwygen der Vaderlandſche Wetten

en oude gewoontens, que pari paſſu ambu

lant (q) op den troon te ſetten; Want dan zyn

wy verwaand genoeg deszelfs val te voorſpellen.

Dog dewyl deze algemene waarheid niemand

tegenſpreekt, maar alle bekennen, dat de Wet

ten, door een Wetgevende magt , ingeſtelt,

van een verpligtende kragt zyn voor yder Ingeze
- - L 5 UCI.

(o) Van de opregting dezer Societeit maakt de Heer TRN.

THYE HANNEs gewag in Tratt. jur. Publ. de Inaug. Princ.

Belg. prafat. onlangs te Utrecht uitgekomen, en welk wy

by gelegentheid mede onder handen zullen nemen.

(p) Zie ons Voorbericht Bladz. 18. en 19.

(4) Dat de Duitſchers en onze Vaderlanders altyd zeer op

de inagtneming hunner oude Gewoontens en herkomſten ge

ſtaan hebben, en hen die van tyd tot tyd zo wel voorbe

houden zyn gebleven, als door de Vorſten en Overigheden

in het te zamenſtellen der Wetten geraadpleegt, is niet min

der bekend, als dat daarom de# Duitſchers gedurig van

bag alter #erliumnirn ſpraken, en het zelve als in hun

mond beſtorven was; Waarom ik dit niet verder zal tragten

te bewyzen, maar my vergenoegen met alleen aantemerken,

dat hierom zeker Franſch Schyver, menende, dat daar door

het een of ander byzonder Regt bedoelt wierd, daar van een

Latyns woordgemaakt heeft jus Harcommannuin. ScHoTTEL

in proef de Singularib. in German. furibuſ. 1.

--

,,

t
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ten, is daar over zo zeer geen verſchil, maar be

ruſt dit alleen daarin:

Waartoe men zyn toevlugt moet nemen,

als de plaatſelyke (Locale) Wetten en

Gewoontens zwygen?

Wy ontmoeten daaromtrent in deze Republyk

voornamentlyk tienderley (r) gevoelens:

- Dat

(r) ALEToPHILUs ELEUTHERIUs, welke wy ſtraks nader

zullen leeren kennen, brengt deze gevoelens Bladz. 1Co. enz.

maar voornamentlyk tot driederlei zoort, welke wy tot dit

tiental hebben uitgebreid en nog hadden kunnen vergrooten,

onder anderen, met

Imo het door ALEtorH. ELEUTH. eerſte voorgeſtelde

gevoelen in rang: Dat het Romeinſche Recbt enkel en alleen met

afſchaffing van alle Gewoontens in de Rechtbanken aangenomen

is, mitsgaders -

2do Dat de Vaderlandſche Wetten, welke iets behelſen dat

eenigzins tegens het Romeinſche Recht inloopt alle ſtipteiyk ſtricte)

moeten verklaart worden, en niet verder uitgeſtrekt of toegepaſt

dan bepaaldelyk op die gevallen alleen, waar van die Wetten

ſpreken, dog geenzins op andere gevallen, ofſchoon daar in ook

zelve reden van die Wetten in alle deelen mogten plaats heb

ben.

3tio Dat bet Vaderlandſche Recht voor moet gaan in toepas

ſing en wel zo, dat men niet alleen op de woorden, maar ook ten

vollen op de gelykredigheid van onze Lands-Wetten te letten heb

be, en dat dezelve niet ſtiptelyk en bepaaldelyk tot die gevallen

alleen, waar van ze ſpreken, moeten verklaart worden, maar ook

# alle gevallen worden toegepaſt, waar in dezelve reden plaats

bben;

Waarby ik, zo ik my met gevoelens wilde ophouden van

Buitenlandſche Rechtsgeleerde, zou kunnen voegen, dat de

geleerde Schotsman THoM. CRAGIUs DE RiccARToUN

Lib. I. Feud. cap, IV. S. 1. ſeqq van meening is

4to Dat men, met agterlating van 't jus Romanum en Cano

nicum zyn toevlugt tot het jus Feudale moet nemen, wan

neer er over ongerede goederen en erfeniſſen verſchil is.

k Dog dewyl ons niet bekend is, dat het Eene (over wel
" , - w kers

t

:
f,
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Dat men by gebrek van Provinciale Wetten

en welhergebragte geſchreven en ongeſchreven

Gewoontens eerſt moet volgen:

I. De Wetten der Hooft-ſteden, en by het niet

voor handen zyn van dien

II. Overgaan tot het jus Civile Romanum

alleen, of

III. Romanum en Canonicum te zamen.

Dat men by gebrek van Locale Wetten en Ge

woontens zyn toevlugt moet nemen

IV. Eerſt tot de naburige Wetten en Statuten

en dan in ſubſidium tot dat jus Civile Roma

77//772,

V. Dat men, met agterlating van de Wetten

der Hooft-ſteden, naburige Statuten enz. en

Jus Canonicum zig datelyk moet wenden tot het

jus Romanum,

VI. Zo als het legt, in toto ſuo complexú;

VII. Voor zo verre het met de billykheid; en

VIII. Geſteltheid der Republyk of belang van

ſtaat overeen komt.

IX. Dat Wy dus wanneer deze Locale Wet

té/7,

kers ongerymtheid wy onze ineening duidelyk genoeg hier

boven bladz 128. geuit hebben) ergens opzettelyk gedreven

word, en de twee volgende onderdeelen of Subdiviſien van

zommige der aangehaalde hoofd-gevoelens zyn, hebben wy

gemeent deze zo min als dat van CRAGIus tot ons#
getal te moeten brengen. Ondertuſſchen kunnen wy er hier

of daar wel een overgeſlagen hebben; Daar mogelyk by ſom

mige het daar voor zal gehouden worden, dat alle, immers

het grootſte gedeelte, dezer hoofd gevoelens, uitgezondert

het X. voor zo verre Groningen en Ommelanden aangaat,

non entia worden, en dus dit gehele Vertoog onnodig is,

wanneer het waar is, (gelyk de Heer vAN DER MARcx

d. Orat. circa f. zegt,) ,, nullum dari poſſe caſum forenſem

, qui non ex jure patrio ipſiusque rationibus analogicis,

,, adhibita ubique certiſſimo jure naturali externo & per

, fetto, juſte decidi queat &c.
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ten, en Gewoontens zwygen, dan eerſt het jus

Naturae moeten raadplegen.

En eyndelyk

X. Dat wy datelyk, met voorbygaan van dat

jus Romanum, wanneer zulks uit de Locale

Wetten niet beſliſt kan worden, ons recours moe

ten nemen tot het jus Naturae externum.

. Het Eerſte en Tweede, voornamentlyk gebout

in l. 32. pr. ff de LL. is te vinden. by SchoMA

KER Conſ: & Reſp. Juris part. III. conſ: XL.

n. 67. & conſ. LXX. n. 4o. vergeleken met

part. IV. conſ. XIX. n. 23. en part. V. conſ.

XXXV. n. 7o. 78. 1oo.

Het Eerſte en Derde komt voor by GoBIs Ad

verſar. tract. IV. S. III. ibidemque notat. verge

leken met Tract. III. part. II. cap. IX. n. 28.

& tr. IV. S. I. -

Het Vierde beweert SCHRAssERT in het Voor

bericht voor zyn Cod. Gelro-Zutph. opzettelyk,

egter met eenige diſtinctie. /

Het Vyfde volgen nieuwling de Heeren Copes

vAN HASSELT Vader en Zoon op de aangehaalde

plaatzen; Mitsgaders de Heer H. L. A. vAN PEER

in deszelfs korte verklaring van het CVII. Art.

I. Boek Oldamptſter Landrecht en meer andere.

Het Zesde ſchryvt ALEtoPH. ELEUTHERIUs

bladz. 1o4. de Heer Griffier H. FAGEL diſſ de

Origine & uſu jur. Rom. in Holl. toe.

Het Zevende zou, volgens ALEtoPH. ELEUTH.

bladz, 1o6. de ſtelling zyn van ELB. LeoNINUs.

WILL. vAN DER MUELEN, GERH. FELTMAN. enz.

Het Agſte leeren ByNKERSH. in praef. Obſ.

jur. Rom. en breeder SchoMAKER d. part. V.

eonſ. XXV. per tot. & in ſpecie n. 91.##
- yn
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Zynde dit ook door de Heer CoPEs vAN HAssELT,

de Zoon, in fine d. diſſert. gevolgt.

Het Negende is de mening van MARcKART

Exerc, de juriſpr. Belg. cum Romana conjung.

cap. II. S. 5. na Hem de Heeren CoPEs vAN

HAssELT , de Zoon d. diſ/ ſect. II, pag. 24.

en, met opzigt tot de Groninger Wetten, en

dus het verſchil in quaeſtie, vAN PEER in de

aangeb. korte verklaring bladz. 27. 28. .

Het Tiende dryven op nieuws de Heer vAN

DER MARCK en eenige van zyne Leerlingen en

dit, in vergelyking en tegenoverſtellinge van het

V. VII. VIII. en IX. zyn wy genoodzaakt (terwyl

wy ons over de andere gevoelens thans niet verder

zullen uitlaten, als voor zo verre die ten opzigte

deſer ſtoffe in het voorbygaan dienden aangeraakt

te worden) wat nader te beſchouwen, als daar

toe geroepen wordende door zekere Brochure

onlangs uitgekomen en ten tytel voerende:

O N D E R Z O E K

Van het gevoelen van de Heer Profeſſor
w

v A N DE R M A R C K;

Benevens der tegenwerpingen tegens het zelve

ingebracht nopens de vraagen:

I. Of het met de Regelen van een gezonde ſtaat
kunde overeenkomſtig zy het Romeinſche Recht

in ons Vaderland tot een Behulp-Recht (Jus

ſubſidiarium) aan te nemen. - Dan of

het met die Regelen beter evereenkome -

de Natuurlyke Billykbeid te volgen?

II. Welk
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. II. Welk een nut en gezag het Romeinſche

Recht hebbe in het beſliſſen van Pleitzaken

in de Provincie van Groningen en Omme

landen ?

D O O IR

ALETOPHILUS ELEUTHERIUS.

Nunc age , quid noſtrum concentum dividat,

audi.

Te Groningen by L. Huisſing 1767. 8vo.

Gelyk wy nu boven (bladz. 128.) geſtelt heb

ben, en door de Heer vAN DER MARCK mede

toegeſtemt is (s) dat een Souverain de magt heeft

zodane Wetten te maken, als Hy met de reden,

aart en gewoontens van zyne Onderdanen meent

overeentekomen, is het zeker, dat, dewyl het

onmogelyk is, dat alle Wetten zodanig kunnen

worden ingerigt, dat dezelve alle gevallen die voor

kunnen komen bevatten (of gelyk de Heer vAN

DER MARCK zegt, omnes caſus forenſes determi

natos eſſe debere (t)) en het dus genoeg is de

zulke, welke dagelyks voorvallen, te bepalen

"# l. 1o. ff de LL.

y ook de magt heeft, om by Stilzwygen van

zyne ingevoerde Wetten en Inſtellingen, deze

zyne Onderdanen te renvoyeren tot zodane andere

Wetten en Verordeningen van Vorſten of Repu

blyken, als het Hem goeddunkt, zo dat daardoor

die aangenomene Wetten niet meer als vreemde,

II133 T

(s) Inſt, fur. Civ. part. I. Seft. I. cap. I. S. 9.

(t) d. Orat. circa med.
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maar als eygen Wetten moeten aangezien wors

den, gelyk dit de Heer CoPEs vAN HAssELT,

de Vader, ter aangehaalder plaatze in navol

ging van RANCHIN van de Franſche Wetten tot

de Gelderſche en wy van die tot de Groningſche

overbrengende daaruit vaſt ſtellen: Leges Roma

nas ibi non amplius Romanas ſed Groninga

mas eſſe.

Dit als een primum verum by ons vaſtſtaande

en zelfs door ALEtoPH. ELEUTH. toegeſtaan zyn

de, (u) zyn wy daar door zo wel ontſlagen als

onbevoegt, om deze drie zaken te onderzoeken.

1mo Of die ſubſidiaire Wetten in een gemee

ne Landtaal, dan in een vreemde geſchreven zyn?

2do Of dezelve de redelykſte of beſte zyn? en

3tio met de gezonde ſtaatkunde overeenkomt

die aan te nemen of niet? (v)

Ten ware wy van de Wet kwalyk ſprekende

en oordelende ons niet als Daders ; maar als

Richters van dezelve (w) gedragen, 't geen

volgens de Romeinſche Wetten (x) niet alleen,

maar, zo aan die dat gezag mogt geweygert

worden, ook volgens alle gezonde Rees: Van

taat"

(u) Bladz 21. alwaar Hyzig dus dezen aangaande uitlaat:

,, Wat eindelyk het gezag van het Romeinſche Recht aan

,, belangt, begrypt ieder een licht, dat het zelve even eens

,, als het nut van dat Recht in de tweede zin genomen, al

, leen van de wil van de Wetgever afhangt: en datgevolg

,, lyk die beide ſtukken daarin met elkander overeen ko

,, men, dat ze enkel daar uit moeten betoogt worden.

(v) Voor zo ver egter te pas zal komen, zullen wy daar

over in het kort by# van de III. Tegenwerping

van ALEToPH. handelen.

(w) JAC. IV. c. I I.

(x) L. 1. pr. ff, de Conſt. Princip. funct. S. 6. pr. f. de##### 'ſt p. f S. 6. pr. f

>

*
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Staatkunde ja door het woord Gods zelfs (y)

verboden is. -

En dit hebben de Heer vAN PEER (z) en

voornamentlyk de Groninger Regtsgeleerde (aa)

mede wel te pas aangemerkt, en de Tweede

dit aangedrongen met de nadrukkelyke en toe

paſſelyke woorden van LUDEwiG: Eſt ſacrilegii

inſtar dubitare an lex digna ſit, quam Prin

ceps elegit ſenſu & uſu.

Wy kunnen dus mede niet anders als billyken

de zwarigheid, welke de Heer Profeſſor L. C.

SCHRoEDER als Promotor omtrent de Diſſertatie

van de Heer FEDDo HovING: qua diſquiritur:

num & quatenus prudentiae conveniat Civili

in Rempublicam Groninganam jus recipere

peregrinum praeſertim Romanum ? gemaakt

heeft, en waarom deſelve genoodzaakt is gewor

den, volgens zyn eige klagte (bb) deſe, in plaats

van daarop gepromoveert te worden, tot na zyn

promotie uit te ſtellen.

Deze voorzigtige en eerbiedige manier van

denken ten aanzien van deszelfs wettige en hoge

Overigheid doet onze agting voor dien Hoog

leeraar niet weynig vermeerderen en ons te eer

der beſluiten, dat alle die beſpiegelingen, gelyk

de GRoN. REGTsG. reets mede aangemerkt heeft (cc)

niet gemaakt moeten worden, na dat zo een

vreemde Wet, in een vreemde taal geſchreven,

werkelyk in ſubſidium van de hoge Overigheid

- ge

(y) 1 PET. II. c. 13. enz. •

(z) Bladz. 12. 18. 21.

(aa) In zyn briev over de Diſſertatie van Dr. FEDDo Ho

vING ſtraks te noemen bl. 4. 5. 34.

(bb) Praef. d. Diſſert.

(cc) Bladz. 8.
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geroepen is, maar dit had moeten voorafgaan.

Waaromtrent by ons geen veranderinge maakt

de door ALETOPH. bl. 53. aangehaalde Leere

van de Heer TRotz; - *

Om dat wy nooit geloven, dat die geleerde

Man dit zo onbepaalt zal verſtaan en dryven

durven, dat men een door de Souverain in ſub

ſidium geadopteert Regt mag afſchilderen met

die hatelyke couleuren, als, regt uitgeſproken,

de Heer vAN DER MARcK overal doet en te

durven ſtaande houden, dat men dit regt tegens’

alle regelen van ſtaatkunde zou ingevoert heb

ben ; welke aanmerkingen zo veel te onvoor

zigtiger zyn , zo lang Hem niet ten klaarſten

gebleken is, dat de Wetgever door de Gemene

beſte Regten enz. onder anderen in het 1o7. art.

I. B. Oldamptt. Landr. uitdrukkelyk voorko.

mende en waarna de Droſt geordonneert word

te richten, wanneer zulx in de beſchrevene

Landrechten niet gedecideert, is het Romein

ſche Regt nooit verſtaan heeft,

Daar nu de Heer vAN DER MARCK zelfs

Inſt. Jur. Civ. part. I. ſett. I. cap. III. S. LII.

in not. p. 91. en 93. door de woorden : non

liquet, & nondum liquet dit voor niet volko

men uitgemaakt hout en ALEToPH. blad. 1o9.

uitdrukkelyk insgelyks toegeeft, dat door de

voorſchreve benamingen dikwils de Romeinſche

Wetten aangeduid worden, had de Eerſte beter

gedaan dit jus Romanum voorals nog onbe

ſchimpt te laten, en de toepaſſing mindergevaarlyk

voor onze Burgerſtaat te verklaren, en de Tweede

dit ſtuk door de Lere van de Heer TRoTz niet

op nieuw te ſtaven;

Want wanneer het nu eens, het zy door een

I. DE EL. M na
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nadere en door de Heer vAN DER MARck in

Comm. de jure Gron. Conſuet, maxime fictit.

p. 24. 25. gevorderde Authentycque interpre

tatie van de Wetgever 't zy op een andere

manier komt te blyken, dat die Wetgevers waar

lyk dat jus Romanum vel peregrinum bedoelt

hebben, waar zullen dan alle die aanmerkingen.

op te huis gebragt worden?

Waarom Hy beter gedaan hadde en niet te

berispen zou geweeſt zyn, wanneer in algemene

termen alle deze zaken, zonder die met zulke

voorbeelden, als van Caligula, op de Groninger

Staats-maximes toe te paſſen, zyne Leerlingen

geleert en gewaarſchout had, of indien er een

hardigheid hem in de eene of de andere Wet

was voorgekomen, die onder de clauſule, Lex

videtur dura ſed tamen ſcripta of diergelyke

eerbiedig aan te roeren, wanneer Hy daar toe

of door de Overigheid, in navolging van het

geen wy hier boven bladz. 1oo. (g) en 1o6.

ex l. 17. ff de jure Patron. aangeroert heb

ben, geroepen was, of dit by de verklaring van

het Regt der Natuur en deszelfs vergelyking

met het Burgerlyk Recht onvermydelyk te pas

kwam.

En zo denken wy dat het de Heer TRoTz

mede zal verſtaan ; Anders maken wy geen de

minſte zwarigheid van Zyn Wel-Ed. mede te

diſſentieren en zyne Leere eer verwerpelyk als

pryslyk aantemerken;

Gelyk wy daarom ook nooyt kunnen billy

ken, dat de Heer FRED, vAN DE SANDE (welke

egter als mede Regent van Gelderland en Cu

rator van de Provinciaale Academie aldaar ruim

zo veel gezag omtrent het beoordelen vanw#
GR
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Wet toekomt, als een byzonder Regtsgeleerde

of Hoogleeraar) de nieuwe Careell. Örd. s'Hg.

ves van Gelderland en het Landr. der Graaf

ſchap Zutphen nu eens van dwaling, dan van

ongerymtheid beſchuldigt, dan wederom durft

zeggen, dat de woorden aldaar dienden uitge

ſchrapt te worden (dd). . . . .

En dit kunnen wy vrymoedig ſtellen zonder

nadeel aan het onderwys van het Natuur-ſtaat

of Burger recht te doen; (ee) * * *

Want ofſchoon de Leerlingen daar in zoda

nig dienen onderwezen te worden, dat ze, als

het er op aankomt , zelfs Wetgevers kunnen

zyn (f) houd dit egter in ſommige gevallen

op, voornamentlyk wanneer, gelyk in het onze,

de Wet 'er legt en er niet anders te doen is,

als te gehoorzamen.
- - -

M 2 Waar

(da) Comm. in Gelr. & Zutph. Conſuet. Feud traä. f tit. IfI.

S. 9. n. 11. & tract. III. cap. I. S 2. n. 9.
(ee), Oſtendimus (zegt HUBER de ## Civit. lib. 11I.

ſect, I cap. II. 23.) ,,imperite illos confudiſſe Philoſophiam

,, Civilem - cum Juriſprudentiá; Principium##
, ſane in illa eſt Ratio, ſed in Juriſprudentia nihil eſt Ratio,

,, quam inſtrumentum cognoſcendi voluntatem legislatoris,

,, quae licet minus Rationi conveniens , quam civilis Phi

, ſoſophia dictat, praeferenda tamen eſt ei, quod Ratio in

, abſtracto potius praeſcriberet.

(ff) Of# RAviNA lib. III. Orig. f. Civ. de LL.

& SCtis ſpreekt: - -

, Utile arbitrantes ingenia Studioſorum ad generales

,, Imperiorunn & Legum adduxiſſe cauſas, antequam con

, verterentur ad Leges, quarum vis omnis atque poteſtas

,, ex Imperiorum ac Civilis regiminis, unde naſcuntur,

,, wi ac poteſtate cognoſcitur; Ea porro eſt Romanae Juris

, prudentiae dignitas atque Majeſtas, ut nemo Romani

,, JCti nomen mereatur, niſi, ubi ere fuerit public4, novit

,, etian agere Legislatorem.
-
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- Waarom wy dan verpligt zyn zo wel de ge

hele eerſte Hoofdvraag van## ,,

, of het met de Regelen van een ge

’, zonde Staatkunde overeenkomſtig zy

, het Romeynſche Recht in ons Va

, derland tot een Behulp-regt aan te

» nemen? , * * * * *
* * * * * *

• - " - * . . . - 1 2 . . . . . . .

als alle die onderſcheydingen, bepalingen enz.

welke Hy aan het voorgeſtelde en door de ey

gen Schriften van de Heer van der Marck klaar

genoeg geworden (gg) gevoelen in het breede

toeëigent, voorby te gaan, en alleen maar kort

heidshalven voor te nemen, of deze Voorſtan

. : : : : : - - - - - - - - - - - , der

(gg) Ofſchoon dit gevoelen van de Heer van der Marck

overal doorſtraalt, zal het genoeg zyn, maar alleen twee

# aan te halen, ten blyke, dat Zyn Wel Ed de ſub

ſidiaire toepasſing van het fus Romanum niet alleen verwerpt

en gevaarlyk voor den Burgerſtaat aanmerkt, maar ook zelfs

oordeelt, dat 'er geen geval kan exteren, waarin het van

gebruik kan zyn, Deze beide komen in d oratione voor, en

luiden aldus: ,, Magis vero ſobrie ratiocinantur, qui uſum

,, tantummodo ſti'ſidiarium peregrini Juris Romani, deficien

,, tibus legibus Reipublicae noſtrae propriis illarumque ra

,,tionibus analogicis in foris noſtris obtrudere nobis ſata

,, gunt, ſed ut libere dicam quae candide ſentio, & hi

,, JCti licet paulo moderatiores, licet illis prudentiores,

,, libertati tamen felicis , Reip noſtra improvidi inſidias

, ſtruunt. -- Juſto aſſeverare auſim - nullum dari

, poſſe caſum forenſem, qui juſtam ſuam deciſionem acci

, piat ex Jure Romano proprio.” Summerende Zyn Wel

Ed. daar ter plaatze alle Groninger Practizyns, om hen

het tegendeel aan te tonen; Dog, dewyl immers volgens

onze gedagten, onder anderen, de GRoNINGER REGTsGE

LEERDE en de Heer vAN PEER die diſtinctie inter jus Re

manun commune & proprium zeer wel bejegent, mitsgaders

de toepaſſelykheid van het zelve redelyk wel betoogt heb

ben, zal ik my te minder daar over verder uitlaten, om

dat dienaangaande mede de nodige aanmerking maken zal.

W0
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der van de Heer van der Marek onder deze

###
zou betekenen; Een waarheid lievend Vryman

('t zy dit geſchied is met of zonder medewer

king en overleg van Zyn Wel-Ed: 't zy uit

vrindſchap en welgeplaatſte agring voor de ge
leertheid van dien### uit

zuivere Liefde voor de vooronderſtelde waarheid

van de zaak, ſtaat ons niet te onderzoeken (hh))

dit voorgeſtelde (van dezen Heer van der Marck)

zodanig verdedigt heeft, dat Hy de redenerin

gen van de Heeren CoPEs vAN HAssELT , van

PEER en de GRoNING. REGTsGEL. tegens welke

Dezelve zig, voornamentlyk verzet heeft, juiſt

om dat ze Hem het meeſt obſleeren, grondi

wederlegt, en daarby daar gedaan heeft, dat#

Groninger Wetgevers in ſubſidium het gemene

'Natuurlyke en niet Romeynſche Regt geroe

pen hebben? | | | | | | |

Ten gevolge dat de tweede Hoofd-vrage van

ALEtoPH. ELEUTH. . . . . . . v.
- - . . . . " " ': - - - - - - ,

,, Welk een nut en gezag het Romein

,,ſche Recht hebbe in het beſliſſen

,, van Pleitzaaken in de Provincie van

» Groningen en Ommelanden?

- - - - s'. . . . . - - - - - - , . I

voornamentlyk, zo niet alleen, een voorwerp

van onze verdere beſchouwing zal zyn. * *

- , , 4 M 3 - - - De

(bb) Wy ontſlaan ons daar van liever,als door een ſoortge

lyke aanmerking, als de Groning. Regtsgel bladz, 3 en 4, maakt

tegens de beſcheidentheid te zondigen, met Dr. HoviNGH

en andere Uitgevers te beſchuldigen, als of zy niet zelfs,

maar wel de Heer vAN DER MARck hunne Diſſertatien ge

- ſchreven hadden. Dit is zeker wat ſterk en onbezonnen,

voornamentlyk wanneer hy de berigten, die dien aangaande

van zeer goeder band zegt te hebben, niet waarmaken kan.



( 142 ),

De tegenwerpingen nu van ALET ELEUTH,

om namentlyk (waarop het hier, gelyk wy zo

even aangemerkt hebben,##
te tonen, dat in de Groninger Stad en Land

rechten enz. door Gemene Rechten, Keyzerlyke

Rechten, Civile Wetten, enz, waartoe de Regt

banken by het zwygen der Vaderlandſche Wet

ten en Gewoontens, aldaar gerenvoyeert wor

den, niet altyd de Romeynſche Wetten verſtaan

worden, zyn deze: : : : : : : : ,,

I. Dat Keyzer Rechten betekenen het Duits
ſche Keyzer Recht (hladz. 1 io 1 11. 112.) ,,

ſt Door Gemene Rechten dat Keyzer-Recht,

Ryksverordeningen of in ## en en Koop

handel de zogenaamde Wiskuiſche,##
en die der## ºli i4. i 15: 1 16)

III. Door / iſie Rechten de Natuur. Wat é

op den## bl. 1 16,# -

IV. Door Civile Wetten de Placaaten, Ré

ſolutien, Reglementen, Ordonnantien, Inſtruc

tien enz. (bl. 1 17. 1 18 ) verſtaan worden. ,,

Dog hoe verre dit nu bewezen is, zullen wy

onze Lezers wat nader onder het oog moeten

brengen, om dat van deze wille van den Sou

verain, gelyk wy niet genoeg herhalen kunnen,

het gehele verſchil van de zaak afhangt,

Wat nu aanbetreft de Eerſte Tegenwer

Tegenºping maken wy geen zwarigheid het met

wer- ALEtoPH. ELEUTH. en de Heer vAN DER MARck,

Ping, waar uit de eerſte dit hoofdzakelyk over

genomen heeft, daar voor te houden, dat

wanneer in de oude Land- en Stad regten van

Groningen en andere Provincien van het Keyzer

Recht geſproken word, dit niet ongevoeglyk toe

ges

t * *
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gepaſt word op dat Duitſche Keyzer-Recht, (ii)

waar van SENCKENBERG en van WicHT, op de

Ml 4 - 2 door

(ii) Dit Keizer-Recht is voor weinige jaren eerſt gedrukt

en voornamentlyk door de Heer van SExcKENBERG voor den

dag gebragt, gelyk het zelve met de Praefatie, welke dezen

Heer'er voorgemaakt heeft, te vinden is in Corpore juris

Germ. publ de privati ex avo medio part I. door den Ge

heim Raad Gustav. Georg. KoEN10 DE KorNicsTAL uit

gegeven. Hier van worden, zo ik onthouden heb, vyf

Manuſcripten opgegeven; In het hoofd van ſommige vinden

zig deze woorden: &Deg li, uierg-Liecl ten bae Lueniteit

Hiairſ in achtten tot mºrbr Eline 1 of nutte aſſeter merit.

Dog of daarom Carel de Groote, de Maker van die Wetten

geweeſt is, blyft nog onzeker. Sommige ſchryven ze aan

Conraad II. bygenaamd Salicus, ſommige aan Frederik I.

toe, andere wederoin, ten minſten de confirmatie daar

van aan Frederik II. waar over van WIcHT Cod Oſtfriſ.

raf. memb. 2. Ç 22. kan nagezien worden; 't Is dus denke

yk, dat dit ſtuk zelfs uit Wetten, voor, door en na Kei

zer Carel de Groote gemaakt, zal gecompileert zyn. Zo

om dat Keizer Carel zelfs, gelyk HFINEcc. Hiſt. lib. II.

cap. I. J. 22. reets bewezen heeft, alle zyne uitgegevene

Wetten niet gemaakt, maar ſommige in ſchrift geſtelt, en

dus mede van andere ontleent heeft, als om dat SENKEN

BERG d. proefat. S. 1o4. (en die wy voor als nog liever wil

len geloven, als door giſſingen in zo een duiſtere en hier

onverſchillige zaak de Lezer nog onzekerder te maken, en

van ons hoofd verſchil te ver af te leiden) ons hieromtrent

cenigſins te regt helpt: ,,Vindicari is ſolet Friderico I. qui

,, cum anno 1178 vel 8o Mediolani confeciſſe dicitur, ſed

,, eam, qualishodie nobis ſiſtitur eieſſe ab initio datam a me

,, non impetrabitur. Potius Hermannum ab Osfelde ei hanc,

11 # hodie ſe offert formam dediſſe puto. Conſervari alias

,, hujus ſeculi XIV. JCti memoriam in Tract. de Evocat in

, Toin-II. ZANGERI de Except. p. 148eg: Hoe ver ntl

dit Keizer Recht overeenkomt met het Saxen Swaben Spie

gel enz. of met het fus Romano-Theodoſianum vel juſtinia

neum, dan daar van verſchilt, zullen wy thans als tot ons

beſtek niet gehorende, niet onderzoeken, en maar alleen

aanmerken, dat men in vroegere tyden zo nadeelig niet ten

aanzien van Juſtinianus gedagt heeft. Tot bewys daarom

trent dient, dat in het Rechtijcb Landrecht of Ordo judicia
G!!! "
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door ALETopH. aangehaalde plaatzen ſpreeken:

Immers MATTHEus de jure gladii cap. XXX.

m. 16. was ook ten aanzien der Utrechtſche

Wetten reets van dit begrip. -

Dit Keyzer-Recht (en waarom ook niet de

Leges ſalicae, Ripuariorum , ſaxonicae enz.)

heeft zekerlyk een tydſtip gehad, dat het invloed

op onze Republyk hadde, en is het daarom

geenzints vreemd, dat wy, als een gedeelte van

het Keyzerryk uitgemaakt hebbende, aan die

Wetten in ſubſidium in zekere manier min of

meer gebonden zyn geweeſt; - - -

Wy wagen gevolglyk niets met ALEToPH.

(bladz. 1o9. 1 1o.) almede toe te geven, dat

Sicco BENINGA in zyn Chronyk der Vrieſche

Landen en der Stad Groningen p 1o. van de

vernieuwing der Wetten in 1467. ſprekende dat
º r Key

rius juris Provincialis lib. II. cap. XXI. den Compilator of

Schryver, na dat hy de wyze, hoe de Rykswetten in de

wereld zyn gekomen en haren oorſprong vermelt heeft,

zig dus uitlaat: ,, Bar Ilarij iiani üer Cüet unü Der

,, Grüer unu üer tuunneíain (Nobilis egregius &

,, praecellens) $fuſtinianuä uer uerflucijte (illuſtrabat)

,, aſſe leges linu fat5e fu üriclycruenincljen umb üeterte

,, fn teblichen unt urrtclgte in haar nicht nut5 inaâ

-, uitb ſturfsr had lang in 15. Dit Ricbtiſch Land recht

komt in d. Corp. fur. Germ. met het Keizer Recht voor, en

ſchynt daar van Erasmus Pintzberger de Compilator te zyn;

Immers uit de clauſule op het einde daar van: ,, Et ſic eſt

,, finis per me Erasmum Pintzberger in Vigilià converſionis

,, Pauli Anno Domini MCCCCLXXIII. moet men dit

beſluiten, zo lang het tegendeel niet bewezen is, waarom

SENKENBERG in praef S 108. dit ook zo zeer niet#
Hoewel S 1o9. daarin met deze Compilator verſchilt, dat

PINTzBERGER d Richtiſch Landr. lib. HI cap I., meent,

dat door het woord Keizer. Recht aldaar zo wel het jus

Ceſareum ſtricte diëtum als Romanum , en dus beide ver

ſtaan word; daar SENcKENBERG dit alleen tot het Eerſte

betrekkelyk wil gemaakt hebben,
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Keyzer. Recht, aan Koning Carel toegeſchreven,
daarmede kan gemeent hebben, om zo doende,

geen onnodige zwarigheid te maken of voor te

ſtellen, welke tot onze hoofd-quaeſtie , gelyk

ſtraks nader zal blyken, niet geven of nemen

kunnen. - - - - - - -

Wy zullen daarom mede niet tegenſpreken,

dat de Hertog Georg van Saxen in de Rever

ſaalbriev den 6 july 15o4 aan de Frieſche

Edelen en Heerſchappen gegeven van de orde

ninge Keyſerlyke-Rechten omtrent de Leenplig

tigheid van een Riddermatigen-Man gewag

mäkende, en daar uit de verpligtinge afleidende

der Frieſe; van Hem, als zynen Leenheeren

ghebuerlycke ende behoorlyke dienſtbaarheidt te

Zloen, van welkers hy zyn regering bet mag op

holden, al mede dat Duitſche Keyſer-Recht

daarmede bedoelt kan hebben. (kk) - *

M 5 Wy

J -

(kk) Hoewel er ſommige gevonden worden, welke de

oorſprong der Leenen al vry hoog ophalen, By voorbeeld

van de Perſen; Aſſyriers niet alleen, maar van het begin

van de wereld af, zo dat God als Leenheer Adam als zyn

Vaſal, met het Aardsparadys als het ware, zou beleent

hebben. J. DAN. AB HovEN Epiſt jurid. Theol. ad Am

pliſſim. 15. vAN ALPHEN de Feud orig. divin. & critiq &c

Is dan de buitenſporigheid zo groot geweeſt, dat de Inſtel

ler van de Lykpredikatien over de dood van wylen de Heer

ADAM Baron vaN DER DUIN Heer van 's Gravenmoer, on

der de naam van Adam den Aartsvader (aan wylen Dom.

BENNET, Predikant te Saſſenheim, toegeſchreven, dog

door Zyn Eerw. ontkent, die bekende vergelykeniſſen tus

ſchen Zyn Hoog Welgeb. beklede hoge bedieningen, en die

van Adam gemaakt heeft? -- -

Eenige leiden de Leenen van de Romeinſche Regten, 't zy ex

jure Patronorum & Clientum, of uit de Landeryen, welke

men aan uitgediende (gegageerde of op ſtal ſtaande) Krygslie

den, om daar van gedurende hun leven in ruſt gevoed te#,
en »
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Wy kunnen ook, alwyders geloven, dat de

Groningers, gelyk ALETOPH, bl. 11o. 11 1. aan

' r . . . . . . . . - , te
t> ' . . . . . . . . . . . . . . L! 2-2: ' : : : : : - - - - - - -

- - - - -- º A , * * * * * * * / .

den, overgaf, gelyk dit aan zekere Kapitain of Hoofdman

over honderd Arrius zou gelegentheid gegeven hebben, be

zit te nemen van het Landgoed van Virgilius, en dien be

kende Digter van daar te jagen; Terwyl het wat bezwaar

lyk zal vallen, de Leen prarogative van dezen. Officier daar

uit te bewyzen, is dit vry zekerder, dat Keizer Octavius

uſtus dezen Digter zyn Landgoed wederom bezorgt,

en dit waarſchynelyk oorzaak gegeven heeft tot zyne Her

ders zangen, waar in hy aan deze keizerlyke gunſt zou zyn

geſtadig geweeſt door de bekende Vaarſen Eslog. I. -

O Malibee , Deus nabis bes otia ficit &c.,

* * * * * e . - - - - -

Andere van de vroegſte tyden der Duitſchers uit Tact

rus de Morib Germ cap. XII', en de daarby vermelte Gra

ven-ſtand, 't geen STRUv, Synt. jur. Feud. I. 3. 3. ſchynt te
eloven. -

g Mr. BRUNET wederom dans ſon Abregé Chronologiq. des

Grands Fiefs de la Couronne de France, ſchryft de oorſprong

der Leenen niet alleen toe aan het eerſte Geſlagt (Race) der

Koningen, maar ſtelt die voor Chriſtus geboorte; ten tyde

dat dit Franſche Volk Frankenland en Swaben nog bewoonde.

Hoewel er ſommige zyn, die dit en diergelyks ſchynen

te gevoelen, zeggen wy, is dit voor tegenswoordig voor

onsgenoeg, dat de Longobardiſche Leengewoontens, door Bis

ſchop Philibert en de Milaneeſche Burgermeeſteren Gerard

Niger en Obertus ab Orto byeen vergadert, met eenige

Conſtitutien van de Keizeren Conrad III. de Fredericken en

andere, door Jacobus Hugolinus omtrent de XII. Eeuw,

agter het Corpus juris. juſtinianei gevoegt zyn, en die door

Keizer Frederik II. de kragt van Wetten ontvangen heb

ben ; Zie HEINEcc. Hiſt fur. lib. I. cap. VI. S. , 421.

Conf. CRAGIUs Feud. lib. I. tit. V. S. 1. . - . .

Zou het dus wel zo ongerymt zyn, dat, dewyl die Leenwet

ten agter het##gevoegt zyn, en dus daarby ſchynen

te gehoren, door Keizer-Recht in dat Revers het jus juſti

nianeum, waar in die Leenwetten als geincorporeert zyn,

verſtaan wierd ? te meer, dewyl deze dienſtplegtigheid,

waarvan deze Hertog Georg van Saxen ſpreekt, zo vreemd

niet is van dat jus Feud. Longobardicum, waar uit wy we
te tCI) ,

-

re

- ºf e
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tekent in den Jare 151 1. wanneer ze zig voor,

de Afgezondene van de Keyzer MaxiMILIAAN I.

verantwoorden moeſten over de aankleving aan

den Grave Edzard, zig op dat Duitſche Keyzer

Recht beroepen hebben. En hier in worden

wy kragtig geſterkt door de eygen woorden van

vAN WIcht, luidende als volgt: ' ,

- ,, Die ben auch berfeitië ºeicijicijt 5cijgeiner

,, (BENINGA) pag. 185 ſeqq. beniben #miicben #3eet

» 3ag genºg hun &achſell ging 5 ugij bem#
,, Ebyarb/ in hann ben ººgºnluger anbetu Sºije

,,uag teg ſtagierg IParuiiilidui. Jijgeg;bneten in

3, 3 dijre 151 1.# 11 #2aubet üerichtet /

, taff bie #let3gebachte Bartijen 5u ihrer nertijrij

,, aigung ſich auf bag Biagier-ſierljt betuffen habe/

, al# nach meitijem en einer Srant bieburrijkiries

,, beangſtiget luü2be/ Imb firij nicht anbrrit 3u ret?

, ten tuijte erlauhet huáre narij ihrein gefallen ei

, nrn ſherrn 3u inählen het tſjr uit, het deatijſjülift;

, &## 'jt hein 3uriffel baſſ ljier burch auf unſera

, tiânier fiecijt ge5ieſet merbeſ maijen in bemieſ

, ben befunberg in bem IV. 25urtje uom 5tabt

,, Hïecht cap. CCV. dat Borger und Stede moghen

, maken vredebere ding (ll) unt cap, CCX, #
- & , , , " ! »r €

ten, en dat de Keizer zelve zig met zyn byzondere Staten

moet laten beleenen, by verlos van 't Leen, lib. 2. tit, geo,

en dat de Leen eed alle deze verpligtingen van dienſtpligtig

heid inſluit, lib 2. tit. 7. - -

Ook is opmerkelyk, dat die zelfde Hertog van Saxen een

voorname oorzaak mede geweeſt is, dat den Hove van

Vriesland is opgelegt geworden, na het jus Romanum de .

verſchillen onder hunne Burgers te decidëren. Zie#

'U009'praf. Rer. Jud. obſerv. Cent. I. HAMERSTER Voorr
de Statuten van Vriesland,

â In het MS door Senckena, d 1 uitgegeven, vind

zig wezendlyk part. IV. uun benu rerijten tinn ma5 ſe

ere hauen ſollen die bloggere (de fure & quid honoris

debent habere cives) diergelyk Cap. (hoewel aldaar

het XI.) alwaar: ba5 alle bugge uun alle ſteile#
- - - - *. * - "g

C
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,, ein Stadt Noet angeit eder Arbeit des ſe darff to

ſ! Dog uit het eene volgt zo min als uit het

andere : 1 - L - ,，s ! . . . . .

m 1no. Dat altyd die oude Land-Rechten het Duits

ſche Recht, en nooit het jus Juſtinianeum be

doelt hebben. : nic zij, , , , r... . . . . v.

tº ado. Dat dit jus Juſtinianeum nooit van ap

plicatie zou zyngin Leen-quaeſtien, veel min --

# 3tio. Dat de tegenswoordige Gereformeerde

Stad en Land Rechten van Groningen, waarop

het hier eygentlyk aankomt, door Zig in ſubſi

dium te gedragen tot 'het Keyzer.Recht dat

Duitſche Keyzer-Recht, en niet het jus Cae

ſareo-Juſtinianeum zouden in het oog gehad

hebben. ' ' . . - - - - -

Het eerſte volgt niet, omdat (buiten dat

ALÉTopIt dit nergens durft ſtellen, maar zelfs

volmondig (bladz. 1 o9.) toeſtemt, dat ook wel

deze Wetten van Juſtinianus daar by gemeent

worden) vAN WICHT aantoont, dat die Keyzer

Regten beide en promiſcue daarby beoogt wor

'den; het zelve met voorbeelden ophelderende.

r- De woorden zyn al te opmerkelyk, om ze hier
niet zelfs in te laſſen. , ,,' ne

- ' 7 - - - - - - - - * * r 22 nun

aatſe horf marſjin frcheüere bing/ aüer alfa bag ber

itemſer uniffenbe merbe hon en b2acht (ubi omnia ca

gftra civètates aut pagi interſe pacta ineant, ſed ita

zºut Imperator Sciat & rati habeat. ----

(min). Dit komt ter aangehaalde plaatze mede voor,

: # XX. alwaar: iloo enne Stab nob anegct uber

#liber artient/ fuer bunnere Sic5et an bij anegem.be

'not aber artient Der ſol belfin hurren in alle ber

huiſe alſo ob e; luere fin engen nab (ſi civitas in pe

riculum deducatur ſive in alias aerumnas prolabatur,

qui usque ad tempus periculi & aerumnarum orientium

in eo cenſetur ac ſi de re proprià quereretur.)

, werene: (mm) etmag bergleicijen enthalten iſt. 2.
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- ,, #Bun iſt 3inat micijt 3n leucijnen (zegt Hy d,

praf. Cod. Oſtfriſ. memb. 2. S. 22. h.) ,, Daſfan

, ieijr uielen nºten/ in he uube 63uninger en Poſt

, f2ieſcije 3Canti-Hitchte / uni, nucht eüen auf uuſer

, altrá Hanſer-ſiecijt infunberijeit / funuern anf iii

, Römiſche aber Juſtinianiſche ſierljte geticut
39 huerbe, t/ 12 : ' t tº 2

, ingegen finben ſich aucij micijt menigere ſtele

,, Ien huaſelüft, bag Hiauſer-ſiecijt ange3ugen luirt /

, ba eg entimeüer huie óft erg geſcljicijt mit ben

,, Juſtinianiſchen, ſiecijte üüerein trift uber auclj uun

, bemſeſüen aügeljet. ' - - - ' . . .. "

En dit kan niet wel anders zyn, wanneer

(gelyk wy boven bladz. 194: (r) reets aange

merkt hebben) het Romeinſche Recht reets voor

de tyden van Carel de Groote in het Duitſche

Ryk gezag hadde en daarom reets in de Mid,

del-Eeuw door gemene Keyzerlyke Regten niet

alleen maar in het vervolg van tyd na de eygen

toeſtemming van de Heer vAN DER MARCK d.

Inſt. Jur. Civ. part. I. ſect. I cap. III. S. LII.

het jus Juſtinianeum gewoonlyk verſtaan is.

Ook is bekend, dat Keyzer Frederik I. by

genaamt Barbaroſſa in de Camp by Roncalien

in November MCLVIII. de bekende Conſtitu

tie: de Privilegiis Scholarium, voor dat hy de

expeditie op Palaeſtina ondernam, gegeven heb

bende uitdrukkelyk gewilt heeft, dat die in cor

pore juris Juſtinianei ſub titulo: Nefilius pro

patre zou geplaatſt worden, gelyk die dan ook

onder de bekende benaminge van Auth. HABITA

aldaar nog te vinden en deze woorden, ten be

wyze van ons gezegde in het eynde van dezel

ve te lezen zyn: - - - 2 - - - -

,, Hanc autem legem inter Imperiales Con

, ſtitutiones ſcilicet ſub titulo: Nefilius propa

,, tre inferi Juſſimus. Datum apud Roncalias

'AI1
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\

, anno Domini M. C. LVIII. menſe Novem

33- bri. - -- . * - ** - - - ': -

Zynde het opmerkelyk, dat toen ter tyd zelfs

eenige Regtsgeleerde diſcipelen van Irnerius, door

HEINE.cc. (nn) genoemt, door den Keyzer op

die Vergadering ontboden zyn geweeſt, om al

daar van hun Advys te dienen. . . . . . . .

In den Jare MCCCLXV. waren er reets Pro

feſſores juris Civilis & Canonici op de Hoge

School te Weenen, waaromtrent de Lezers bre

der onderrigt by de Schryvers (oo) vinden kun

nen, en aldaar mede vernemen, hoe dat in en

voor de XV. Eeuw de Duitſche Staten dikwils

het Keyzer-Recht tot het jus Juſtinianeum

betrekkelyk gemaakt hebbende, ook de hoge

Contractanten gewoonlyk by hunne Tractaten van

de beneficien# juris Civilis; Romani hebben

gerenuntieert gehad. - -

En hier over zal men zig zo zeer niet ver

wonderen, wanneer men agt neemt, dat de Key

zers van het Duitſche Ryk altyd en nog ter

dezer uire zig Keyzeren des Heyligen Roomſchen

Ryk noemen, ofſchoon het Romeynſche Gebied

door Carel de Groote tot de Duitſchers is over

gebragt; -

Of dit nu geſchied in navolging van die Ro

meynſche Keyzers (Divi Imperatores) of om

de Prophetie van DAN, II. v. 44. op Hen en

Hun Ryk te huis te brengen, zig daar uit dus

vleyende, dat in Daniels Droom, aan Nebucad

neſar uitgelegt, door de voeten van het beeld

en de daardoor verbeelde vierde Monarchy, die

-
472

A ' , ' - - - -

(nn) Hiſt. fur. lib. I cap. VI. S. 416. -

(oo) Unus ſufficiat HEINEcc. d. hiſt. jur, lih. II. cap. III.

$ 68. -
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in alle eeuwigheden beſtaan zal, het Duitſche,

als het H. Roomſche Ryk, verſtaan word, dan

om andere redenen, onderzoeken wy thans

niet; * * * * * * *

Als genoeg zynde, dat de Duitſche zig als

opvolgers van de Romeynſche Keyzers hebben

aangemerkt, en dus ook door de Keyzerlyke

Regten mede die der Romeynſche Keyzeren

voornamentlyk Theodoſius (pp) en naderhand

Juſtinianus verſtaan hebben;

Immers van Keyzer Carel V. om al wat nader

by te komen, is het meer als waarſchynelyk,

dat (gelyk HeinEcc. hift. Jur. lib. II. cap. IV.

S. CV. reets opgemerkt heeft). Hy door bie Sat

3ungen unſer bogfahren unt unſer Hirnſerfirije ſferiſten

in zyne Criminele Conſtitutie art. CIV. CXVIII.

en CXX. het jus Caeſareo Juſtinianeum meent;

Even gelyk reets van te voren Keyzer Maximiliaan I.

Juſtinianus uitdrukkelyk noemt femen Popfabeen

am Heich ſtöülicſjer gebärijºntg HEINEc. d l, S CII.

Ja Carel V. die zig, gelyk de voorgaande en op

gevolgde Keyzer van Romen noemde, beval

overal in deze Landen, gelyk wy nader zien

zullen, zowel als in die Criminele Conſtitutie

uitdrukkelyk het jus Juſtinianeum als een Be

hulp-regt te behouden;

Wy zeggen behouden, om dat het zelve zelfs

hier te Lande, voornamentlyk in Vriesland en

Gro

* * * *

(# Dat het fus Theodoſianum, of liever het zogenaam

de Breviarium ANIANI ex Codd. Gregor Hermogen. & Thee

doſ nec non Pauli ſententies & Caji Inſtit, confettum, en

waar van ANIANUs of den Opſteller of de blote Onderte

kenaar ter Ordonnantie van Koning Alaricus geweeſt is,

en waarover mede HEINEcc. d. L. lib. II. cap. I. S. 15 ſeq.

kan nagelezen worden, voor dat van justinianus in gebruik

is geweeſt, is onnodig in het breede aan te wyzen.
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#" " voor 1425, invloed moet gehad

hebben; . . . . . . . #! . . . . .

Hoewel het na het zeggen van de Heer van

DER MARck (qq) voor die tyd onbekent zou

geweeſt zyn, en dus by het Stadsboek van Gro

tingen van 1425., daarop niet gereflecteert heb

en kunnen worden; . . : - - 2x

Daar nu egter uit het verhaal van OKKo ScHAR

LENsis reets bekend is, dat in het begin der IX.

, dog voornamentlyk X. Eeuw verſcheide Frieſche

Edellieden na Italien, alwaar reets van te voren

het Romeynſche Regt van Juſtinianus van aucto

riteit geweeſt is, (rr) gingen Studeren, moet

dit argument vervallen. -

; En zo onder de Biſſchoppen, Abten en verdere

hoge Stands-Perzonen, welkers belang Keyzer

Frederik I. by het maken der Conſtitutie : de

Privilegiis Scholarium ingenomen heeft (ss) alſ

geen Nederlanders geroepen of tegenswoordig

zyn geweeſt, zal de verklaring van onzen Vader

landſche Regtsgeleerde PHILIPPUs vAN LEyoEN,

welke eerft Hoogleeraar te Parys geweeſt zyn

de, naderhand tot aan zyn dood, in den Jare

MCCCLXXX. voorgevallen, aan het Hof van

onze Hollandſche Graaf Willem van Beyeren

geweeſt is, ons gezegde genoeg kunnen beves

t19TCn, - ' -

*#ze heeft in zyn Boek: de cura & ſorte

prin

' (qq) d. Inſt, jur. Civ. part. II. Sect. I. cap. II. J. 37.

&f cap. VII. S. 37. in not. -

(rr) HEINEcc. Hiſt. fur. lib. I cap. VI. S 415.

. (ss) Dit toont ons de Voorafſpraak van die Conſtitutie

genoeg aan: ,, Habita quiden ſuper hoc diligenti inquiſitio

, ne Epiſcoporum, Abbatum, Ducum, omnium judicum

, & aliorum Procerum. - *
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principantis (in MDCCV. te Amſterdam her- .

drukt) reets van de toepaſſelykheid en billykheid

van dit jus Civile Romanum geſproken, gelyk

dit by HEINEcc. in Praef primae Edit. Hiſt.

juris MDCCXXIII. praemiſfd breeder aange

tekent te vinden is.

Even zo min nu als uit het voorgeworpene

van ALEtoPH. vergeleken met het geen wy daar

omtrent zo even aangemerkt hebben, zal kun

nen volgen, dat nooit het jus Juſtinianeum

door het Keyzer-Recht in die Oude Stad- en

Land. Rechten zou verſtaan zyn, zal men daaruit

kunnen opmaken, dat in aanzien van het Tweede

(bladz. 148.) dit jus Juſtinianeum nooit van

applicatie zou zyn in Leen-verſchillen.

Waaromtrent, om dat dit onze boofd-quaeſtie

niet uitmaakt, ons, als in het voorbygaan, maar

kortelyk zullen gedragen tot de eyge nadrukkelyke

woorden in Feud. lib. II. tit. I. voorkomende:

, Legum autem Romanarum non eſt vilis

,, auctoritas ſed non adeo vim ſuam extendunt,

ut uſum, vincant aut mores ! Strenuus autem

,, Legis peritus, ſicubi caſus emergerit, qui con

ſuetudine feudi non ſit comprehenſus abſque

,, calumnia uti poterit lege ſcripta.

En zo dit niet genoeg is heeft men maar de

Feudaliſten dienaangaande raad te plegen,

Om , maar een voor alle aan te halen, zal

de Lezer by SANDE ad Conſ. Feud. Gelr. by

den eerſten opſlag ons zeggen bewaarheid zien,

alzo aldaar niet alleen verſcheide gevallen ex mero

jure Civili in ſubſidium gedecideert worden,

maar ook uitdrukkelyk tract. I. tit. III. cap. II.

S. 1. n. 1o. 14. geleert word, 1mo dat de Leen

ſucceſſien in het algemeen gereguleert worden

I. DE EL N " In ºk
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na de# Wetten, om dat ado het zel

've als een Behulp-Recht moet aangemerkt wor

den, wanneer de Leen-Wetten en Gewoontens

het geval niet bepalen.

En dit is te natuurlyker, dewyl by ons de

Leenen voor het grootſte gedeelte de natuir van

allodiale Goederen aannemen en dus behalven

zekere Regalien, ten opzigte van de niet volgens

Leenregten in het byzonder bepaalde Succes

ſien, van die kragt niet zyn, als by de Longo

barden enz. MATTHEUs Obſ. Rer. Jud. XXXVII.

72. I •

Hierom houden ook in onze Republyk die dienſt

baarheden op, welke in vroegere tyden de Va

ſallen hunne Leenheeren ſchuldig waren.

Keyzer Carel V. om de Frieſen te overreden,

dat zy hunne Landen aan Hem ter Leen zou

den opdragen, gebruikte daarom deze beweeg

reden, dat die overdragt, om zo te ſpreken,

niet anders was, als of zy hun muts of hoed

de Keyzer op het hoofd zetteden , en Die de

zelve hen lieden wederom gaf, met volkomen

verzekering, dat die hen nooit wederom afval

len zou ; Waarop die Frieſen voor antwoord

gaven: dat zy meinden en vertrouwden, dat

hare bonnetten zo vaſt en wel op bare hoofden

ſtonden, als de Kayzar die zoude willen of

kunnen zetten. S. vAN LEEUw. Roomſch Holl.

Regt. lib. II. part. XIV. n. 1o.

Mien vind ook by vAN ZURK Cod. Bat. voce:

Edelen S. XVI. in not. N. 4. aangetekent, dat

de Edelen thans vry zyn, om op een tweede be

ſchryving by de hand te zyn in de Wapenen,

en te doen het geen zy leens- en eeds- halven

ſchuldig waren op verbeurte van hun Leen, dra

gen

\'

'ſ
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gende daar voor nu gelyke laſt, als andere;zynde

de laatſtemaal dit opkomen geordonneert, anno

1517. en te Breda 1573. -

De Staten van Gelderland hebben ook by Pla

caat van den 16. Ottob. 1736. den Leen-eed af

geſchaft en maar alleen gewilt dat de verkrygers

van de Leenen gehouden zullen zyn, en blyven

tot de praeſtatie van Hulde by ſimpele handtaſting

en Heeregewaden, mitsgaders tot voldoening der

Curialia, en voorts blyven onder dezelve verplig

ting zonder onderſcheid of exceptie, waar onder

zy tot nog toe na Rechten en Coſtumen, in ma

terie van Leen gebruikelyk, zyn geweeſt. Zie

Groot Geld. Placaatb. 3. D. bladz. 562.

Wat nu het derde (bladz. 148. ) belangt en

waar op het hier voornamentlyk aankomt, zo

meenen wy vryelyk te mogen beſluiten, dat, of

ſchoon in de Oude Stad en Landregten van

Groningen de Wetgevers de Gerigtsbanken in

ſubſidium al gerenvoyeert mogten hebben tot het

Duitſche Keyzer-Recht, dezelve in de Nieuwe

Stad en Landregten daar door het jus Caeſareo

Juſtinianeum verſtaan hebben;

Om dit te betogen zullen wy eens in het kort

en vooraf nagaan, wanneer die nieuwe Wetten

of Stad en Landregten gearreſteert of geëmaneert

ZWrn,

Hier in zullen wy de Heer vaN DER MARck

Inſt. Jur. Civ. part. I ſett. I cap. III. S. XLV.

zelfs maar volgen en daaruit aantekenen, dat de

leges civiles poſitive Reipublicae Groningo-Om

landicae deze voornamentlyk zyn:

Het Stads-Boek van Groningen, vernieuwt

opgeheldert en vermeerdert in 1689.

N 2 Land
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Landregten van Hunſingo, Fyvelingo en het

Weſterquartier van 16o1.

andrechten der beyden Oldampten van

1618.

Het Selwerder Landrecht van 1673.

Wanneer wy nu zelfs opklimmen tot de Rege

ring van Keyzer Maximiliaan I. voor welkers

afgezondene de Groningers, gelyk ALEtoPH.

(bl. 11 1.) aanhaalt, gedagvaart wierden en zig

beriepen op het Duitſche Keyzer-Recht.

Zo weten wy, dat door die Vorſt, en dus

in het eynde der XV. Eeuw reeds het jus Ro

manum niet alleen over al wederom ingevoert is,

ber gcuuonijcit/ for an etficijen O2ten bar luieber ferm

möcht / unangcfcijcu; maar ook by de nieuwe

Keyzerlyke Caullner-Serichtá @2b. waar van deze

Keyzer de eerſte Inſteller mede was, genoeg

zaam geen tytel of paragraaph gevonden word,

waar by het jus Romano-Caeſareum zo wel als

Bartolus, Baldus en andere Gloſſatoren niet

een groot gedeelte uitmaken, gelyk men dit

onder anderen by HEINE.cc. hiſt. jur. lib. II.

cap. IV. S. 1 o I. ſeqq. vinden kan.

En wanneer wy de regering van Keyzer Ca

rel V. (om van Carel de ſtoute, waar van wy

van te voren reets bl. 1o6. (v) gewaagt heb

ben , met opzigte tot Holland niet weder te

ſpreken) nagaan, ontmoeten wy daarin zo veel

blyken van het gezag van dit jus Romanum,

dat wy dit, met de tegenſtrevers zelve, de Eeuw

van het Romeynſche Regt, met regt noemen

mogen. .

Zo om dat het jus Romanum 'er reets heerſchte,

als omdat die Keyzer het overal behouden wilde

hebben.

Om
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Omtrent het eene vinden wy in die vrye

Frieſen, waarop zig ALEtoPH. bl. 24. enz. zo

zeer beroept, en daar toe de gewoontens der

Groningers betrekkelyk maakt, daar van een

ſchreeuwend voorbeeld.

Dewyl deze in het begin van de XVI. Eeuw,

in plaatze van vorige en nu byna verſcheurde

Wetten, gelyk de Raadsheer HAMERSTER in zyn

Voorrede zegt, de Keyzerlyke Regten van het

oude Volk van Romen aangenomen hebben ,

waarom dan ook, gelyk HEINEcc. d. l. S. 199.

cur. ZAcH. HUBER reets heeft aangetekent, im

mers zelfs zig op de voorwaarde van Keyzer

Carel V. in MCXXIV. hebben onderworpen, dat

de Juſtitie na het voorſchrift der Romeynſche

Wetten zou geadminiſtreert worden.

Gelyk dan ook by de nieuwe Statuten van

Vriesland, in MDCCXXIII. door de Staten aldaar

geëmaneert, merendeels niet alleen dat jus Ro

manum gevolgt is, maar het zelve (om de ey

gen woorden van welgemelte Raadsheer HA

MERsTER, als een volledige getuige, te gebruiken)

, gebleven is, gelyk voorheen in haar volle

, vigeur en obſervantie, als een vaſte en wezent

, lyke Maxime van deze Staats Regeringe, voor

, zoo verre niet door de Statutaire Wetten zyn

, verandert of daar aan in 't toekomende niet

, mach worden gederogeert.

Terwyl omtrent het andere (het bevel van

keyzer Carel V. en zyn Zoon Philips zelfs, om

zig na het Romeynſche Recht als een Behulp

Recht te reguleeren) wy daar van maar deze wei

nige, dog beſliſſende, bewyzen zullen by bren

gen. - - **

In de Cancell. Ord. van Gelderland van 1547.

N 3 ºl II,

w
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art. 27. (by ScHRAssERT Cod. Gelro-Zutph. ſub

BB. te vinden) ordonneert die Vorſt uitdrukke

lyk, dat in alle zaaken, daar aff hier te vooren

geen vermaan gedaan is, zullen Stadtholder

Cantſelaar en de Raden volgen die gemeyne

Rechten enz. 't welk in de vernieuwde Cancell.

Ord. van 1622. art. 5o. ſub CC. door de ge

mene beſchrevene Rechten uitgedrukt word.

In de Coſtumen Uſantien enz. van Utrecht

by dien Keyzer 155o gedecreteert, ordonneert

Zyne Majeſteit in 't Slot : dat men in allen

ſaecken ende Stukken niet begrepen ende ver

klaert in deze Onſe voorſz. Ordonnantie ſal

procederen ende hem reguleren conforme ende

naer dispoſitie van geſchreeven Recht. -

Koning Philips de Ordonnantie van zyn Vader

Carel V. waarby het Romeinſche Regt zekerlyk

in ſubſidium geroepen was, uitbreidende en té

Bruſſel den 5. en 9. July 157o. een Nieuwe op

de Criminele juſtitie en op de manier van Pro

cederen in Criminele zaaken voor deze onze

Provincien of de Landen van herwaarts over

doende emaneren, gebied de Overigheid, en

daaronder uitdrukkelyk den Lieutenant van Gro

ningen, daarby niet alleen, dat ze dezelve met

verwerping van alle couſtumes ter contraire zul

len doen agtervolgen, maar ook in 't byzonder

art. LXI. en LXXIII. respectivelyk, ,, dat, aan

,, gaende die ſaecken en feiten daer inne niet be

,, greepen, de dispoſitie van den gemeinen gé

, ſchreven regte nagevolgt zal worden; Gelyk

de Lezer daar van nader onderrigt onder ande

ren zal kunnen vinden in het Groot Geld. Pla

caatb. I. Deel. col. 49o. en 526.

Dat nu door de hier bedoelde gemeine en

be-
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beſchrevenregten, die altydalsSynonima genomen

worden, dat jus Caeſareo-juſtinianeum verſtaan

word, heeft niemand tegen geſproken, dan die

geen ander voornemen hebben, als om tegen te

ſpreken,

Immers in vroegere tyden hebben lex ſcripta

zo wel als jus commune die betekenis reets

gehad.

Het eerſte is handtaſtelyk ex d.. lib. 2. Feud.

fit. 1. ,, Strenuus autem Jurisperitus, ſicubi

,, caſus emerſerit, qui conſuetudine feudali non

,, ſit comprehenſus, absque calumnia uti poterit

,, lege ſcripta.

Het tweede heeft de Heer CoPEs vAN HAs

sELT , de Zoon, d. diſ ſett. I. uit HALTAUss.

in Glo/ario reets aangetekent.

Waarom dan ook de Regtsgeleerde van alle

onze Provincien, (tt) niet alleen, maar in het

N 4 by

(tt) Ondertuſſchen ſchynen de Drentenaars lib. I. art. 24.

de Overyſſelſche I. D. tit. 2. art. 12. en de Deventerſche

2. D. tit. 11. art. 1o. na het begrip van de Heer Cores vAN

HAssELT , de Zoon , oneigentlyk door gemene Recht het

Roomſche Recht verſtaan te hebben, wanneer ze daar na

de illuſtre perſonen vryheid geven, hunne Volmagten onder

hand en zegel af te geven; Dat hier door het Romeinſche

Recht nu niet verſtaan dient te worden, zyn wy met Zyn

Wel-Ed. en met de Heer vAN DER MARck, d. Inſt. fur.

Civ, S. LII. in not. eens , zonder dat dit het grote ver

ſchil beſliſt; Wy gaan zelfs zo verre, dat, wyl in

dat Duitſche Keizer-R. wezentlyk iets voorkomt, 't geen

deze vryheid aan illuſtre perſonen van onder hand en zegel

te volmagtigen (part II. cap. XXVII. 13un fuſiegcſ unn

aſic fjantieſte un b?iffe) te kennen geeft, het ons toe

ſchynt, dat en de Heer Copes vAN HASSELT, de Zoon, en

de Heer vAN DER MARcK dit privilegie beter uit dat Keizer

Recht als ex jure Conſuetudinario zouden gederiveert heb,

ben; ten waré deze artykel aan de gewoonte gelegentheid

gegeven hebbende, de Wetgevers, gelyk het niet or:
chy
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byzonder, om by het Stuk te blyven, die van

Gelderland, Utrecht en Groningen die voor

ſchreve benamingen respectivelyk te huis gebragt

hebben tot dat jus Caeſareo-juſtinianeum.

Van Gelderland en Utrecht brengen wy thans

# getuigeniſſen voor den dag, om dat de

Heer vAN DER MARck d. Inſt Jur. Civ. part. I.

ſect. I. cap. III. S. 52. in not. dit zelfs toe?

ſtemt. -

Terwyl het ons met opzigt tot Groningen

meer moeite ſchynt te zullen koſten;

Immers het bewys door ALEtoPH. (bl. 25-36.)

zou menig een in den eerſten opſlag kunnen doen

eloven, dat alle die zaken, ontegenzeggelyk de

ubſidiaire applicatie in deze Provincien aandui

dende, alleen exceptie in Groningen zouden

lyden, en dus de Heer vaN DER MARck in

- - , " " , : allo

ſchynelyk is, die meer in agt genomen of bedoelt hebben,

als dat Keizer. Recht, nu in onbruik geraakt, uitdrukkelyk te

hulp te roepen. - -

Vy vinden nog meer voorbeelden van dien aart; DE

GRoot afpend. Epiſt. 737. merkt ten minſten reets aan, dat

de repreſentatie volgens het Zeeuws en Schependoms Verſterf

Racht niet uit het fus Ron maar uit dat van Keizer Carel

de Grote moet afgeleid worden. ,, Omnino verum eſt jus

,, repreſentationis, quale eſt in Zelandico & Scabinico jure,

,, ,,on elje a Romanis ſed a Carolo M. gno, qui Epiſcopis ſuaſo

,, ribus duritiem Germanicarum legum veterum ad lenitaten

,, inflexit , Friſiis auteun reliquit jura vetera.

Zonder dat Hy egter, zo min als wy, daarom begrepen

heeft, dat dit Duitſche en niet het Romeinſche Keizer. Recht

het behulp Recht was, Zie DE GRooT Inl. tot de Holl. Regtsg.

I. B. 2 D. n 26. -

Om dat hier geld 't geen ALETopH. bl. 122 zegt, dat dit

niet anders bewyſt, als dat er het een of ander ſtuk uit dat

Duitſche Keizer Recht in onze Wetten is overgenomen, 't geen

hier egter de vraag niet is nog ook door ons ontkent word :

maar of de Overigheid in het algemeen het Romeinſche Regt

te hulp geroepen heeft. - -

:
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allocut. ante Inſt. Jur. Civ. te regt verhaalt

hebben, dat nog de Hertog Carel van Gelder,

nog Keyzer Carel zelve in ſtaat geweeſt is, de

Groningers het Romeinſche Regt op te dringen.

De reden daar van nu zouden deze zyn, im

mers daarop lopen ze hoofdzakelyk uit. . o

1 mo’ Dat de Frieſen, de Voorouders der Gro

ningers, reets een afſchuwen van dat jus Roma

num zouden gehad hebben; ... ! " '.

2do Dat door de Groningers zelfs by de res

pective onderwerpingen aan hunne Nieuwe Hee

ren in de XV. en XVI. Eeuwen, als daar waren:

-- --

De Utrechtſche Biſſchop Frederik van Blan

kenheim in 1.4 19. - - -

Edzard Graaf van Ooſtvriesland en zyn Broeder

Uko in 15o6. -

Hertog Carel van Gelder 1518. enz.

Het Huis van Burgondien in 1536.

altyd uitbedongen en aan dezelve toegeſtaan zou

zyn hunne Vryheeden, Rechten, olde Heerco

men , goede Gewoontens en Inſtellingen te be

houden. * * *

3tio Dat ze dit zelfde voorregt onder Carel V.

en Philips II. mede zouden genoten hebben.

Wat nu dit eerſte belangt, zullen wy niet

alles herhalen, wat wy van het jus Romanum

en deszelfs Oud gezag in Friesland hier boven

(bladz. 152.) reets hebben aangehaalt. . . . . . .

Ons alleen, om thans niet wederom in een

hier onnodige ſtryd te raken, vergenoegende met

nog eens te zeggen, dat die vrye Frieſen zig

op die uitdrukkelyke voorwaarde: dat de juſti

tie in hun Provincie volgens het Romeinſche

- N 5 Recht
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Recht zou geadminiſtreert worden, zig aan

Keyzer Carel V. onderworpen hebbende, wy

genoeg gedaan hebben, met daar door aan te

tonen, waartoe eyndelyk hunne genegentheid zig

al wederom bepaalt heeft, al hadden ze dan al

eens, na omſtandigheden van tyden, zig na dat

Roomſche Regt, waar van 'er dog tydſtippen

genoeg geweeſt zyn , geſchikt, dan wederom

daar van voor een tydlang zig geheel verwydert,

- Dit nu ondertuſſchen zeker zynde, dat de

Frieſen zelfs de invoering van dit Romeinſche

Regt, 't zy het er van te voren plaats had of

niet, begeert en het voor hun fundamenteel Regt

of (gelyk de Heeren Staten van Vriesland in

H. Ed. Mog. Placaat van den 13 Maart 1723.

zelfs zeggen en op het zelfde uitkomt) als een

vaſte en wezendlyke Maxime van Derſelver

Regering gehouden hebbende, de plaats van

MATTH. vAN WICHT, die ook op zig zelfs niet

anders uitlevert, als dat de Frieſen van te voren

ook eygene Inſettingen gehad en gemaakt heb

ben, nergens anders voor te houden is, als voor

een aanmerking van een anderzins waardig Schry

ver, die in het algemeen geen groot Vrind van

de Romeinſche Wetten zynde, de oorſprong van

deze nieuwe Inſettingen der Frieſen voornament

lyk en zonder bewys aan den haat van dat Ro

meinſche Recht toeſchryft, in plaats van het uit

de Wetgevende macht van yder vry Land of

Volk gevoeglyker af te leiden en dus uit ,, bie

,, nergunſtigung brr Hiauſer baſ5 micijt aſſein nacſj

,, eintg jeben Tanbrâ bereit# un2 ſjanbenen ſierlje

,,ten uut Göcluoſjnijeiten geurtijciſct tuerben; fune

,, bern aucij bie Canbeg-Hyerren ûrfugt ſepIn folten /

,, ffclj neue 1Diflftüfjre unt 45eſet5e 3u huäljſen unt

,, bie mit ben je meſjt unt, meljr in flog ſtommen

,, ben
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, ben #anbel unt ipantel/3unehmente gtſtbith

, licitljett / joſche binge in het J12utteriygarije

, ſtijgijtſ rij ſjerſaſſen 5u Hönnen / waren genugſam

, kräftige beweg-gijnde und anreitzungen , jijre

, fierljte hurtij die friſgift in getuif;ljeit 3uſet3en uni,

, in eigene tiecijtg 5ücher 3u ſammen 3u tragen"
oorſpronkelyk te maken. ' - ' . , , R

Even gelyk nu, (met opzigt tot het tweede

bl. 161.) de Groningers mede dat voorrecht had

den, hebben Zy ook hunne Gewoontens gehad

en nieuwe Wetten gemaakt, en was het dus

natuurlyk , dat in vervolg van tyd de Inwoon

ders die zogten te behouden en hunne nieuwe

Heeren de verzekering daaromtrent af te vergen.

En dit willen wy ALEtoPH. wel toegeven, dat

Zy zulks in de hier boven bladz. 161. aange

haalde gevallen gedaan en verkregen hebben;

Dog ſtemmen wy daarom geenſins toe, dat

om die reden juiſt het jus Romanum zyn ſub

ſidiaire kragt verloren heeft; T

Want het kan ten vollen zamen gaan , dat

een Land zyn vaſte Wetten en Gewoontens

heeft, en by het zwygen van beide andere Wet

ten tot een Behulp-regt aanneemt ; En hier in

beſtaat immers het verſchil ; Dog niet of het

jus Romanum het jus topicum (plaatzelyk

Regt) van Groningen is, maar of het zelve by

het zwygen van dat plaatzelyk Regt en Gewoon

tens voor het Natuurlyk dwang-regt (jus na

turae externum) gelyk de Heer van der Marck

het noemt, in de ſubſidiaire applicatie den

voorrang heeft? - - - - - - - - - 7

- Zo dat ALH topti, hier door niets tot#

van dit verſchilſtuk, maar in tegendeel weder

om te veel, en bygevolg niets, bewezen heeft.

Dewyl de andere Provincien, als daard#
- eI
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Gelderland en Utrecht niet minder de handha

ving van hunne Wetten, Vryheeden, Gewoon

tens enz. inbedongen hebben, en evenswel daar

by het jus Romanum tot een behulp-regt, ge

lyk de Heer vAN DER MARck d. S. 52. in not.

zelfs toegeeft, tot nog toe behouden hebben.

Even eens is het met het derde (bladz. 161.)

geſtelt, als zynde door de plaats van KEMPIUs

de Orig. ſitu qual. & quant. Friſiae in geenen

deele aangetoont, dat onder Carel V. en Phi

lips II. dit Romeinſche Regt geen het minſte,

dat is, ſubſidiair gezag zou gehad hebben in

deze Provincie van Groningen. -

't Zy dat men die plaats op zig zelfs in zyne
natuurlyke betekenis beſchouwe; s,

't Zy dat men ze in vergelykenis van andere

Geſchied-ſchryvers onderzoeke.

Op zig zelfs beſchouwt, bewyſt ze niet, 't

gunt ALETopH. 'er uit ſchynt af te leiden,

Om dat door te verhalen, dat de Weſt- en

Ooſt-Frieſen zig bedienen van het Romeinſche

Regt, maar de Groningers alleen haar plaat

ſelyke Rechten en Volks willekeuren hebben, Hy

niet anders zegt, als dat de Frieſen het jus

Romanum voor hunne eigen Wetten hadden

aangenomen, daar de Groningers hunne eygen

Inſettingen hadden, - -

Hier in nu verſchilden ze; - - --

Dog wat levert dit nu uit ten aanzien van 't

verſchil-punt alhier, alwaar, 't geen ons haaſt

verveelt te herhalen, geen onderzoek moet ge

daan worden, of de Groningers hun eygen Wet

'ten hebben , maar of by het zwygen van die

Wetten en Gewoontens het Romeinſche Regt

te hulp geroepen word.
- zo Dus
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Dus wy zo min, als een van de tegenſtrevers

van de Heer vAN DER MARCK Zyn Wel-Ed. of

ALEToPH. betwiſten, dat de Groningers eygen

Wetten en Gewoontens hebben, en daar na al

leen regt doen, wanneer ze daar toe voldoende

Zyn.

Zo dit nu het verhaal van KEMPIUs niet in

houd, zyn wy verpligt Hem alle geloof te wey

geren, om dat Hy dan beſchout

in vergelyking van andere Geſchiedſchryvers

de bal ſchrikkelyk mis zou ſlaan, ja tegens zyn

eigen ondervinding ſpreken. -

Dewyl Hy onder Philips II. geleeft, en Die,

in navolging van Carel V. gelyk wy boven

bladz. 158. met meerderen gezien hebben, aan

den Lieutenant van Groningen uitdrukkelyk

mede bevolen heeft het jus Romanum te ge

bruiken in ſubſidium,

Zo dat wy hem, hoe kundig Hy ook geweeſt

mag zyn, van een handtaſtelyke misſlag in dit

geval niet zouden kunnen vryſpreken, hoewel

alle deze poincten niets ter beſliſſing der zaak
doen; t"

Om dat het hier zo zeer de vraag niet is,

wat 'er outyds plaats gehad heeft, maar, gelyk

ALEToPH. bl. 35. ook zegt, ,, of er in de Wet

,, ten van Groningen en Ommelanden zelfs,

,, ook iets voorkomt, waar uit men klaar zoude

,, kunnen betogen, dat het Romeinſche Regt

, tot een behulp-recht (uu) zoude zyn aange

,, nOmen.

- En

(uu) Dit zyn deszelfs eigen woorden, egter met deze: in

een eigentlyken zin, aangevult.

Dog dewyl dit ter bekwamer plaats, voor zo verre hier

te pas komt, aangeraakt word, zullen wy ons thans daar

over niet wederom ophouden,
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En wanneer wy nu nog ten overvloede uit

de Groninger Burgemeeſter en Hoogleeraar LA

MAN en FELTMAN aantonen, dat door de van

ouds en zelfs in de Groninger Land- en Stad

Regten gebezigde Woorden van Keyzerlyke

Gemene beſte Rechten enz. verſtaan worden de

Romeinſche Regten, meenen wy afgedaan te

hebben. -

Om dat die oude Regtsgeleerde volledige ge

tuigen hier in zyn : * . .

De Eerſte zegt uitdrukkelyk: ,, dat men tyd

, lyks 't geen in onze Statuten niet is uitgedrukt

,, zyn toevlucht neemt tot de Roomſche Wet

,,ten (vv). -

De Tweede (ww) drukt zig in deze ſterke

woorden uit: ,, Evidentiſſime vero conſtat, quod

, Belgae omnes jus Romanum amplexi ſunt -

,, De Groninganá & Omlandicd terrá idem

, omnino affirmandum , cum Belgicae pars ſit

, & inter omnes conſtet tam judices in diſcep

, tandis cauſis atque Advocatos in poſtulando,

,, nec non JCtos in Respondento quotidie ad

,, jus Romanum, ſi caſus Statuto vel moribus

,, non ſit deciſus, recurrere; Quidquod ipſi illuſtres

, & praepotentes Ordines iſtius reip non obſcure

, id velint, quando jubent, ut ſi iis contrarium

,, non ſit diſpoſitum , judicetur non ſecundum

, anteriora exempla ſed convenienter optimis

, juribus, rationi ac aequitati. jus Omland.

, lib. I. art. 9. lib. 2. art. 73. lib. 5. art. 51

, & lib. 7. art. 54. Inficias autem ire nemo

, mortalium auſit, Jus Romanum eſſe jus opti

», IIlll IIl ,

(vv) Ter plaatze door de GRoN. REHTsG. bladz. 78. aan

gehaalt, gelyk mede door vAN PEER bl. 26. ".

(ww) In traft. de jur, perhorreſc. cap. XV. n 17, 18 ſegé
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, mum, & optima ratione atque aequitate fun

, datum, niſi ipſe ſe rationis in capacem pro

, dere velit.

Alles ten gevolge dat de Staten of by wien

anders de Wetgevende magt huisveſt, in de res

pective Provincien en in het byzonder Gronin

gen in hunne Lands en Stads Wetten, genoeg

zaam alle in de XVII. Eeuw geëmaneert, de

Keyzerlyke Wetten tot een Behulp-recht roepen

de, daar door het jus Caeſareo-juſtinianeum

en niet dat Duitſche Keyzer-Recht, 't geen byna

vergeten was, gemeent hebben,

En hier toe is die nadere verklaring van de

Souverain, welke de Heer vAN DER MARCK om

dit verſchil te beſliſſen, vordert, (xx) onnodig;

Zo om dat uit het geen voorſchreven deze

intentie zo klaar is, dat de daar tegens inge

bragte zwarigheden van de Heer vAN DER MARck

of de zyne daar aan geen de minſte verduiſte

ring hebben toegebragt, en dus, als men eens

vry ſpreken mag, de Souverain dit hun gevoe

len te veel eer aan doen zou, wanneer Die dit

met een uitdrukkelyke nadere verklaringe kwam

op te helderen. • •,

Als om dat Hoogſt Dezelve zig dienaangaande

reets meermalen uitgelaten hebben, en wel on

der anderen;

Door Imo ten aanzien van de Hoofdmans

kamer in 1749. Dezelve by de Inſtructie art. 2.

en 1 13. te renvoyeren in ſubſidium na de Civile

Wet

(xx) Comm. de jure Gron. Conſuet maxime fictitio p. 24.25.

, Vivitadhuc eadem perſona Legislatoris moralis in Rep

,, noſtra, quae, ſi in hiſce erravero, voluntatem ſuam du

,, biam per authenticam interpretationem explicare & certio

,, rem reddere valet. -
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Wetten, welke, zo als wy ter gelegentheid van

de Vierde Tegenwerping nader zullen zien, het

Romeinſche Regt betekenen, -

Door 2do zig in H. Ed. Mog. Reſol. van

den 2. Nov. 1759, in de bekende zaak van de

Hollandſche Crediteuren dezer Provincie te vin

den in de jaarboeken van dat jaar bladz. 1126.

te beroepen op de bekende lex Anaſtaſiana,

omtrent het overnemen van andermans praeten

ſien gemaakt; -

Gelyk dit een en ander door de GRoN. REGTSG.

bl. 9. en 24. wel te pas is bygebragt.

ALEToPH. bladz. 1o9. 1 1o. enz. toegevende,

dat onder deze en diergelyke benaminge by de

Groninger Land- en Stad-Regten dikwyls de

Romeinſche Wetten aangeduid worden, haalt

egter een paſſage aan, waar uit zou blyken, dat

de vermelte Keyzer-Rechten in de publyke inſtru

menten van die tyden niet tot het jus Roma

num kunnen te huis gebragt worden, om dat

ze er tegens zouden ſtryden, of ten minſten met

die niet overeenkomen, -

Het zelve beſtaat hier in : ,, dat wanneer in

zegt word : ook zal men geene brieven van

Marque of ſchaaverhaaling verleenen mogen,

dan met kennis van zaaken en in gevallen,

, waar in zulks naar Keyzerlyken Regten toe

gelaten is, dat, zegd Hy, door die woorden

het Romeinſche Regt niet kan aangeduid wor

den, nademaal diergelyke brieven van ſchaa

, verhaling met de Grondbeginzelen van die

,, Wetten ſtrydende zyn.

Waar tegens dient, dat deze tegenwerping ze

kerlyk meer zwarigheid oplevert om de uit:
- 1n

het 22. Art. van de Munſterſche Vrede ge
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kinge van de hoge Contractanten of liever hunne

Plenipotentiariſſen te verklaren, als om te be

wyzen, dat dit niets ter dezer zaak doet. (yy)

Een van beide ſchynt nu waar te zyn, of ze

hebben by die Munſterſche Vrede andere Wet

ten verſtaan;

Of die van Juſtinianus; • -

Zo het eerſte waar is, bewyſt het niet anders,

als dat men veronderſtelt heeft, dat omtrent Re

praeſalien, by het Roomſche Regt onbekent,

andere Keizerlyke of gemene Wetten plaats had

den, en dus zou men zig pro ſubjectá materià

daar toe gedragen hebben; Zonder daar door de

toepasſing van andere gevallen op het Romein

ſche Regt af te ſnyden; Zodanig dat wanneer iets

uitdrukkelyk in het Keizer. Recht genoemt word

plaats te hebben, 't geen in het jus Juſtinia

neum niet, maar wel in het Duitſche Keizer

Recht uitdrukkelyk gevonden wierd, men zulks

vrymoediglyk daar toe betrekkelyk zou kunnen

maken, zonder dat daar uit volgen zou , dat; .

wanneer in het algemeen geſteld word, dat men

by het zwygen der plaatzelyke Wetten of Ge

woontens, toevlugt tot het Keizerlyke Recht zal

nemen, daar door het Duitſche Keizer-Recht

zou verſtaan zyn, en hier van meenen wy het

tegendeel klaar te bewyzen.

Dus

f

(yy) Om dat wy over het verſtand van de Groninger

Statuten handelen. 't Is waar, ALETorH. haalt ten aanzien

van het zelve wel aan het Stadsboek der Keizerlyke Stad

Groningen, om daar uit op te maken, dat, gelyk hier, overal

door Keizer geen Juſtinianus zou verſtaan worden; Dog

Hy ſchynt deze aanmerking zelfs al te gering aan te merken,

om ons kwalyk te nemen, dat wy ons met iets diergelyks

niet lang zullen ophouden.

I. DE EL.
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Dus 't hier, ten aanzien van ons verſchil om

het even zou zyn, of by de Munſterſche Vrede

andere Regten, dan die van Juſtinianus, verſtaan

ZWI).

- 'omdat, zo als gezegt, indien het eerſte waar

is, dit niets ter beſlisſing van ons verſchil doet.

En, zo het tweede, hebben ze zig zekerlyk

of niet zeer naauwkeurig uitgelaten, gelyk Hen

de Praeſident van ByNKERSHOEK Quaeſt. jur. publ.

lib. I. cap. XXIV. daar van ganſch niet vry

fpreekt; Of dit heeft zyn betrekking, gelyk dit

OnS ZO# niet voorkomt, tot de wyze

van Represſalien te oefenen; Want of wel dezel

ve by de Romeinſche Wetten niet in een eigent

lyken zin bekend waren, zo was daar by egter

het jus gentium pro ſubjeéid materia ſecunda

rium in agting, S. 2. J. de J. N. G. & Civ.

Dit vereiſte by de Romeinen, welke (volgens

het getuigenis van PoLYBIUs by BYNKERSH. d. l.

lib. I. cap. II. mede aangehaalt,) benevens de

Achajers genoegzaam de eenigſte der oude Vol

keren waren, die den Oorlog behoorlyk van te

voren declareerden, dat men geen oorlog ofgeweld

iemand aandoen mogt, als na voorgaande decla

ratie, arg. L. 1 18. f. de V. S. (zz)

Dusdanig is by de verdere ſchikking van die

Munſterſche Vrede art. 6o. dien aangaande me

de voorzien, ,, dat wel zal toegelaten wezen,

» in

(zz) Quecunque jura privatus perſequitur in judicio, ea

princeps perſequitur bello. PEREz. ad tit. C. ut armor. n. 17

ſolebant quoque Romani inimicitias privatas, pariter ac bel

lum publicum, aperte indicere; unde toties indictae, teſtata:

denuntiatae & profeſſie inimicitiac , apud veteres occurrunt,

ut ex LIpsio & RHEvARDo, qui eoruin loca collegerunt, jam

obſervavit OT To ad Inſt, lib. I cap. XXV. S. 11.

3

:
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, ingevalle van openbare weigering van ju

, ſtitie hem te voorzien, gelyk gebruikelyk is,

,, by Brieven van marque of Repreſalie. -

Dus dat een vriendelyke interpellatie of aan

zegging van het oefenen van Represſalien, (mee

ſtendeel preludes van een oorlog zynde, PUF

FEND. de Off. Hom. & Civ. lib. II. cap. XVI.

S. 10. f) vooraf moeſt gaan. - -

Waarom die voorſieninge by deze Munſter

ſche Vrede niet ſtrydende tegens het Roomſche

Regt, maar daarmede , quod ad executionent

Repreſſaliarum , wel overeentebrengen zynde,

de hoge Contractanten zig daarop, of op de ge

woonte van dit Volk, niet ongerymt kunnen

beroepen hebben; -

Te meer dewyl deze bloedigen Oorlog, door

die Vrede van Munſter geëindigt, zelfs zonder

Oorlogsverklaring begonnen was en veele Euro

peiſche Natien dit wel meer dusdanig gepracti

ſeert hadden, gelyk BYNKERSH. daar ter plaatze

breder aantekent.

En ofſchoon Hy (d. cap. XXIV.) het gebruik

der woorden Keyzerlyke Wetten en Conſtitutien

by voorſ, art. 22. der Munſterſche Vrede anders

verklaart, en dit, ook niet ongepaſt, wil te huis

# hebben tot het gemene gebruik, omtrent

epreſſalien plaats hebbende, Om dat over en

weder het jus Juſtinianeum en jus Commune

voor malkanderen meeſten tyd genomen worden.

Zo doet dit wederom niets tot nadeel van ons

hoofd-verſchil, dewyl daaruit al wederom volgt,

dat dit jus Juſtinianeum by de Europeërs als

een gemeen Regt wierd aangezien, en door de

uitdrukking van het laatſte altyd het eerſte ver

- 2 ſtaan,



( 172 )

ſtaan, en niet het Duitſche Keyzer-Recht, of

andere Ryksverordeningen,

Want, om niet te melden, dat men moeite

zou hebben daar van blyken in dat Duitſche

Keyzer-Recht (aaa) te vinden, zo is het niet

denkelyk, dat de hoge Parthyen Contractanten

zig dienaangaande aan de uitſpraak van andere

Keyzerlyke of byzondere Ryks-verordeningen

(waar van de eerſte in onbruik reets geraakt

zyn, en uit de tweede bezwaarlyk een vaſt Regt,

gelyk HEINEcc. d. lib. II. cap. II. S. XLVII.

cap. IV. S. CXVII. dit een en ander reets op

gemerkt heeft, te formeren is) hebben willen

onderwerpen. - .

Dit ſtryd tegens de natuur, immers tegens

het gebruik der Repreſſalien, en daar over

tuſſen de respective Ryken en Republyken ge

maakte ſchikkingen; -

Dewyl daarby, gelyk dit de Heer ByNKERsII.

d. cap. XXIV. uit eenige Tractaten van onze

Republyk met Engeland, Vrankryk enz. breder

aanwyſt, vaſtgeſtelt is, dat geen Repreſſälien

mogen verleent worden, als wanneer een bele

digde zig eerſt over het ongelyk hem aangedaan

by de Overigheid van die gene, welke hem be

ledigt heeft, addreſſeert en daar van binnen zeke

ren tyd geen voldoening ontfangt. -

Zo

(aaa) Door den Heere v AN SENcKENBERa uitgegeven,

en waar over hier boven bladz. 143. (ii) breder geſproken is.

Ondertuſſchen is het bekent, dat in het Duitſche Ryk daar

omtrent eenige voorſieninge gemaakt is in Bulla Amrea ;

Dog ook teffens zeker, dat geen Repreſſalien (by de Duit

ſchers HFecbe) door de Keizeren toegeſtaan, mogen ter

uitvoer gebragt worden, als na voorgaande denunciatie, 't

geen, gelyk wy bladz. 17o. gezien hebben, overeenkomt

met het Romeinſche Regt, en daaruit door SALwEcHTERUs

Trati. Crim. cap. LXXVI. ook zelfs aangedrongen word.
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Zo dat een Hollander by voorbeeld door een

Engelsman beledigt zynde, en daar van geen

voldoening in Engeland krygen kunnende, met

conſent van H. H. Mog. of Ed. Gr. Mog.

('t geen thans, om my in geen onnodige dis

puten in te wikkelen, niet onderzoeke) hier te

Lande zyn ſchade verhalen kan: Zo dat het van

de Souverain van de beledigde afhangt, om, na

onderzoek der zake, die brieven van Marque

of Repreſ/alien te accorderen of niet ; Zonder

dat Hy zig graag daaromtrent aan de uitſpraak

van de Keyzer of een ander Mogentheid, of dit

goed of kwalyk door Hem geaccordeert is, zou

onderwerpen,

Gelyk nu uit deze geallegeerde art. 22. der

Munſterſche Vreede, welke explicatie men ook

aan die Keyzerlyke Conſtitutien daarby vermelt

komt te geven, geenſins in het algemeen volgt,

dat de Wetten van juſtinianus niet als gemene

Regten of Wetten zouden aangemerkt wor

den, kan dit te minder in aanzien der Gro

ninger Wetten in het byzonder daar uit beſlo

ten worden.

Omdat, om hier mede tot de Twede Tegen- II.

werpinge te naderen, boven en behalven 't guntTegen

wy hier boven in het breede reets aangehaaltwer

hebben, en waartoe wy ons, om niet twee-ping.

maal het zelfde te zeggen, gedragen de Heer Bladz.

Copes vAN HAssELT de Zoon d. diſſert. ſett. I. 142.

pag. 14. & 16. uit HALTHAUs en uit de beken

tenis van VAN DER MARCK zelve reets daar gedaan

heeft, dat in 't algemeen door gemeene Reg

ten die van Juſtinianus verſtaan zyn , en nog

worden; Conf. LEYSER Supl. ff. Spec. V. Obſ. V.

Zo dat daar over geen verſchil zynde, men

O 3 in
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in aanzien maar van die van Groningen, 't welk

de Heer vAN DER MARck Inſt. # Civ. d.

S. 52. in twyffel trekt, ons wederom zullen

gedragen tot FELTMAN bladz. 166. aangehaalt,

waaruit, behalven het geen de Gron. Regtsgel.

en de Heer vAN PEER, dienaangaande zo over

tuigent bygebragt hebben, blykt, dat, dewyl

door ganſch Nederland, en daar onder mede

Groningen dit Romeinſche Regt is aangenomen,

het zelve daar door alleen, wanneer men op de

klank van woorden en niet op zaken wil letten,

die naam verdient, om dat dit Regt alle de

Nederlanders met malkanderen gemenerhand tot

een Behulp-regt hebben aangenomen, en zy in

die zin het zelve met malkanderen gemeen heb

toen,

Zo dat hier op byzonderlyk zou toepaſſelyk

zyn de beſchryving die ALEtoPH. bl. 1 13. van

gemene Rechten geeft, dezelve definierende die

gene te zyn, welke een Burgerſtaat of Maat

ſchappye met meer andere gemeen heeft;

Dog daar wy , en genoegzaam alle, in die

zin het jus Romanum nemen, oordeelt Hy,

dat het zogenaamde Keyzer-Recht, en de alge

mene Ryks-verordeningen niet te onregt oudtyds

(dog hier over hebben wy thans geen verſchil)

gemene Rechten genoemt wierden, -

Waarop Hy laat volgen, dat mede in deze

zin by ons veel gevoeglyker de zogenaamde

Wisbuiſche Zee-regten enz. gemene Rechten met

betrekking tot Zee-zaaken en Koophandel ge

noemt kunnen worden, dan de Romeinſche
Wetten; • •

Dit ophelderende met het geval van Wiſſels,

Aſſurantien, Bodemeryen enz. waarover, naar

het

t
:::
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het zeggen van HEINEcc. in Elem. Jur. Camb.

cap. III. S. 5. de beroemde Papinianus, zo we

derlevendig wierd, zou moeten bekennen, dat

hy van nieuws het Regt moeſt Leeren. -

Wy geven ALEtoPH. al wederom toe, en dat

de Wisbuiſche Zee-rechten (na Whisby een der

voornaamſte Noordſche Koopſteden op het Ey

land Gotbland dus genaamt) of liever, om nau

keuriger te ſpreken, de Edicten en Ordonnantien

daaruit, of wel het Zweedſch Zee-regt en de

gemene Couſtumen van der Zee gemaakt en

door Keyzer Carel V. en naderhand zyn Zoon

Philips II. op den 31. Octob. 1563. onder de

naam van Edict perpetueel geëmaneert voor de

Romeynſche Wetten moeten gaan, wanneer de

byzondere Zee-Reglementen van deze of geene

plaatzen zwygen; en dat Papinianus herleevende

veele nieuwe Regten en Wetten zou moeten

leeren.

Dog wat zeid dat? Is daar door bewezen,

dat in andere zaken de Romeinſche Wetten niet

datelyk na de Land-Wetten en Gewoontens een

ſubſidiaire kragt hebben?

Wy zeggen vrymoediglyk neen, gelyk wy ver

der eveneens ſtaande houden, dat na die Wisbui

ſche of andere Zee-Rechten enz. (bbb) het Jus

Romanum in toepaſſing volgen moet.

Daar toe hebben wy niet eens nodig het ge

O 4 Zag

(bbb) Of gelyk wy ſtraks gezegd hebben, het Edict per- .

petueel, zo als de Heer HAMERST. over de Stat. van Vries

land I. B. tit. XXII. ad Rubr. leert, en welke daarom

trent zeer breedvoerig handelende aantoont, dat de Frie

ſcbe Ordonn. genoegzaam overeenkomt met dit Ediët perpe

tueel, of Eeuwig Editt op het faitt van de Zeevaart van

Philips Il. -
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zag van HUBER de jure Civit. lib. III. ſett. I.

cap. II. 57. 58. Junct. Prael. ad tit. ff de LL.

n. 14. BYNKERSH. ad l. 'A#ſocis 9. ff de l. Rhod.

de Jactu. (ccc) vAN ZURCK Cod. Bat. voce Zee

Recht S. 4. 5. en 6. HAMERSTER d.. tit. XXII.

en andere. -

Om dat Koning Philips II. dit in zyn meerge

noemde Ordonn. Statut. en de Eeuwig Edict

op 't faičt van de Zee-vaart van den 31. Octob.

1563. te vinden in het Groot Placaatb. I. D.

II. B. 7. Tit. uitdrukkelyk beveelt col. 827.

,, Willende oock dat all 't geene dat men

, uyt deſen niet en ſal konnen wyſen ende

, beſlichten gedecideert en de getermineert ſal

,, worden naer gemeene geſchreeven reghten ,

,, deroguerende alle coſtuymen ende uſantien ter

, contrarien. -

Dewyl nu deze Ordonnantie ter uitvoer te

brengen, of zig daarna te rigten, aan den Stad

houder van Groeningen mede uitdrukkelyk aan

bevolen is, moet ALEtoPH. ze zo wel in het eene

als andere aannemen, dat is, dat, gelyk ze in

het beſliſſen voor het jus Romanum gaat, dit

egter wederom door de Wetgever te hulp ge

roepen word , wanneer men uit deſen niet en

ſal konnen wyſen en beſlichten;

Dit ontſlaat ons teffens van anders ex l. 6. ff.

de Naut foen. l. 4. C. Eod, en andere aan te

tonen, dat bodemerye enz. zo onbekent niet is

in het Jus Rom.

Die nu verder HEINEcc. d. l. door ALEToPH.

- {13 Il

,

(ccc) Door de Romeinen, even gelyk door ons het

jus Romanum, aangenomen in ſubſidium, zoals de Heeren

yan ByNKERSH., HUBER, vAN HASSELT, de Vader, en

VAN PEER mede aangemerkt hebben.

s
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aangehaalt, maar wil inzien, zal kunnen gewaar

worden, dat Hy datelyk ter zelver plaatze S. 6.

aanmerkt, dat de Wiſſelhandel aan de onderhan

delingen van 't Roomſche Regt (ddd) niet in alles

gelyk zy; Dus dat in die, waar in gelyk is of

geen verſchillende gronden gevonden worden,

het zelve in ſubſidium mede van gebruik kan en

moet zyn; gelyk Hy daarom verſcheide Wiſſel

zaken uit dat jus Rom. beſliſt en wel onder zo

veel andere plaatzen, S. 8. ex l. 56. & 87. ff.

de ſolutionib. -

Zo dat, daar het jus Romanum als een behulp

recht zelfs in dezen blyft beſtaan, zo veel te

minder deszelfs ontoepaſſelykheid in andere za

ken, in het byzonder te Groningen, daar uit

moet volgen.

Dog ALEToPH. komt nader met (bladz. 1 14.)

voor te werpen, ,, dat men eveneens met geen

de minſte waarſchynelykheid kan vooronder

ſtellen, dat wanneer onze (Groninger) Wet

, gevers, na dat Zy in de Stads Conſtitutie Tit.

,, van Houwlyks voorwaarden bepaalt hadden,

, welke Houwelyken wegens Bloedverwandſchap

en Zwagerſchap ongeoorlooft zouden zyn, al

,, daar in het 31. art. zeggen: dat die binnen

,, voorn. verboden graden van Bloedverwant-

,, ſchap of Affiniteit met malkanderen mogten

- O 5 , koe

22

93

25

(ddd) Het is ons voornemen niet alhier te onderzoe

ken, in hoe verre de Wiſſels by de Romeinen bekend

waren, en of daar onder begrepen moet worden, 't geen

Cicero ten behoeve van zyn Zoon te Athenen aſſigneer

de, en waar over dient nagelezen te worden AIRER de

Camb. inſt. veſtig. apud Romanos, door de Heer K. K. REITz

van Middelburg, zo wel als het voornoemde Werk van

HEINEcc. onlangs zeer wel vertaald, en met aantekeningen

opgeheldert.
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, komen te trouwen, zullen na de gemene

, Rechten tegens de inceſtuenſen en bloedſchen

, digen geſtatueert aan Lyf en Goed worden

29## en daar en boven zal zodane Houw

, lyk van onwaarden zyn ; Dat, zegt Hy,

, onze Wetgevers in dit art. door de woorden

, gemene Rechten de Romeinſche Wetten be

, doeld hebben, naardien het kennelyk is, dat

, ingevolge die Rechten zulke, welke zig daar

, aan ſchuldig maken, niet altoos aan hun Lyf

, en Goed geſtraft worden. Zie Nov. 12.

, cap. 1. & 2. l. 38. ff. S. 1. 2. 3. ad l. Jul.

, de adult. l. 68. ff de Ritu Nupt.

Voor en al eer wy tot beantwoording van dit

overgaan, zullen wy aanvankelyk aanmerken,

dat by de Romeinen onderſcheid gemaakt word

tuſſchen Bloedſchande, welke tegens de natuur

zelfs ſtreed en die, welke voornamentlyk door

de Burger-Wet verboden was.

De eerſte wierd zwaar en de twede ligt ge

ſtraft, en hier door is het dat men niet altyd

dezelfde ſtraffen daar by bepaalt vind; zo dat dit

met malkanderen vergeleken wordende de aange

haalde Wetten van ALEToPH. te weten l. 38. ff.

ad l, jul, de adult. l. 68. ff de Ritu nupt. &

Nov. 12. cap. 1. & 2. zeer wel over een te

brengen zouden zyn, voornamentlyk, wanneer men

daarby vergelyke 't geen de Raadsheer HAMER

sTER ad Stat. Friſ. I. B. art. 5. daar over

aangetekent heeft.

Dog dewyl, gelyk bekent, een vorige door

een nadere Wet gederogeert word, was er al

niet aan verbeurt, wanneer deze Novelle tegen

de vorige Wetten ſtreed ; Hierom zullen wy,

om kort te zyn, dezelve alleen nagaan.

5

Hier
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Hier zyn de woorden zelfs van KeizerJuſtinianus

praef. ,, Pro inceſtis dudum nuptiis ſcriptas ab

97

99

79

99

73

77

35

33

99

37

25

72

? »

» »

21

93

29

39

22

25

29

? »

23

2)

31

32

3)

19

92

Imp. Leges non perfecté habereJudicamus, quae

eos quidem, qui inceſtis copulantur nuptiis im

punitos ſinunt: ex iis autem procedentem ſo

bolem, utique inculpabilem exiſtentem privant

rebus patris; ut neceſſitas fit eos quidem, qui

peccant ſine reatu eſſe: eos autem qui innoxii

funt, tanquam peccantes puniri.

Cap. I. ,, Sancimus igitur de cetero, ſi quis

illicitas & contrarias naturae (quas lex inceſtas

& nefandas & damnatas vocat) contraxerit nup

tias, ſiquidem non habuerit filios ex prioribus

legitimis & inculpabilibus fibi contractis nup

tiis mox & ſuarum verum caſum imminere: ſi

mul autem & eorum, quae nomine dotis data

ſunt ei, in nullo poteri, ſed omnia aerario

adſignari: eo quod dum licuerit nuptias fa

cere legitimas contra leges amaverit & confun

derit quidem ſobolem nocuerit autem & ge

neri: egerit vero quae impia & ſceleſta & talia

concupierit qualia plurima etiam irrationabilia

amovent animalia; ſitque ei paena non confis

catio ſolum ſed eitiam cinguli privatio & exi

lium & ſi vilis fuerit, etiam corporis verbera

tio, quatenus diſcat caſte vivere & intra naturam

ſe continere, non autem deleétari & amare ultra

terminum traditsm nobis à natura, etiam his

legibus repugnare. Mulier quoque ſi legem

ſciens hanc quidem neglexerit, inceſtis autem

ſe metu ipſam tradiderit nuptiis, ſub eâdem con

ſtituenda poenâ.

Hier uit dunkt ons nu, dat yder moet over

tuigt zyn, dat aldaar het zelfde gezegt word,

als in d.. art. 31. Conſtitutionis Gron, dat na

1776 ///
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#bt, aan lyf en goed zullen geſtraft war

C2/2,

Omdat men r& cinguli privatio (om van roº.

exilium & corporis verberatio niet eens te ſpre

ken) niet anders als voor een Lyfſtraffe moet

nemen;

Dewyl ieder maar eenigzins bedreven, be

grypt dat men door deze woorden (cinguli pri

vatio) moet verſtaan eene ontzettinge van zyne

waardigheid, welke niet zonder infamie geſchied

l. 2. S. 2. ff de his qui not. inf. Of dit nu voor

een fatzoenlyk man een zware ſtraffe is? Zal

niet nodig zyn in het brede aan te tonen.

Want of wel by voorb. de remotio ſenato

rum per S. 5. J. de capit. dim. & l. 3. ff de

ſenat. niet gehoort onder de capitis diminutio.

Zo is egter de toelating van te Romen te mo

gen blyven een geringe gunſt, ja liever een

harde ſtraf, die de dood gelyk is, om dat het al

lergevoeligſt moeſt zyn voor een afgezet ampte

naar, onder zyn medeburgeren te moeten bly

ven leven, en er niet van geagt te worden. -

Waarom de Keizeren Theod. Valens en Arca

dius in l. 3. C. de Apoſtat, het groter ſtraffe voor

een Apoſtaat rekenen, dat hy onder de menſchen

verkeren moet om veragt te worden, als dat hy

gebannen wierd;

Ook is het immers niet alleen bekent, dat vol

ens de Romeinſche Wetten de zogenaamde pro

portio geometrica (eee) plaats hadde, maar#
aU

(ece) Hiervan is men zelfs te Groningen mede zo vreemd

niet geweeſt, wanneer wy FELTM. Art-b. III. (e) n. 9.

geloven moeten, verhalende, dat, daar andere aldaar

in de winter van 1634. om brandbrieven ter dood gebragt
- Wa
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dat die per expreſſam ſanctionem hujus Novelle,

in het tegenswoordig geval geoefent word; &',

ſivilis fuerit, etiam corporis verberatio.

Zo dat volgens dat jus Romanum een ge

meen Perſoon aan den Lyve, wanneer een man

van aanzien, gelyk hier, met ontzetting van zyn

Ampt, of Banniſſement geſtraft wierd, hoewel

beide ſtricte genomen geen capitaale of dood

ſtraffe, ex quá vitae libertatis atque civitatis

diſpendium ſequitur, maar een paena corporis

inflictiv4, ex. gr. fuſtium admonitio , flagello

rum aut virgarum caſtigatio, membri ampu

tatio, ſtigmatis inuſtio, opus publicum en, die

hier mede gelyk geſtelt worden, relegatio, digni

tatis ademtio vel multta pecuniaria cum infa

mia waren. arg. l. 8. l. 28. ff de poen. l 103. ff.

de V. S. junét. l. 2. l. 7. ff de publ.. judic. l. 6.

S. ult. ſeq4. de paenis.

En dezé Lyf en geen doodſtraf ſchynt de

Groninger Conſtitutie insgelyks te bedoelen. Ten

ware men met Livius biſt. lib. I cap. XXVIII.

het daar voor houdende, nulli gentium mitiores

placuisſe paenas quam Romanis, in materie van

bloedſchande die, welke tegens de natuur zelfs

ſtryden, (en de Romeinen zelfs per LL. ab

ALEtoPH. p. 1 14, 5 ** alleg. wel degelyk

mede van die, by Burgerlyke Wetten verboden,

onderſcheiden hebben,) zwaarder wilde ſtraffen,

gelyk daar van voorbeelden by HAMERSTER d. l.

te vinden zyn.

Verder dunkt ons, dat nog minder ſteek kan

houden, dat in het Selwerder Lantr. art. 52. door

ge

waren, een Student ,, ook ter oorzake van deze circum

zº'n ſtantie, dat hy van goede Luiden was en voorname

» Vrienden hadde enz. daarom alleen het Land ontzegt is.
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gemene Rechten de Romeinſche niet kunnen ver

ſtaan worden, gelyk ALETOPH. bladz. 1 15. al

mede meent, ,, Nademaal de Richters, welke

,, na dat Landrecht oordeelen moeten zyn de

,, Amptman en deszelfs gezworen Byzitters, te

,, zamen acht in getal, welke laaſtgenoemde uit

,, de Gemeente des Gerichts van Selwert geko

,, zen worden, als mede de Volmagten, die uit

,, ieder Carſpel van het Gerecht gekozen worden,

, en de Gerigtsbank de Eenentwintig genaamt

,, uitmaken, welke alle den Amptman uitgezon

,, dert merendeels Landlieden zyn , althans de

, zulke, die de Latynſche taal niet verſtaan, veel

,, weiniger eenige kundigheid in het Romeinſche

,, Regt hebben enz.

Beſluitende daaruit, dat om de ongerymtheid

weg te nemen, welke de Wetgever zou begaan

met luiden te laten decideren na iets, dat ze

niet verſtaan, het beter zou plooyen, zo als in

zommige oude Wetten genoemt word, de vyfzin

men of ook wel beſte reden van wetenſchap en be

ſcheid, dat na de uitlegging van Alet. hetgemene

Natuur-Recht zyn zou, daar door te begrypen.

Waarlyk een fraay argument: de Rigters ver

ſtaan het Regt niet, Ergo moeten ze er niet

na oordelen, en het is genoeg, dat ze hun vyf

zinnen raadplegen. -

Zou dit niet mede doorgaan, omtrent het

Landregt zelve?

Dit bewyſt immers te veel, ergo niets;

Want in die zelfde zin, durven, wy ſtaande

houden, dat van alle die Rigters of Byzitters

(indien ze zo eenvoudig zyn, als ALEToPH. die

beſchryft, en geen bekwaamer kunnen gekoren

worden) 'er byna geen een zyn eigen Landregt

t

- Ver
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verſtaat, dat nu in het Nederduitſch gedrukt en

epubliceert is; Laat ſtaan dat Duitſch Keyzer

echt, 't gunt al veel ſchrandere Luiden moeite

zouden hebben, zonder de Latynſche interpre

tatie of overzetting, te begrypen ;

Na dit Landrecht zo wel als na de Prattyck

(d. art. 52.) moet hy nu evenwel rigten;

Het moet al een bekwaam Procureur zyn, die

beyde verſtaat, om van jonge Advocaten niet

te ſpreeken;

Ja, wy gaan verder, het moet al een geoefent

Schepen in een Stad en voorname Regtbank zyn,

die de Wetten van zyn Stad en Practyk wel

kent, en daarom moeten, ten minſten die ſub

alterne of Boeren-gerigten, die er meer in onze

Republyk zyn, en 't gunt ook meeſten tyd ge

ſchied, zig van advys van Regtsgeleerde voor

zien, in plaats van na hun Boeren vyf zinnen

of Natuur-Eecht de decideren arg. l. 2. S. ult.

ff quis ord, in poſ/. zig dus, (gelyk het Omlan

der Landr. 2. B. art. 73. zelfs zegt) beradende

met des Regtes ervaren, Zie mede het geen by

omtrent zodane Advyzen bladz. 1 oo. hebben

aangetekent; Want anders is het te vreezen, dat,

dewyl groote Geeſten zelfs dagelyks dwaalen,

deze Huislieden op hen zelfs gelaten, wel eens

een Puiter Veenſche Regtbank zouden formee

ren, en ter aanklagte van het beſlikte Zwaantje

een ongelukkige Fobert maken.

Ten waare men het Kamp-Recht weder in

voerde, of de zaak volgens dat oude Duitſche

Hiolûen unü fauſt-recljt liet afdoen.

Het ſmyten met de dobbelſteenen, zo als die

onpartydige Rigter by RABELAIs deed, is niet

wel in het gebruik te brengen.

Dog
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Dog, om niet te beuſelen, geloven wy, dat

die vyf zinnen, beſcheidentheid, conſcientie enz.

of, indien men het in dit geval met Aletoph.

liefſt gemeen Natuur-Recht noemen wil, of

1mo een andere uitlegging vereyſen, of 2do dan

eerſt te pas komen, wanneer gelyk de Heeren

CoPEs vAN HAssELT en vAN PEER ter aange

haalde plaatzen wel aangeroert hebben, de

zaak uit dat ſubſidiaire Roomſche Regt, zo

min als uit de plaatzelyke Wetten en Gewoon

tens kunnen beſliſt worden.

Om hier van nader overtuigt te zyn, zullen

wy ad primum maar een korte en eenvoudige

uitlegging doen van die vyfzinnen, beſcheident

heid en conſcientie, en zeggen, dat die in Regts

zaken geen andere hebben kan, als dat een Rig

ter alle vooroordelen en partydigheid afleggende

(en dan kwyt hy zyn conſcientie) al zyn ver

ſtand en natuurlyk oordeel aanwend om het ge

val op de Wet toe te paſſen, en daarna uit

ſpraak te doen (en dit is zyn vyf zinnen doen

werken, en zyn beſcheidentheid oefenen) zo

dat die beſcheidentheid altyd aan de Wet ver

knogt moet zyn, arg. l. 1. ff de Uſuris immers

daar tegens niet ſtryden; .

Dog zo de Wet of Gewoontens niets bepa

len of daar uit analogice opgemaakt kan worden,

is ad ſecundum die beſcheidentheid of arbitrium

judicis van een ruimer betekenis en uitgeſtrekt

heid, zo dat ze dan de billykheid (die ze wel

degelyk altyd in het oog moet houden arg. l. 3o.

ff de Oper. lib.) alleen tot een rigtſnoer heeft

l. 1. C. divortio facto.

En deze onze uitlegging, meenen wy , zo

wel plaats te hebben omtrent plaatzelyke als

ſub

:
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ſubſidiaire Wetten, wanneer in de Landrechten

of Handveſten en diergelyke Inſtrumenten de

zaak aan des Rigters beſcheidentheid en vyf

zinnen gelaten word.

De Heer vAN BYNKERSH. d. praef in pr.

ſchynt te begrypen, dat in de vroegſte tyden

onder de Hollandſche Graven tot op den Jare

1462. wanneer (gelyk wy boven reets bladz.

1o6. (v) gezien hebben) Carel de Stoute den

Hove van Holland het ſubſidiair gebruik van het

Romeinſche Regt uitdrukkelyk voorgeſchreven

heeft, geen in agtneming van dat (Romeinſche)

Regt heeft plaats gehad en bygevolg de Rigters

hunne vyf zinnen in plaats van het zelve raad

pleegden en daarna in ſubſidium regt deden.

Het is hier de tyd en plaats niet, om dit ſtuk

te behandelen; anders zou het ons, geloven wy,

niet veel moeite koſten zo in het algemeen uit

de Heer WAGENAER Vaderl. hiſt. II. D. bladz.

18. en andere aantetonen, dat zelfs in vroegere

tyden, wanneer de Volks Wetten en Frankiſche

Inzettingen zweegen, men zig aan het Romein

ſche Regt hield, als in het byzonder ten opzigte

der tyden van Graaf Willem (waar van wy hier

boven bladz. 152. 153. reets geſproken hebben)

nader aan te dringen, dat toen ter tyd wel dege

lyk niet alleen het Romeinſche Regt, maar zelfs

dat van Juſtinianus van gezag was, zo als de

Heer Praeſident dit mede ſchynt in twyffel te
trekken. e

Dog wy ſtappen hier te eerder van af, om ,

dat de ſubſidiaire kragt van het Juſtinianeiſch

Regt na Carel de Stoute en nog meer na Carel V.

en Philips II. ten minſten uitgemaakt zynde,

daar uit dan ook blyft vaſt ſtaan, dat nu de

I. DE EL. P vyf
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vyf zinnen omtrent beide, dat is, omtrent het

plaatzelyke en dit ſubſidiaire Regt werken

mOCCCIl.

Omtrent het plaatzelyke

Zouden wy een ruim velt vinden in de

oude Chartres en Handveſten ; Dog ons bekor

tende zullen wy ons in het algemeen gedragen

tot HEEMSKERK Bat. Arcad, alwaar die geagte

Schryver (bl. 558. enz. zesde Druk) reets ge

leert heeft, dat ,, zo wanneer eenige zaken geen

, beſchreven Landregten, Handveſten, Keuren

,, of Gewoonten werden gevonden, de Regters

,, van ouds by eede vermaant zyn geweeſt daar

, in te volgen, de beſte reeden na hare wetent

, heid en beſcheidentheid. -

Dit ophelderende met verſcheide Handveſten

by de Hertogen Aelbregt en Willem van Beyeren,

in de XIV. en XV. Eeuw gegeven;

Gelyk Hy daar ter plaatze (in not *) dit

uitlegt, judici a praeſcripto legum haud eſſe

diſcedendum, nam fruſtra eas latas; niſi obſer

ventur, nec oportere nos plus legibus ſapere.

Waarom dan ook in oude tyden de Rigters

niet alleen verpligt waren een zekere boete te

geven, wanneer ze tegens de Wetten uitſpraak

deden, waar ook naderhand genoodzaakt die

voor de Hogere Gerigtsbanken in cas d'appel,

(gelyk nog huiden de ſubalterne Krygsraden enz.

daar toe mede geciteert worden,) te verantwoor

den, waar over men den Heer TRoTz theſ. Jur

pub. S. 124 ſeqq. kan nalezen.

Zo dat zelfs in mindere Gerigtsbanken, uit

eenvoudige perſonen te zamen geſtelt, die vyf

zinnen op de toepaſſing der Wet moeten wer

ken,

-
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ken, en die, ut in l, 17. C. de Judiciis, moes

ten regt doen pro ſui & legis ſcientia.

Dit hebben in het byzonder de Groningers

gewilt, dewyl onder anderen by de nadere Uit

ſpraak van H. H. Mog. in 1599. art. 6. door

de Heer vAN DER MARck. Inſt. Jur. Civ. d.

S.52. aangehaalt, verſtaan is, ,, dat de Hooft

, mannen zullen eed doen en zweeren, om uyt

, den name ende van wegen de Hoge Overig

, heid ende Heerlykheid der Stad Groeningen

, ende Ommelanden neffens den Welgebooren

,, Heere Stadholder, uit dezelve Stadt-Recht

,, ende Juſtitie zullen doen, rechte deelen vin

, den ende rechte bereedinge doèl: NB. naer

, beſte Wetenſchap, naar Landrechten, Pri

,, vilegien, oude Herkomſten en goede Gewoon

,, tén enZ.

Dus dat alwederom die beſte Wetenſchap niet

tot een cerebrine billykheid maar tot de Land

rechten enz. moet te huis gebragt worden;

Dog dewyl Wy voorzien, dat men dit graag

toegevende alleen 'de zwarigheid zal doen huis

veſten omtrent het Romeinſche Regt, zodanig,

dat ſchoon de eigen Wetten, Gewoontens enz.

ontegenzeggelyk, volgens het begrip van de

Heer vAN DER MARck voor de oefening der

billykheid moeten gaan, dit egter niet te huis te

brengen zou zyn tot dat vreemde Romeinſche .

Regt en het zelve die voorrang moeten gegeven
worden.

Zo dient dezen aangaande en dus

Omtrent die ſubſidiaire Wetten, .

dat al wederom, in het algemeen, dat Romein
P 2 ſche
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ſche # in toepaſſing voor het oefenen dier

billykheid, het uitwerkzel der vyf zinnen, moet

aſºn 3g ,, Alzoo de Roomſche Wetten (zyn de woor

den van gedagte Raadsheer vAN HEEMSKERK)

, by verſtandige Luiden bevonden wierden wys

,, heids en billykheids vol te zyn;

Waarom , dezelve eerſt als voorbeelden van

, wysheid ende billikheid en metter tyd door

,,' Gewoonte als Wetten aangenomen.

Om dit met een voorbeeld op te helderen,

gelieve de Lezer maar op te ſlaan het Landr.

der Vier Bovenampten des Nymeegſch. Quart.

van 1686. Volgens het zelve tit. I. art. XVII.

zweert een Gerichtsman of Schepen dat naar

zyn beſte kennis volgens de Land-brieven ende

Rechten korte goede en onpartydige juſtitie zal

helpen adminiſtreren, -

Ondertuſſchen is hem daar by tit. XXXVII. f.

wel uitdrukkelyk opgelegt in ſubſidium te volgen

de dispoſitie van de gemeene Rechten.

Zo dat die gemeene of Romeinſche Regten

't zy door gewoonte, 't zy door uitdrukkelyk

bevel een gelyke kragt en rang met of terſtond

na die plaatzelyke Wetten en Gewoontens ge

kregen hebbende, die vyf zinnen op derzelver

ſubſidiaire toepasſing die zelfde werking doen

moeten, als op het plaatzelyk Regt zelve, dat

is, zo als wy dit hier boven bladz. 184. enz.

beſchreven hebben. - -

Gelyk in het byzonder door de kleine, dog

hier beſliſſende verandering, welke in 1749. in

de Inſtructie voor de Hoge Juſtitie-Camer te

Groningen ten aanzien van dit art. 6. gemaakt

is, en waarby voor de woorden Privilegien en

ºf

Wi

n

024
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oude Herkomſten geſtelt zyn Civile Wetten,

klaar aftenemen is, dat de oude herkomſten

mede bragten, dat de Groningers, als een ge

deelte der Nederlanden, zo als wy bladz. 188.

gezien hebben, van ouds mede deze Romeinſche

Regten geoordeelt hebben wysheids en billyk

beids vol te zyn, en metter tyd door gewoonte

als Wetten hebben aangenomen, tot dat de

Overigheid aldaar die uitdrukkelyk uit hoofde van

die gewoonte en overtuiging van derzelver waarde

te hulp geroepen hebben,

Gelyk uit zo veele plaatzen blyken kan, als

onder anderen.

1mo Uit het Landr. van Wedde en Weſterw.

art. 285. alwaar deze woorden ſtaan: door de

Gron. Regtsg, bl. 78. aangehaalt:

,, Al wat men in dufſen Landrechten niet en

, vind dat ſal men na Keiſers-rechten berichten.

2do Uit het Selwerder Landr lib. 5. art. 52.

alwaar, volgens de opgave van de Heer vAN

DER MARCK zelve d. S. 52. p. 94. gevonden

word:

, Voorts alle andere, zoo civile als crimineele

, zaaken , waervan in deſen Land-Rechte niet

13# of geſtatueert is ſullen na Stads

echten en Ordonnantien riedes gemaekt ofte

, noch te maeken en verdere na de Gemeene

» Rechten en Practyck geoordeelt worden,”

vergelyk hier mede Ord. op de Regtsbed. over

Sapmeer S. 2o. en andere meer. -

3tio Uit het Oldamptſter Landr. I. B. art.

CVII. alwaar de woorden door de Heer vAN PEER,

opzettelyk als gezegt uitgelegt, deze zyn:

,, De Droſt zal richten naar deze beſchrevene

» Landrechten en wat hier in niet gedecideert

P 3 is ,

*.
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,, is, zal gericht worden naar oude deugdelyke

, Couſtumen, Gewoonten ende gemene beſte

, rechten, redenen en billykheid.

4to Eyndelyk uit de Inſtructie voor de Hoge

juſtitie-Camer in de Provincie van Stad en

Ommelanden van Groningen van den 27. Nov.

1749. by de Gron. Regtsgel. bl. 78. aangehaalt,

waarna de Rigters by het niet voor handen zyn

van eyge Wetten enz. art. 2. en 1 13. moeten

recht en Juſtitie doen na Civile Wetten.

Dat nu alle en een ider dezer benamingen tot

het jus Juſtinianeum moeten te huis gebragt

worden, hebben zo wel de Gron. Regtsgel. en

de Heeren CoPEs vAN HAssELT en vAN PEER

op een overtuigende wyze, zonder er om heen

te ſchermen, aangetoont, als wy ons vleyen,

zulks ten aanzien van de twee eerſte, (Keyzer

lyke en gemene Rechten) by gelegentheid der

Eerſte en tegenswoordige Twede Tegenwerping

van ALEToPH. reets gedaan te hebben, en nog

met betrekkinge tot de twee Laatſte (Beſte

Rechten en Civile Wetten) by de behandelinge

der derde en vierde van die Tegenwerpingen

te zullen doen.

III. Om daar mede nu datelyk en dus met de

Tegen-Derde Tegenwerping een begin te maken, zal

wer- het nodig zyn te zien, wat die in zig bevat,

ing. Aletoph. dan al verder gaande meent bladz. 1 16.

Bladz. dat die beſte Rechten niet tot het Romeinſche

142. Recht kunnen te huis gebragt worden, en dit

wel voornamentlyk om twee redenen; Waar van

de eerſte hier in beſtaan zou: -

,, Dat beſte Rechten buyten twyffel, indien

,, men de woorden in hun eigentlyke zin opvat,
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,, met betrekking op een Burgerſtaat, zulke Wet

,, ten zyn , door welker betrachting het oog

, merk, dat is, het waar welzyn van de Burger

, lyke Maatſchappye het meeſt bevordert word,

, en naardien het welzyn van den Burgerſtaat

, dan het beſt bevordert word, wanneer de

,, Wetten gegrond zyn op het verband of de

, betrekking, welke de geſteltheid van den Bur

, gerſtaat met deszelfs oogmerk heeft, zo zegt

,, Beſte Rechten niet anders dan dezulke, welke

, het meeſt op de omſtandigheden plooyen.

En de tweede :

,, Dat onze (Groninger) Wetgevers zelfs wil

, len, dat die woorden ook in zulken eigenaar

, tigen zin zullen opgevat worden;

Daar uit beſluitende, dat niet het Romeinſche

Regt, maar de Natuur-Wetten op den Burger

ſtaat toegepaſt door Dezelye bedoelt is, en dus

deze laatſte en niet de eerſte de beſte zyn.

Omtrent deze eerſte reden dient vooraf aan

gemerkt te worden, dat wy hier een ruim veld

zouden hebben, om te onderzoeken, of die

Romeinſche Wetten in het algemeen zwanger

gaan aan die ongerymtheden, waar van de Heer

vAN DER MARck ze door al zyn Werken beſchul

digt en om het welke te bewyzen, zo wel Dr.

FEDDo HovING d. diſſertat. als URBANUs HILA

RIUs, (waar aan dit door zyn Vrind ALETOPH, ter

gelegentheid, dat Hy zou aantonen, dat de aan

halingen van de HeervAN DER MARCK zo valſch niet

waren, als de GRONINGERREGTsGELEERDE opgeeft,

overgelaten is) een zodanige menigte van Schryvers

hebben bygebragt, dat men op het bloote gezigt

alleen ſchrikken moet, om het naleezen van

P 4 dien,
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dien, tot een ſtuk, waartoe die allegatie geenſins

gehoort, te ondernemen. (fff)

Dan dewyl ons voornemen hier zo min is,

om in het breede onderzoek te doen over het

te regt of verkeerd aanhalen van de Heer vAN

DER MARCK of liever Dr. HovING, welke wy,

(gelyk boven bladz. 141. (hh) reets gezegt hebben)

geen reden vinden de eer van opſtelling dier diſſer

tatie te weigeren, als het jus Romanum opzet

telyk te verdedigen, en daar aan als het ware

Goddelyke, immers die onberispelyke volmaakt

heid toe te ſchryven, welke de al te grote voor

vegters, die wy met en nevens andere gematigde

Regtsgeleerden belaggen moeten, er aan toe

eigenen. - -

Zo kunnen wy egter niet voorby, die geene

welke het zelve niet minder ongerymt van hand

taſtelyke onbillykheid, vervelende wydlopigheid,

. * . * er

(fff) Waarlyk, indien we hier Schryvers tegen Schry

vers wilden aanhalen, en dus auctoriteit tegens auctoriteit

ſtellen, zou het wel op de Boeken-ſtryd van DoR. SWIFT

in zyn Vertelſel van de Ton kunnen uitdraaijen, waar by ik

egter nog niet kan zien, dat de Partiſans van de Heer vAN

DER MARcK veel vooruit zouden hebben, indien het waar

is, dat de diſcipline een wezendlyk gedeelte van de Tattique

uitmaakt, want wanneer die meeſtendeel nog ongeöeffende

aanvoerders van de mindere Corpſen in voorvallende ge

Iegentheid, in het plan van operatie van hun Chef niet be

paalt, na hun eigen vyf zinnen wilden te werk gaan, zou
den ze dikwils een tegenſtrydige manaeuvre maken, en daar

door gemakkelyk door de Vyand, (ouder. Officiers hebben

de , die het vuur gezien en wel uitdrukkelyk ordre hebben,

zig in gevallen in het opgegeven Plan van Operatie van hun

Chef niet bepaalt, na de bevelen van een ander Speciaal

daar toe gecommandeert Generaal te gedragen,) geſlagen wor

den. De Heer vAN DER MARck vergeve my doze uitſtap;

Ze was mogelyk beter niet geſchied, ondertuſſchen kan hy

verzekert zyn, dat ze de algemene achting voor zyn ge

leertheid niet vermindert. - -
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ergerſyke ſpitsvindigheid en wat iets meer is, ver

dagt houden in navolging van de Heer vAN PEER

bladz. 27. na MENEKEN Charlatan. Erud. p. 183.

te zenden, en op deze die aldaar dus luidende

woorden toe te paſſen: -

,, Aliis nec Juſtinianus, nec Tribonianus, ſatis

,, placet, homines quippe, ſi illis eredas, inep

,, tisſimi & vix obolo digni, qui ſi Jus naturae,

, tantopere hoc ſeculo decantatum , a noſtris

,, hominibus addidiciſſent, longe aliud ac emen

, datius juris corpus nobis dediſſent. Itaque nihil

admittunt a legislatore ſapienter conſtitutum &

tot judicum calculis confirmatum , quod non

ad naturae, quam ſibi fingunt legem, dijudi

cent , quam ſi quisque rationem ſequi prae

,, libidine velit ecquid tandem aequum aut juſtum

,, futurum exiſtimatis, Auditores?

Ja wy maken zelfs geen zwarigheid, daar wy

egter blyven belydenis doen van het myden van

deze twee uiterſten met de Heer CoPEs vAN

HASSELT , de Vader, te bekennen, dat wy dit

Wetboek genoegzaam nooit zonder vrugt raad

plegen, en daar uit altyd iets nieuws leeren,

, ita ut de hoc juris univerſalis theſauro vere

,, dici poſſit, neminem ab eo niſi doctiorem

,, recedere. -

Om nu aan te tonen, dat dit ons zeggen ook

niet ontbloot is van de goedkeuring van verſtan

dige en onpartydige Mannen, en wy dus door

dat heerſchende vooroordeel, 't welk ALEToPH.

bl. 117. zommige Regtsgeleerde toeſchryft, juiſt

zo zeer niet weggeſleept worden, zullen wy

eenige weinige getuigeniſſen van dezelve by

brengen ; En om alle zwymel van partydigheid

weg te nemen, zullen die niet beſtaan in blote

P 5 Regts
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Regtsgeleerde veel minder in zulke, welke hunne

geheele leeftyd genoegzaam beſteed hebben in

Zie naſpeuring van dat Recht en welker Weten

ſchap binnen den omtrek van het zelve genoeg

zaam alleen bepaalt is, zoals ALEToPH. bl. 2.

daar van deze beſchryving doet, maar in God

geleerde en Philoſophen.

Onder de Godgeleerde, die, gelyk ten minſten

JoH, DE DICASTELLo de J. & J. praef & lib. II.

Tract. II. Diſp. V. dub. 8. n, 156, wil, haar

toevlugt in het behandelen der Theologia moralis

merendeels tot de Wetten van Juſtinianus nemen

zouden, 't welk hoe ongerymt dit ook ſommige

mogelyk , voorkomen zal , egter onze Groote

JoHAN vAN DEN HoNERT zo zeer niet ſchynt te

verwerpen, dewyl wylen Zyn Hoog Eerw, zig

dikwils van dit Recht bedient heeft, om zyne

redeneringen in zyn Menſch in Chriſtus op te

helderen en aan te dringen;

Onder de Godgeleerde dan, zeggen wy, zullen

wy, om van TERTULLIANUs in apolog. cap. XLV.

leges Romanas ad innocentiam pergere en an

dere niet eens te ſpreken, voornamentlyk uit

kippen een Man, wiens naam alleen onze agting

na zig trekt: Wy hebben, om kort te zyn, het

oog op PHILIP MELANCHToN;

Deze heeft in een opzettelyk daar toe gehou

dene Redenvoering (welke Wy by een bekwame

gelegentheid de Lezer nog wel eens zullen mede

deelen) zig niet ontzien opentlyk te betuigen,

dat het Romeinſche Regt, dat van andere Vol

keren overtreffende, een wezendlyke wysbegeerte

in zig bevat.

Onder de Roomſch Catholyke Godgeleerde,

welke anders met hun jus Canonicum zo veel

op
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op hebben, laat zekere DoM. BoNAVENTURE

D'ARGoNNE, een Carthuiſer Monnik en Prior van

Goillon in Normandie, onder de naam van M. DE

VicNEuL-MARvILLE Melang. d. hiſt. & de Litte

rat. II. vol. zig daar over dus uit:

,, Rien n'eſt plus propre a former la raiſon

, & les moeurs, que l'etude du Droit Romain,

,, Il n'eſt point d'homme quitienne quelque rang

, dans le monde, qui ne doive avoir lu avec

,, attention du moins une fois en ſa vië les Codes

, & les Inſtitutes de JUSTINIEN ; On ſe doit

, cela a ſoi meme & a l'utilité publique.

Uit de Philoſophen, welke anders in deze zaak

volgens het zeggen van de Engelſche Cancellier

BAcoN juiſt geen competente Rigters zyn, komen

wy alleen maar voor den dag met den vermaar

den LEIBNITs;

Deze is te geloofwaardiger, zo om dat de Heer

vAN DER MARCK Orat. ſt mavultis ill. LEIB

NITziUM audire, Hem zelfs produceert, als om

dat Hy de Doctoraale Gradus, Hem eerſt te

Leipzich in 1666. geweigert, te Altorf onder

Neurenberg naderhand bekomen hebbende, daar

door vooronderſteld word dit Wetboek zo veel

te beter te kennen. .

LEIBNITs dan, om ter zaak te komen, kon

zig niet ontſlaan, van in zyn briev aan de Heer

KESTNER uit Hanover, op den 1 July 1716 te

ſchryven (vol. III. hier boven bladz. 1o9. (y)

aangehaalt Epiſt. XXVII. ad KEsTNERUM XV.)

, Romani in omni genere Doctrinae Graecis

,, cedunt. Ab iis Philoſophiam, Medicinam ſtu

, dia Mathematica mutuo ſumſerunt, de ſuo vix

,, quicquam magni momenti adjecerunt: in una

,, jurisprudentia regnant; hujus etſi ſemina a

- ,, Grae
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Græcis acceperint, imde tamen hortum exci

,, tarumt ampliffimum pulcherrimumque eaque

9»

•»

•»

»»

»»

»•

••

»»

2»

»»

»»

»»

2»

»

»

»»

»»

»»

»

»»

»»

»»

»»

»»

im re uma , omnes populos , quod comfiat,

vicertum#.

,, Excudant alii fpirantia mollius aera,

,, Credo etiam vivos ducant deMarmore vultus,

,, Tu regere ImperiopopulosRomane memento,

,, Hæ Tibi erunt artes!

,, Dixi fepius , poß fcripta Geometrarum

mibil exffare, quod vi ac fubtilitate cum Ro•

mamorum juriscomfultorum fcriptis compa

rari poffît, tamtum nervi imef}, tantum pro

fumditatis. Et quem ad modum remotis titulis

& ceteris operis integri judiciis, demonftratio

nem lemmatis alicujus Geometrici ex EUCLIDE

aut ARCHIMEDE aut ApolloNio ægre difcernas

& ad Auétorem fuum referas : adeo omnium

idem ftylus videtur, tanquam ipfa reéìa Ratio

per horum Virorum ora loqueretur; ita Juris

confulti etiam Romani fibi gemelli funt , ut

fublatis judiciis, quibus fententiæ aut argumento

diftinguuntur diftinguere ftylum aut loquentem

vix poffis. Nec ufpium }uris Naturalis præ

clare exculti uberiora veßigia deprehendas.

Et ibi ab eo receffum eft, five ob formularum

duétus, five ex majorum traditis, five ob leges

novas, ipfæ confequentiæ, ex nova Hypothefi

æternis reétæ rationis diétaminibus addita, mira

bili ingenio nec minore firmitate deducuntur;

Neétam fæpe a ratione abutitur , quam vulgo

videtur. -

Waarna Hy, na dat in *t voorbygaan beweert

heeft, dat het axioma juris Romami : Ex mudo

pa

.

n.
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patto non datur actio, zo zeer niet ſtryd tegens

het jus Naturae, dit laat volgen: ,, Attigi tan

, tum, ut intelligatur altius penetraſſe juris

, conſultos veteris Romae, quam illis nunc vide

,, tur vulgo , qui neglecta Romana jurispru

,, dentia naturalem profitentur. a

Dit is nu een man, welke zyn leeftyd niet

blotelings beſteedt heeft in de naſpeuring van

dat Recht, en welkers wetenſchap binnen den

omtrek van hetzelve geenſins bepaalt geweeſt is.

Is het dan nu te verwonderen, dat zo veele

Natien en vermaarde Mannen dit Romeinſche

Regt voor het beſte aangezien hebben?

Dog dit zy voor ditmaal genoeg,

Te meer, om dat, het wel ingezien zynde,

ALEtoPH. bl. 115. juiſt de Romeinſche Regten

niet regtdraats van ongerymtheid en onbillykheid

('t gunt aan URBANUs HILARIUs ſchynt overge

bleven te zyn, en die zig, door het voor den

dag brengen van een groot aantal Schryvers, zig

zeer wel van deze aan hem opgelegde taak ge

kweten heeft) beſchuldigt, maar dit voornament

lyk wil, dat ze met onzen (Groninger) Burger

ſtaat niet overeenkomen.

En waarom komen ze nu niet overeen?

Hier uit wil ons ALEToPH. bladz. 12o. door

de redenen van zyn Leermeeſter (ggg) de Heer

vAN DER MARCK helpen.

Deze zyn voornamentlyk twee:

1mo Dat vaſtgeſtelde Wetten niet algemeen

kunnen zyn, om dat ze gegrond zyn op byzon

dere omſtandigheden.

Ook

(ggg) Dit ontdekken we uit ALEtoPH. eigen woorden,

bladz. 4o. ,,Ik althans die het geluk gehad hebbe, om de

Leſſen van dien Hoogleeraar mede by te woonen.
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Ook 2do niemand verpligt kan worden zig te

richten na Wetten die ze niet verſtaan.

Wat nu het eerſte betreft, zouden wy geruſt

kunnen beruſten met het geen de Heeren CoPEs

vAN HASSELT, de Vader, vAN PEER en GRoN.

REGTsG. daar tegens hebben aangemerkt;

Waarom wy daarom nog maar gedeeltelyk

by overneming, gedeeltelyk van ons zelven zullen

voegen.

a. Dat men hier wel degelyk moet onderſcheid

maken tuſſchen Wetten, welke als Hoofdwetten

en Maximes van Staat de Onderdanen, overeen

komſtig hunne Privilegien, Zeden en Gewoontens

worden opgelegt, en die, welke by het zwygen

van dien, ten opzigte van die hoofdmaximes

onverſchillige zaken hen als een behulp-recht

worden voorgeſchreven.

Zo men daar van voorbeelden, buyten die van

de Heer vAN PEER, om dat ALEtoPH. bl. 68. en 69.

dezelve voor niet voldoende aanziet, wil hebben,

kan men ze in een ruime maat vinden by de

GRoN. REGTsG. bladz. 24. en vele volgende ;

mitsgaders by andere Regtsgeleerde, inzonderheid

FELTMAN, welke alle veel voorkomende zaken

in onze Burgerſtaat uit de Romeinſche Wetten

niet alleen beſliſſen, maar ook de Gewysdens van

hoge Geregtsbanken, als onder andere voorna

mentlyk SANDE , BYNKERSH. , HAMERSTER enz.,

dienaangaande bybrengen. -

Kunnende wy niet nalaten ten aanzien van

FELTMAN , om dat het een Groninger Regtsge

leerde geweeſt is, als in het voorbygaan aan te

tekenen, dat Hy zelfs niet alleen dit zodanig in

het algemeen gepractiſeert heeft, maar in het

byzonder met en nevens een Groninger Burger
IIICC
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meeſter en voornaam Regtsgeleerde, wylen de

Heer R. Busch, die op den 29. Nov. 1678. de rede

men van hun advys over een geval in Drenthe,

voornamentlyk bouwen op de gronden van het

Romeinſche Regt, waar van de Lezer breder

onderrigting vinden kan in FELTM. Art.-Briev

XLIV. (c) n. 8. ſeqq.

Alwederom een bewys van de manier van den

ken van de oude Groninger Regtsgeleerden, en

Regenten omtrent het noodzakelyk ſubſidiaire

gebruik van het Roomſche Regt, mitsgaders dat

door de gebezigde woorden van Keyzerlyke,

gemene Beſte en Civile Wetten dat Romeinſche

Regt bedoelt word, en het zelve, als een gemene

betrekking hebbende op beide Burgerſtaten (van

Romen en Groningen) zonder gevaar voor de

Laatſte, mede gemeen kan genoemt worden.

Om kort te zyn , want dit Vertoog is onder

onze handen al rykelyk uitgedyt, zo kunnen wy

geen beter verklaring van de overeenkomſt van

onze Republyk met die van Romen, ten opzigte

van zaken in onze Wetten onbepaalt gebleven, .

en niet in het byzonder na onzen Burgerſtaat

geſchikt, hebben, als

b. van de Wetgever zelve.

Wy herhalen dus, 't gunt de GRoN. REGTsG.

bl. 71. uit het Placaat van de Heeren Staten

van Vriesland van den 13. Maart 1723. als een

voorreden voor H. Ed. Mog. nieuwe Statuten

aantekent:

, Gelyk het introduceeren van de Roomſche

, Rechten buyten twyffel wel en wyslyk is be

, greepen geweeſt, en dezelve ook daarom 't

, zedert altyd in gebruik zyn gebleven in al 't

,, geene, waar in dezelve niet zyn verandert of

,, Waar
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,, waar in aan dezelve niet is gederogeert door

eenige Civile Wetten en Coſtumen dezer Pro

vintie, zo dat zulks altyd is en nog by ons

word geconſidereert, als een vaſte en wezent

lyke maxime van onze Regering enz.

Zyn nu die ſchrandere Vrieſche Heeren, die

aan dat Statutaire Regt gearbeit hebben, (vragen

wy met de GRoN. REGTsG. bl. 72.) zo onkundig

in zaken van politie geweeſt, dat zy die nadelige

gevolgen van het Roomſche Wetboek niet ge
weeten hebben?

En verſchillen nu de maximes van die van

Groningen, zedert oprigting van onze Republyk,

zo veel van deze Frieſen, (voegen wy 'er by)

of zyn ze zo ontaard geworden van de principes

van hunne Voorouderen, gelyk ze ALETopH. bl. 26.

zelfs noemt, dat ze nu ten dezen opzigte geheel

anders denken, als die Frieſen, met welke ze na

de eigen gevolgtrekking van ALEToPH. bl. 27. 1 11.

en elderwaarts zo wel overeenkwamen.

Wy zouden op beide antwoorden van neen,

al hielp 'er ons

c. FELTMAN d. tract. de jure perh. pag. 166.

ſuperius alleg. alwederom niet uit.

Hoewel ook

d. de Heer vAN DER MARCK door de gevoe

lens van zyn tegenſtrevers zelve kan geruſt zyn,

dat zy de Republyk geen lagen leggen waar voor

Hy (Zie bl. 14o. (gg)) zo bevreeſt is,

Om dat dezelve immers wel degelyk het Ro

meinſche Regt, als een Behulp-Recht dan eerſt

toelaten, wanneer ze de Gewoontens en eigen ſtaat

kunde toelaten, of gelyk BYNKERSH. d..praef. Obſ.

jur. Rom. zegt, miſt vel manifeſta Reipubl.

ratio vel perpetuae conſuetudinis aucioritas ºf:
O
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Zo dat wanneer een en dezelfde Zaak byon

uit verſchillende oorzaken, als die by de Roº

meinen voorkomt, ze niet na de beginzelen

van het Romeinſche, maar na dat van het Va

derlandſche Regt of Gewoontens moeten be

ſliſt worden , gelyk dit in het breede opgehele

dert te vinden is by ScHoMAKER d. part. V.

Conſ.XXXV. welke te voren part. IV. conſ: XIX.

n. 23. aangemerkt heeft, dat niet alleen de Lo

cale Wetten en Gewoontens, maar ook derzelver

analogie voor moet gaan. . . . . . . . . . .

En in dit geval (zonder egter het gevoelen

Van ScHRAsseft bl. 131. 132. vermelt aan te

nemen, maar het zelve, als thans buiten ons be

ſtek in zyn geheel latende) zou het niet ondien

ſtig zyn, gelyk het Land-Recht van Ruurmon

de, by de Heer vÂN bER MARck d. Inſt, jur,

Civ. d. S. 52. met meerdere aangehaalt, te vol

gen het geen naeſt ſolde gelyken en gemeeslyk

zyn ende genoech op eene redene#
oft grond beruſten. ... . - - - - - - - '

Zo dat het van zelf ſpreekt, dat men eerſt

moetende zien, wat analogice uit de Locale

Wet en Gewoontens volgt, tot het jus Roma

num niet moet overgaan, zo lang den voet

van gelyckeniſſe ofte een maatigheid daar toe

ſolde konnen dienen, om de woorden van de

Confirmatie-brief voor dit Ruremondſche Land

en Stadt-Recht te gebruiken, en daar door uit

te drukken, 't geen de Groninger Regtsgel.

bl. 56. in andere woorden zegt, , dat 't Vader

, landſche Regt voor moet gaan in applicatie

» en wel zo, dat men niet alleen op de woor
» den , maar op de gehele analogie van ons

» Land-Recht te letten hebbe, 't geen niet
I: DE EL. Q , ſtrikte
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, ſtricte maar, zo veel de meening der Wetge

, veren blaarblykelyk is, late moet geinterpre

, teert worden” 't welk mede dient tot ophel

dering van bladz. 130. (r) 3tio. -

De tweede reden (bl. 198.) welke de Heer

vAN DER MARCK voor de volſtrekte uitſluiting

van het jus Romanum bybrengt, gebout zynde

op de onverſtaanbaarheid der Romeynſche Wet

ten, is deze: -

-
*

-

Om dat ze in het Latyn, en dus in een onver

ſtaanbare taal, geſchreven zynde, daarom niet

gepromulgeert zyn of hebben kunnen worden,

Wy gedragen ons vooraf ten dezen opzigte tot

de eerſte oploſſinge van de eerſte reden, hier

boven (bladz. 198. a.) geſchied, en merken

hier verder by aan. , T.

a. Dat, dewyl de Ingezetenen zo door de alhier

toepaſſelyke Natuur-Wetten ons met Romen ge

meen, als uit hun eigen Wetten het hoofd kwaad

weten, 't geen Zy te myden hebben:
Ook " -

8. de Hoofdpunten, welke zy in het reguleren

van deze en gene onderhandelingen en ſchikkin

gen, 't zy van Huur, Koop, Huwelyk, Uiterſte

willen als anderſins in agt te nemen hebben, by

de Locale Wetten bepaalt zyn, dezelve daar door

genoeg onderrigt geworden zyn, om te weten,

wat zy dien aangaande in agt moeten nemen,

het immers - -

y. op een uitkomt, of zy nu uit het Romeyn

ſche Regt, dan uit het Natuur-Recht onderrigt

moeten worden, wat zy al verder in die onder

handelingen in agt te nemen hebben.

Om dat voor die gene, welke door de vreemd

heid der taal de deure geſloten is tot het

- On

- '
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onderzoeken van het Romeynſche# ook

niet veel zullen opdoen uit de Natuur. Wetten;

Ten ware men onbezonnen genoeg is, zig té

verbeelden, als of het Regt en billykheid zon

der kunſt en wetenſchap door een zekere natuur

ſyke ingeving, gelyk de Bouwkunde der Byën,

kan beſtaan. . . -

Dus,, ofſchoon . . . . . .

3. de Natuur-Wetten niet geſchikt zyn tot alle

handelingen, die er dagelyks in de Burgerlyke

maatſchappye voorvallen, te beſtieren, gelyk de

Heeren Copes vAN HAssELT de Vader, en vAN

PEER wel aangeroert hebben , volgt daar uit,

dat onkundige even veel moeyte hebben die

Natuur-Wetten te verſtaan, als de Romeynſche,

die hen niet vreemder in dat opzigt zyn, als r

3. hun eygen Vaderlandſche Wetten in goed

Hollandſch geſchreven en gedrukt. x

Zo om dat, gelyk wy reets aangemerkt heb

ben, het al een bekwaam Procureur, Advocaat

en Rigter moet zyn, die dezelve in abſtracto,

laat ſtaan in concreto en haar zamenhang be

rypt. * * * . . . . . . !

8 ls om dat dezelve merendeels opgevult zyn

met kunſtwoorden, die hun oorſprong trekkende

uit het jus Romanum, door het zelve zo wel

moeten uitgelegt worden, als die Verordeningen,

welke daar uit in zo een ruime maat geheel

overgenomen zyn. . . . . . . . .

Want ofſchoon wy het met ALEropH. bl. 122.

daar in volkomen eens zyn, dat zo dra er iets

in onze Wetten uit die der Romeynſche over

genomen is, die ophouden Romeinſche Wet

ten meer te zyn, menen wy egter, dat, gelyk

de Romeinſche Wetten, of XII. Tafelen #
Q 2 €

*

-
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de Griekſche, voor zo ver daar uit gehaaſt waren,

zo ook onze Wetten uit de Romeinſche, waar uit

ze voor een groot gedeelte ontleent zyn, mede

moeten uitgelegt worden ; Zo dat dit het ge

*## het Romeinſche# alleen vaſt ſtelt:

n hierom menen Wy ook, en zyn het daar

in wederom met ALEToPH. of liever zyn Vrind

HILARIUs bl. 9. eens, dat uit de Duitſche

Wetten, en byzonder het Duitſche Keizer-recht

die zaken, welke, toen wy, gelyk boven ge

zegt hebben bladz. 144. een gedeelte van het

Duitſche Ryk uitmaakten, of liever, (om daar

door in geen verſchil over onze aloude vryheid

en onafhanglykheid te raken) toen wy tot het

zelve wat meer betrekking hadden, van en uit

dezelve overgenomen hebben, daar uit hare

opheldering insgelyks ontſangen, en daarom het

geenzins vreemd, maar zelfs dienſtig is, dat men

de beginzelen van die regten zig in zo verre

meeſter maakt, waar over, zo wel als over

het verwaarlozen van het Natuurlyk-, Volken-,

Gemeen- en Vaderlands- Staats- en Burger-Recht

wy ons wel eens nader zullen uitlaten;

Terwyl ondertuſſchen de Lezer uit onze ma

nier van denken omtrent de minagting voor het

laatſte bl. 128. wel opmaken kan, wat wy om

trent het verzuim van de overige gevoelen.

Dog uit vergelyking van het nodige onderzoek

van dit Natuurlyk- Volken- en Gemeen- Staats

Recht met de Romeinſche Wetten geven wy

geenzins toe, dat die, wanneer de Locale Wet

ten en Gewoontens zwygen, gelyken rang in

ſubſidium in het burgerlyke moeten hebben,

met deze Romeinſche Wetten, hoe zeer die ook

in het Latyn geſchreven zyn; - - '

- Want
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Want om niet met de Heer CoPEs vAN HAs

sELT de Vader uit de Heer vAN DER MARck

ja ALEtoPH. bladz. 71. zelfs te herhalen,

dat een Ingezeten daar toe door zyn Overig

eid gerenvoyeert zynde, ſtritte genomen, die
taal zou moeten leeren; / . i

Zo vragen wy eens verder, of dezelve

v. het Duitſche Keyzer-Recht van SENKENBERG

begrypen zou zonder overzetting. (hhh)

Integendeel menen wy uit de uittrekzels, daar

bladz. 147. (ll) 148. (mm) van gemaakt, ge

noeg daar te kunnen doen, dat veele van onze

Lezers, hoewel anders kundige Luiden, zig wel

zullen wagten de uitlegging daarvan, zonder de

Latynſche interpretatie, te ondernemen, 't geen

egter moet kunnen geſchieden, zal dat Duitſche

voor het Romeinſche Keyzer-Recht in toepaſſing

gaan ; Of de argumentatie van ALETopH. gaat

niet door, om dat ze dan het eene zo wel als

het, ander weert.

Zo dat hier uit alleen deze gevolgtrekking

uit de vreemdheid der taal, waarin het Romein

ſche Regt geſchreven is, moet vervallen;

' ' 7 º Q 3. Daar

(bbb) Waren de Leges Saxonica, Salice,#
ook niet in het Latyn geſchreven? Van het Speculum ſaxo

nicum ſpreken wy niet, om dat daar van in vroeger tyden

al een overzetting door Mr. EYKE geſchied, en in 1472.

te Gouda by Geraart Leent gedrukt is.

Dit zou het oudſte Wetboek zyn in de Nederlanden

P. vAN DER SCHELLING Holl. Tiendrecht II. onder de By

voegz. bladz 352. -

Dog dewyl dit Sackſen Spiegel mede uit het jus Romanum

is te zamen geſteld, is dit al wederom een bewys van des
zelfs gezag. W , f’,

Om wederom op den draad te komen, zouden wy uit

de Beleningen, Handveſten en Privilegien kunnen aanto

nen, dat niet alleen in de middeleeuw, maar zelfs nader

hand de Latynſche Taal de gewone ſtyl was.
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Daar deze zo, als gezegt, zeer moeylyk zou

den 'verſtaan worden, al waren ze al :

8. in het Hollandſch overgezet, gelyk wy omtrent

de Inleyding van DE GRooT hier boven bladz. 52:

en 6o. te regt meenen aangemerkt te hebben;

. Hoewel er . . . .

1. ten minſten van de Inſtituten een Hollandſche

of Nederduitſche Overzetting voor handen is,

door Doctor THoMAs MURNER van Baſel eerſt

in het Hoogduitſch, en daaruit in 't Hollandſch

geſchied, en in 1648, by de Wed. en Erfgen,

van wylen Hilleb. Jacobsz. van Wouw, in

's Gravenhage gedrukt, - --

Terwyl wy thans, in navolging van de Heer

VooRDA in Orat. de Arte# ex Tabul,

Rom. Decemviralib. comparand en welke over

deze ſtoffe mede wel verdient gelezen te wor

den, niet zullen onderzoeken, of deze overzet

ting wel zodanig naukeurig en kragtig geſchied

is, dat de Romeinſche Regt-godin door het ver

anderen van kleding te gelyk haare agtbaarheid

niet verloren heeft, -

En ofſchoon nu alle die Kunſtwoorden, ter

, mini artis, Raadsbeſluiten, en Wetten der Ro

meinen in de Groninger Stad- en Landregten,

niet alleen in een ruime maat; als by voorbeelt,

SCtum vellejanuin, lea: Anaſtaſiana en andere

door de GRoN. REGTSG. bl. 42. 43. bygebragt,

aangehaalt, maar ook uitdrukkelyk overgenomen,

al gevoeglyk konden overgezet worden, Zo zou

men moeite hebben

# dezelve te begrypen, zonder behulp van het

fus Romanum,

Wy zullen, voor dat wy van deze Stoſſe af

ſtappen, nog dienen aan te doen, het gunt

ALETOPí!,

-
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ALerorH. bladz. 76. enz. zegt omtrent de Heilige

Bladeren mede in een vreemde taal geſchreven,

namentlyk - -

1mo. Dat daar het een ongerymtheid zou

zyn, ,,eene evenredigheid van verpligting te

,, maken, ofte te vooronderſtellen, tot de zui

, vere waarheden van eene Goddelyke openbaring

,, en tot de Romeinſche Wetten, welke meeren

, deels uit Sehriften van Heidenen t'zamen ge

, raapt, en hier en daar met hunne dwalingen, en

, andere bygelovigheden bevlekt zyn; Het immers

2do. ,,Zelfs in het oog moet vallen, dat de

, ze tegenwerping dan eerſt eenigen ſchyn zou

, de hebben, wanneer wy de openbaring even

,, eens, gelyk de Romeinſche Rechten, in gene

,, andere dan een vreemde en voor onze Inge

,, zetenen onbekende tale hadden; Doch gelyk

3tio. ,,God zyne Geopenbaarde Wille aan die

, Volkeren welke ze eerſt ontvangen hebben,

,, behoorlyk heeft bekend gemaakt, in eene tale,

,, welke zy verſtaan konden: Zo heeft

4to. ,, de Voorzienigheid ook gezorgt, dat er

, in die Landſtreeken, in welke vervolgens het

, ligt der Goddelyke Openbaring is doorge

, drongen, ſpoedig overzetting in de Lands ta

,, le waren. '

Voor en aleer , wy die voorgewende onge

rymtheid wat nader beſchouwen, zullen wy met

een woord ten aanzien van de Romeinſche Wet

ten aangewreven dwalingen en bygelovigheden,

zeggen, dat brave en regtſchapen Godgeleerde,

(waarvan wy 'er bladz. 194. reets eenige aange

haalt hebben,) die daarin zo zeer niet ſchynen

ontdekt te hebben;

Bovendien heeft die groote en vermaarde

Q 4 God '
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Godgeleerde JoHANNEs CLAUBERGIUs by WEREN

FELs de Logomach. Erud. cap. II. een geheel

ander begrip van die zogewilde t'zamenraping

der Romeinſche Wetten, door te wenſchen,

dat er op het voetſpoor van Juſtinianus eens

een Man in de Godgeleertheid opſtond, welke

die mede van alle die ſpitvindigheden zuiverde,

en tot de oude eenvoudigheid terug bragt.

Alle deze en andere lofſpraken over dit Ro

meinſche Regt zullen de kieſte oren zo veel te

minder beledigen, wanneer het waar is, dat het

zelve 't zy datelyk, 't zy door tuſſchenkomſt

der Grieken, van welke de XII. of liever X,

eerſte Tafelen, voor een gedeelte gehaalt zyn,

op de Wetten van Moſes gebout zyn ; Dit is

het bekende gevoelen van veele Geleerden, en

daaronder opzettelyk ZEPPERUs LL. Moſai

car. Forenſ， explanat. lib. I. cap. XIII. De

collatio LL. Moſaicar. & Romanar, dat aan

merkelyk overblyfzel der oude Regtsgeleertheid,

't zy LUCINIUs RUFINUs of een ander, waarover

opzettclyk MENAG. Amoen. cap. WII. daar van

de zamenſteller zy, is ons zo wel bekent, als

het geen wy dien aangaande aan PITHoEUs en

SCHULTING verpligt zyn,

De Kerkvader AMBRosIUs ad Rom. VII. vel;

over de Romeinen mede een oordeel, dat vry

Verre van dat van ALEToPH. verſcheelt; Hyern

kent de waarde van het Romeinſche Regt, zo

op zig zelfs, als uit hoofde van deszelfs veron

derſtelde middelbare oorſpronkelykheid uit de

Moſaiſche Wetten : ,,Sciunt ergo legem Ro

,, mani, quia non ſunt barbari, ſed comprehen

,, derent naturalem Juſtitiam partim ex fe, par,

,, tim e-, Gracis; ſicut Graci ex Hebratis. M

WHCt
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Met dit al zal men zeggen, waren het dog

meeſt Heydens, met het ligt van het Euangelium

niet beſtraalt, waaruit dit Wetboek te zamen ge

ſtelt is.. . . " , " . .

Juiſt, of Keyzer Juſtinianus, welke dit uit de

Schriften der oude Regtsgeleerde heeft gedaan,

zamenſtellen zelfs geen Chriſten geweeſt was,

en het zelve van de Heidenſche bygelovigheden

had laten zuiveren; (iii) | | | | |

En men in van den Godsdienſt, of derzelver

leerſtukken onverſchillige zaken geen billykheid,

en redelykheid by de Heidenen zou gevonden

hebben; Men had dit argument van geen Philo

ſooph verwagt die zekerlyk, gelyk de Heer vAN

DER MARck (zie blad. 195.) al te veel gezag

aan LEIBNITs zal toeſchryven, om met Hem

niet te durven ſtaande houden: ,, Virtutes internas

,, pietatemque & probitatem animi, etiamſi re

, velatio abeſſet, à rectá ratione doceri, mani

, feſtam arbitror. Zie Epiſt. XXVII. ad KEST

,, NER VIII. d. Vol. III. 1.

Gelyk dan ook voor eerſt die oude Regtsge

leerde, immers voor zo verre blykt uit derzelver

Schriften in het Corpus juris geplaatſt en waarop

het hier maar aankomt, op eene zodane billyke

wyze redeneren, dat ze voor geen Chriſtenen

behoeven te wyken, zoals wylen de Hoogleeraar

CoRN. VAN EcK in Orat. de Relig. & Pietate
r Q 5 , * * Veter.

-

(iii) Hoe ondertuſſchen Keizer Juſtinianus omtrent de

H. Schrift gedagt heeft, kan men ex Nov. 133. cap. II. on

der anderen weten: ,, Sacris Scripturis incumbant: pluri

, mus eſt horum librorum Chorus & poſſibile eſt, unicui

11 # animum corrigere atque rigare Sacris Scripturis, quas

,, ſi frequenter legent, nunquam decipientur, nec ad huma,

, nas deſcendent ſollicitudines. Conf. L. I. C. de Off. Prof.

w- Praet. Attic. -
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Veter. #Ctor dit, onder andere, zo wel aange

toont heeft, dat wy ons de moeite vry wel

mogen ſparen, van dit nader te bewyzen.

En voor een tweede in zaken, welke niets

tot de Leere der Zaligheid doen, of de Geloofs

Artykelen tot een onderwerp hebben, het zeer

onverſchillig moet wezen, of de Wetten door

Heidenen of Chriſten gemaakt zyn, welke ten

behulp-regt worden aangenomen, wanneer ze

maar niet met Gods woord, het Natuur-regt,

de Gewoontens en tegenswoordig geſteltheid der

Republyk ſtryden, gelyk wy dit een en ander

hier boven bladz. 125. 126. 128. 2oo. enz.

breder aangewezen hebben.

Het moet immers ten dezen opzigte een on

verſchillige zaak zyn, of men by voorbeeld tot

het maken van een teſtament twee of drie, dan

zeven getuigen vereyſt.

Want of wel volgens MATTH. XVIII. c. 16.

in den mond van twee of drie getuigen alle

woord beſtae;

Zo is daaromtrent in het algemeen by de

Romeinſche Wetten ook niet anders voorzien

l. 12. ff de Teſtib.

Hoewel in het byzonder ten aanzien zo van

de plegtigheid dezer acte, als het in agt nemen

van de goede trouw, die daar by plaats moet

hebben, in de teſtamentmaking zeven getuigen,

dog daar onder geen Vrouwen oudtyds geroepen

moeſten worden. -

De hoeveelheid nu zo min als de hoedanigheid

van deze getuigen ſluit iets onbillyks in.

Niet de hoeveelheid; -

Om dat de godloze voorraad van valſche ge

tuigen zo groot is, dat een ſchikkinge van
- 1e-
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iemands hebben en houden die voorzorg wel

vereyſte, gelyk dit door LEIBNºrs Epiſº. H. ad

KEsTNER wel te regt aangemerkt word. . . ?

Niet de hoedanigheid; . . . . . . . . . . »

Om dat de teſtamenten oudtyds in Comitiis

moetende gemaakt worden, aldaar geen Vrouwen

toegelaten wierden;

't Geen geenzints tegens de Heilige Bladeren

ſtrydt; Want het ſtaat leelyk voor de Vrouwen,
dat zy in de Gemeente ſpreeken, zegt PAUL.

1 Cor. XIV. c. 35. * . . . . - - - - - . '

En hierom zegt ULPIANUs in l. 6. ff de

juſt. & jure te regt, quod (Jus Civile) neque

in totum a fure naturali vel gentium recedit

nec per omnia ei ſervit. " . - . . * * *

En mag men dus met regt zulke Theologan

ten en Juriſten, die, om dat de Regtsgeleerde,

waaruit de Wetten genomen zyn , Heydenen

waren, zouden begrypen dat dezelve niet aanne

melyk zyn, de door de Heer van der Marck

geapprobeerde (kkk) naam van Erbarmens

waardige Godgeleerde en elendige juridiſche

ſtumpers geven, of van Dezelve zeggen, het

geen de Profeſſor vAN Eck d. orat, p. 1 o Edit.

Ultraj. 17.17. daar over uitriep: ,, Neſcio quae

,, nam in hos Cenſores nova inceſſerit Religio,

,, ſed hoc ſcio eos cum ſuá illa Religione di
,, gnos eſſe odio. . . . •

Hoe zeer zig. Die ook met de Lere van

PAULUs 1. Cor. VT. zoeken te dekken; · · ·

Want de Apoſtel heeft daar een van deze

drie zaken, of miſſchien wel alle drie te gelyk

in het oog; '

-

Of

(kºk) zie Urban. HiLAR. bladz, 17 en de Theſes daar

agter N. 36.
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Of het zo zeer in zwang gaande pleiten van

de Corinthiers, het geen een gebrek van liefde

was. vs. 7. Zoo is er dan nu gantſchelykgebrek

onder u, dat gy met malkanderen regtzaken

hebt: waarom en hebt gy niet liever ongelyk?

waarom en lyd gy niet liever ſchaade? verge

leken met RoM. XII. vs. 17. en 18.

Of dat zy de verſchillen onder malkanderen

af zouden doen, dewyl zy Broeders waren; vs. 5.

Is er dan alzo onder u geen een die wys is,

ook niet een die zoude kunnen oordeelen tus

chen zyne Broeders, aan wien ze dus hun ver

ſchillen konden compromitteren, om hunne on

eenigheden, voor die genebuiten hen waren, (de

ongelovige) te verbergen en daar door voorteko

men, dat men zulks niet tot nadeel van de Chri

ſtenen kwam uit te leggen, die zo zeer op de

liefde des naaſten aandrongen; Dus moeſt hen

dit zelfs tot ſchaamte ſtrekken: Ik zegge u dit

tot ſchaamte vs. 71. Maar de eene Broedergaat

met den anderen Broeder te rechte, en dat voor

ongelovige. vs. 6,

Of het vonnis 't geen de Heidenſche Rigters,

over hunne leer en wandel vellen zouden; Deze

Rigters nu waren Heidenen, ongelovige, van

wien ze niet konden verwagten, dat die zouden

oordeelen na het Regt; In tegendeel was het te

vreezen, dat zy zouden vonniſſen in dit ſtuk na hun

belang en drift, en dat het dus nergens anders

toe dienen zou, als hen Cerinthiers, die Chriſtes

nen waren, den eenen zo wel als den anderen,

te verongelyken, en het Chriſtendom te ontee

ren, om het zelve veragtelyk en hatelyk te ma

ken.

Immers, daar het Romeinſche Recht reets ten

tyde
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tyde van PAULUS den Apoſtel zodanig billyk en

uitvoerig ingerigt was, dat Hy het zelve niet

alleen zyne oplettentheid waardig oordeelde, maar

ook. tot zyne verdediging en onſchuld zig daar

mede dekte, HAND. XXV. per tot. Ja dit zelfs

tot een geeſtelyke zin dikwils overbragt, GAL.

IV. vs. 1. 2. HEBR. IX. vs. 16. 17. RoM. VIII.

vs. 17. PHILEM, vs. 18. 19. gelyk daar over, on-,

der andere, kunnen nagelezen worden WESTENB.

Orat. de jurispr. Apoſt. Pauli en mede J. F.

W. PAGENSTECHER Orat. de Chriſto in format

ſervi, welke aldaar pag. 24 ſeq. ſchynt te be

weeren, dat de Godgeleerde zonder behulp der

Regtsgeleerde, de hoedanigheid van Chriſtus

borgtogt, en voldoening voor den zondaar niet

wel kunnen uitleggen, , " ,

Gelyk daarom U. HUBER zyne Diſſ. de li

berationib. quae per remiſſionem & praeteri-,

tionem fiunt, om de Hungaarſche Theologanten

dit wezentlyke ſtuk van den Godsdienſt te Fra

neker, voor wien Hy daarover op hun verzoek

collegie hield, te expliceren, geſchreven heeft,

zo als dit mede door de Heer VRIEMOET Athen.

Friſ. p. 465. aangetekent is. Conf. U. HUBER

Diſſert. juridico-Theol. VII. de Foederib. Teſtam.

Liberationib. Satisfactionib. Acceptilat. Jure

Crediti divini, AEquitate, Diſpenſat. & Redemt.

Daar nu de Apoſtel zelfs dit Romeinſche Regt

dikwils tot het geeſtelyke enz. overgebragt heeft,

zeggen wy, is deze waarſchouwinge aan de Co

rinthiers meer betrekkelyk tot de perzonen, die

ongelovige Rigters waren, als de Wetten, waar

uit ze oordeelden. - - -

Dog dit tot onze tegenswoordige tyden te huis

te brengen, waarin de Rigters Chriſtenen zyn,

f

4,2
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in ſubſidium uitſpraak doen na een Régt door

een Chriſten Keyzer gedaan emaneeren, van de

Heidenſche bygelovigheden reets gezuivert, en het

welk in navolging van zo veele Chriſten Volke

ren, uit overtuiging van deszelfs billykheid en

onder goedkeuring van regtſchapen Theologanten

zelfs, Hen van hun wettige en Chriſtelyke Ove

righeid voor geſchreven is, zou vr. ongerymder

zyn, als dat men in dit derde een vergelykenis

maake tuſſchen de Heylige Schrift, en dat Ro

meinſche Regt: ' e | |

- Dat, gelyk ze beide aan die Volkeren, welke

ze eerſt ontfangen hebben, behoorlyk zyn bekend

gemaakt in eene tale, welke zy verſtaan kon

den; de Voorzienigheid ook gezorgt heeft, dat

'er in die Landſtreeken, in welke ze vervol

gens doorgedrongen zyn, overzettingen of uit

leggingen waaren. - -

-

Si licet exemplis in parvo grandibus uti. (lll)

Zo 'k mag op minder zaak een grootſcher voor

beeld paſſen. - -- --

En van deze uitlegging ſpreekt de Apoſtel

1 CoR. XIV. door ALEtoPH. bladz. 77. c* aan

gehaalt en ons zelfs reets van te voren bl. 59. (d)

tegengeworpen: • -

Want die propbeteert is meerder dan die
- e - Vreem

(!!!) Ovip. Triſt. I. Eleg III vs. 25. Zo dat de Heer

TYDEMAN Orat. de Neceij. Hiſt. Eloq. Graci ſermon. in

Belg. ſtudio ad egreg. ejus Civem formand. p. 43, door ALE

Tor H. hl. 76. geallegeert deze vergelykenis, zo zulks Zyn

Wel-Ed. intentie geweeſt is, vryelyk heeft mogen gebrul

ken, om reden alhier in het brede bygebragt,

v
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vreemde talen ſpreekt, ten zy dat hy het uit

legge, op dat de Gemeente ſtichting mag ont

fangen. vs. 5. vergeleken met vs. 27, 28. , ,

,, Ita tamen ut uterque intelligar alterius lin

, guam ſive per ſe, ſive per verum interpretem”

ſtaat er ook in l. 1. S. 6. ff de V. O.

En dewyl nu deze uitleggers, die de gaven

der talen hebben, genoeg voor handen zyn ,

kunnen de Ingezetenen door dit middel dit Regt

te verſtaan krygen; Waarom zy nooit een moreele

onmogelykheid daaromtrent kunnende voorwen

den, die imputativitas actionum welke de Heer

vAN DER MARck op dit fundament d. Inſt. S. 53

p. 98. wil weg genomen hebben, blyft beſtaan;

Om dat 'er, dus doende, overvloedige gele

gentheid is, om tot dit RomeinſcheRegt toevlugt

te nemen, en in alle zyne toepaſſelyke Leeden

en deelen te verſtaan, gelyk wy hier boven

bladz. 183. reets breder aangetoont hebben.

Zo dat alhier 1 CoRINTH. XIV. niet obſteert,

Te minder, wanneer in aanmerking genomen

word, dat niemand in theſt met de Heer van

der Marck daar over in verſchil is, dat de Land

Wetten moeten bekent gemaakt worden in de
gemeene Land-tale; t - - - - - * * * * *

Wy vinden daaromtrent, zo wel in het Jus

Romanum arg. l. 48. f. de Re jud. zelve, als

in de Heylige Schrift, plaatzen, die dit niet

duiſter te kennen geven; , ,

Hierom haalt PAULUs 1 Cor. 21. het Godde

lyk oordeel over de Joden van JesAIAs XVIII.

v. 11, en 12. aan : In de Wet is geſchreeven,

ik zal door Luiden van andere taalen ende

door andere lippen tot dit Volk ſpreken ende

ook alzo en zullen ze my niet hooren, zegt de

Heere. - Dit
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- Dit leert ook de natuur van de zaak en de

impulſive reden van een Wet zelve, om nament

lyk de onderdanen te doen weten, waar na zy .

zig moeten gedragen; . - - -

Dog dewyl de eige Lands Wetten in de Land

taal geſchreven zyn , en ten aanzien van het

Behulp-Recht zulks door de uitlegging (wanneer

maar de Wet zelfs voorhanden, te krygen en te

lezen is) ook kan geweten worden, verlieſt die

natuur van de zaak zo min zyn kragt, als de

impulſive of drangreden haar werking. . . .

En dewyl het nu in de vrye keuze van de

Wetgever ſtaat, gelyk wy boven bladz. 134.

mede aangewezen hebben, zodane Wetten in

ſubſidium aan te nemen, als Hem goeddunkt,

zouden wy de vraage van de Heer vAN DER

MARCK d. Orat. p. nobis 17. waarom, wan

neer men zig van vreemde Wetten wil bedie

men, niet liever die van ' Moſes aangenomen?

als zynde in onze taal door hoog gezag over

gezet, daar door, voor zo verre die Wetten

niet moreel zyn , mede kunnen beantwoorden,

zo wy geen andere reden hadden, welke wy

egter, om niet te ver te gaan, in dit Vertoog

zullen ſparen of tot de bladz. 194. beleofde mede

deling der Redenvoering van Melanchton , of

tot een andere gelegentheid. . . . . .

Dog wat helpt dit alles, zo de tegenwerping

van de Heer vAN DER MARCK d. Inſt. Jur.

Civ. S. 53. p. 98. doorgaat, dat namentlyk de

Romeinſche Wetten nooit gepromulgeert zyn.

Hier tegens egter heeft de Heer CoPEs vAN .

HAssELT de Vader, wel en te regt aangetekent,

A. Dat deze promulgatie moet gehouden wor

den virtualiter geſchied te zyn , doordien#
- 6

4
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Locale Wetten gepubliceert en daar by de On

derdanen tot de Romeinſche in ſubſidium gek

renvoyeert zynde, daar toe zig de Wetgevers

dus gedragen, en by nader gevolg die mede,

als het ware, afgekondigt hebben; per Regulam :

Quod relatum cum Omnibus ſuis qualitatibus

ineſt ſcripturae referenti, gelyk in zoortgelyk

geval SCHRAssERT ad Ref. Velaviae. cap. XXVIII.

art. 11. wel en te regt argumenteert. " |

Waarom dan, dewyl de impulſive reden van

de promulgatie daarin beſtaat, op dat de Inge

zetenen er van kennis zouden hebben, het geval

van Caligula door de Heer vaN DER MARck dd.

Inſt. S. 1 1. in not. & Orat. p. mibi 2.1. en na

Hem door ALEToPHILUs bl. 12. zo onvoorzigtig

als ontoepaſſelyk aangehaalt is.

- Onvoorzigtig, ', ' ' ' s . . . . .

. Want of wel de Heer VooRDA d. Orat. deze

gelykenis mede maakt, is dit in een geheel an

dere ſmaak geſchied; '' , - . * . . . . . .

Daar nu Zyn# zonder gevaar om

trent de plaatzelyke n zelve kon zeggen,

om dat 'er geen plaats in onze Republyk zal

zyn, alwaar de eige Wetten niet in de Landtaal

uitgegeven of gemaakt en gepromulgeert zyn; ,

Was de Heer vAN DER MARCK niet alleen nog

in een onzekerheid (gelyk wy hier boven bl. 137.

ten aanzien van de plaats van de Heer TRotz

Theſ. Jur. Publ. Spec. I. tit. 3. hebben aange

toont) of de Groninger Wetgevers dat Romein

ſche Regt in ſubſidium hadden aangenomen,

dan niet, maar Hy ſtemde zelfs toe, dat by andere

Wetgevers, de Vri uuren en Bondgenoten

van de Groninge is geſchied was, zo als

wy bladz. 16o. gezien hebben. -

I. JD EE L. R. Ze
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Zo er dus een gelykenis van Caligula zou

mogen bygebragt worden, zou zulks dan eerſt

plaats hebben , wanneer de Wetgevers uit tyran

niſche inzigten, om zig van alles meeſter te

maken, geen bepaalde Wetten hadden en alles

aan hun vrye magt behoudende, Regt en Regts

geleerden, om dus te beter de meeſter over

hunner Onderdanen bezittingen te ſpelen, den

bodem in ſloegen en verdelgden.

Op dit plan, was het juiſt, dat zig Caligula

beroemde ; Immers dit verhaalt 'er SUEToN. in

vita ejus cap. XXAIV. van:

,, De Juris quoque conſultis, quaſi ſcientiae

, eorum omnem uſum aboliturus, ſaepe jactavit,

, ſe mehercule effecturum, ne quid reſpondere

,, poſ/int praeter eum.

En hoewel het nu de geleerde niet eens zyn

over de lezing van die plaats, waar over HEINEcc.

hiſt. jur. lib. I. S. 22 1. * onder andere kan na

gelezen worden, is de aanmerking van Jos ScA

LIGER , die Hy aldaar uit CASAUBoN. aanhaalt,

wel waard hier ingelaſt te worden: In Caliguld

lege indubitate: Ne quis reſpondere poſit praeter

eum. Vox tyrannica ſed ſatis acuta, ſe ſubla

turum jurisconſultos, ita ut ipſius voluntas ſit

pro jure : memoque ſuperſt, qui conſulatur

praeter eum, id eſt, Caligulam. Quemadmodum

enim in animo habebat Caligula omnia exem

plaria Liviana & Virgiliana abolere, ita etiam.

omnes jurisconſultos, ut nemo ſupereſſet, qui

de jure conſuli & reſpondere poſſet praeter eum,

nempe, Caligulam. Propterea ſubjicit Suetonius,

quaſi ſcientiae eorum ommem-uſum aboliturus.

Dog, Gode zy dank, dat wy onder een andere

Regering en onder het beſtier van zulke#
VeT
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* *
-

-

Overheden leven, die niet alleen der Onderda

nen geruſten ſtaat behartigen door eigen vaſte

Wetten, maar, om dezelve tegens alle gevaar,

die uit een eigenwillige en cerebrine Regts

geleertheid der Rigters zou kunnen ſpruiten, te

dekken, ook hun voorzorg zo verre uitbreiden,

dat die by het zwygen van dien gerenvoyeert

worden tot andere Wetten, genoeg bekend en

te krygen. . . .

Hierom is dePhiloſophiſcheyver vanZynWel Ed.

voor dit zyn nieulings geadopteert gevoelen (mmm)

wat groot geweeſt, en niet wel overeen te bren

gen met het Reſcript in H. 8. C. de Profeſſ.

Ontoepaſſelyk, (bladz. 217.) : -

Om dat die voorgeſtelde Wetten van Caligula

dat monſter der wereld, niet van elderwaarts,

gelyk in tegendeel de Romeinſche Wetten zyn,

bekend waren en dus zyn praetext was de pro

mulgatie, dog zyn motif het verbergen van den

inhoud, door ze zo hoog en in zulke kleine

Letters aan te ſlaan, dat ze niemand lezen kan.

Dog dewyl de Groninger Wetgevers, door

het invoeren van het ſubſidiaire Romeinſche Regt

zig niet tot iets nieuws, maar tot zaken over

vloedig in haar gehelen zamenhang bekend en

gedrukt gedragen, geven zy immers meer als

Over
-,

(mmm) Zyn Wel. Ed, was eerſt van het gemene begrip

en is na zyn Profeſſoraat, zo het ſchynt, eerſt verandert.

Vid. d. Inſt, juris Civ. part. I. Jett. I cap. III. S. 47.

in not: ,, Equidem communis JCtor. turba multo clamore

,, obſtrepit, apud illos enim inolevit pertinax quaedam

,, perſuaſio, quaſi Jus Romanum in ſubſidium apud Belgas

,, interque eos apud Groninganos publica auctoritate fuerit

,, receptum ; Nec etiam ego diſfiteor, me diu in iſthac

,, Jententia beſiſſe, ſed &c.
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overvloedige gelegentheld aan hunne Ingezeté

nen, om dienaangaande

pa. de nodige onderrigting by Regtskundige te

zoeken, waarvan wy reets bl. 183. geſprokenhebben. l -

Waarom ze dus meer gedaan hebben, als ze

zelfs verpligt waren, met hen te zenden na iets,

dat om zo te ſpreken, in ieders handen is, ten

minſten overal te krygen en door dit behulp uit

te leggen.

Daar het immers in regten een bekende

theſis is:

v. quod ſcriptura non ſit de eſſentia legis; waar

mede wy ons, als al te gemeen, niet verder

zullen ophouden, alzo dit by de Conterverſiſten

en in het byzonder by UNGEPAUER Exerc.

Juſtinian. Excerc. II. quaeſt. VI. in het breede

te vinden is, en door het gebruik der Lacede

moniers, die geen geſchreve Wetten hadden,

opgeheldert word. -

o. Zo dat een blote promulgatie zeer weinig

zou toebrengen tot het kunnen kennen van een '

Wet;

Want daar er gewoonlyk zeer weinig by zo

een onverwagte promulgatie tegenswoordig zyn,

gaan er dikwils veel van daan, die of de voor

gelezene woorden nauwlyks gehoort, of ten

minſten den wezendlyken inhoud niet verſtaan

hebben, die zig ook zo gemakkelyk uit het

bloote voorlezen zo niet laat verſtaan, voorna

mentlyk, wanneer die een aaneenſchakeling van

Wetten, formaliteiten enz. in zig bevatten;

Wanneer wy dit nu te huis brengen

vr. tot het Keyzer-Recht van Senckenberg,

't welk (hoewel gelyk de Heer vAN SENcKENB.

d.

W
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d praef S. 5. 13. 35. zeer waarſchynlyk maakt,

behoorlyk gepromulgeert is en de Ingezetenen

of Onderdanen driemaal in het Jaar uitwyzens.

dit Keyzer-Recht zelve part. II. cap. XLIX.

voorgehouden wierd) egter nooit van te voren

gedrukt of aangeplakt is, als zynde genoeg na

de gewoonte van die tyd, dat het zelve ten

Gerigts Prothocolle of Signaat gebragt was,

mitsgaders

f, op het Groninger Stads-boek zelve, en het

Stad-Regt van Nymegen, welke beide , gelyk

uit de ## vAN DER MARck Inſt. d. S. 45.

en CoPEs vAN HAssELT , de Zoon, d. diſſert.

ſect. I. pag. 6. te zien, manuſcripten zyn , en

welke wy niemand zouden raden met den druk

gemeen te maken, buyten uitdrukkelyke toeſtem

ming van de reſpective Magiſtraten dier Steeden,

ten ware zig in het gevaar wilden brengen van

die gene, welke zulks eens te Campen voor

eenige Jaren ondernomen heeft, en waarover

het advys van SCHRAssERT Conſult. 3. D. CXX,

gevraagt en afgegeven is. -

Wanneer wy dit nu 1mo tot dat Keyzer-Recht

en 2do die Stad-Regten te huis brengen, zeg

gen wy , moet daaruit volgen, dat immers het

voor een particulier veel moeite is geweeſt, om

het eerſte en nog moeite is, om de twede ieder

reis, wanneer ze iets weten moeten, te gaan

nalezen, alzo 'er zekerlyk weinig zullen wezen,

die bezitters zyn van die Stad-Regten, mitsga

ders van alle Reglementen, welke van tyd tot

tyd uitkomen, en die ALEtoPH. meent dat door

Divile Wetten moeten verſtaan worden, dog

waarover wy ſtraks handelen zullen, als moeten de

R nu
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nu nog met een woord in aanzien van het tweede

(bladz. 191.) aanmerken, > .

Dat het door ALEToPH. bladz. 117. aange

haalde 7o. Artic. II. Boek Ommelander Land

Recht, alwaar gezegt word: ,, Men begeeft een

,, zake an goede Luiden in tweer geſtalt, te

, weeten ofte na den Beſten Rechten ofte al

, heel ter vruntſchap, ende is de zake begee

, ven na den Beſten Rechten behoren de geko

,, ren Segges-luiden dat Beſte Recht an te zien”

geenzins bewyſt, dat onze (Groninger) Wetge

vers zelfs willen, dat die woorden Beſte Rechten

ook in zulken eigenaartigen zin, (als ALEToPH.

bl. 1 16. wil) zullen opgevat worden. -

Want wie ziet niet, dat de Wetgevers aldaar

ſpreken van Compromiſſen van zaken, waarover

goede Luiden, (boni viri) dat is, arbitri com

promiſſarii uitſpraak doen moeten?

Deze manier van zyn geſchillen aan goede

Luiden te begeeven laat de Wetgever aan Par

thyen niet alleen open, maar ſtaat hem toe, dat

hy dit op twederley wyze kan doen na den

Beſten Rechten en al heel ter vruntſchap,

Het eerſte bedoelt zo niet alleen , ten min

ſten voornamentlyk het jus Romanum, om dat

daarby de Compremiſſen uitdrukkelyk geintro

duceert zyn; - - . -

Zo Parthye nu deze weg by die Beſte Rech

ten voorgeſchreven in ſlaat, behoren ſegges

luyden (arbitri compromiſſarii) ook dat Beſte

Recht an te zien, dat is, in navolging van het

zelve : na regt en geregtigheid (ſecundum jus

& juſtitiain) uitſpraak te doen en dus alles
E- -- -- - - - v

in agt te nemen, wat een Rigter in agt moet

nemen, gelyk by de Romeynen de Rigters moc
w ſten

".

- - - -
- - - -

- .
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ſten doen in een compromis , quae ad ſimilitu

dinem judiciorum redigitur & ad finiendas

lites pertinet l. 1. ff. Recept. qui ark.

En wanneer nu de andere weg word ingeſla

gen en parthyen het tweede, de zaak al heel

ter vrundſchap ſtellen, zyn de ſegges-luiden aan

de bepaalde Regelen van regten zo zeer niet

gebonden en kunnen als dan zo wat geven en

nemen, gelyk men zegt, om parthyen maar#

malkanderen te helpen en buyten proces te ſtel

len, zo als het dikwils met deze Compromiſlo

riale uitſpraken gaat. • .

Toepaſſelyk is hier omtrent, 't gunt SENECA

lib. III. de Benef. VII. zegt: ,, Melior videtur /

,, conditio cauſae bonae, ſi adjudicein , quam

,, ſi ad Arbitrum mittitur, quia ilium formula

,, includit & certos, quos non excedat, terminos

,, ponit; Hujus libera & nullis adſtricta vinculis

,, relligio: & detrahere aliquid poteſt & adjicere

, & ſententiam ſuam non prout lex & Juſtitia

,, ſuadet , ſed pro ut humanitas & miſericordia

,, impulit, regere.

Waarom de Compromittent zig zelfs te wyten,

heeft, wanneer hy zyn goede zaak door het

verkiezen van dit tweede middel in gevaar ſtelt.

Waarmede ſpoedende tot de IV. of laatſte IV. Te

Tegenwerping, behelſt die, dat door Civile Wetten genwer

moeten verſtaan worden de Placaten, Reglem., ping

Ordonn., Inſtruftien enz. Bladz.

Dog wat wagen wy door dit toe te geven; 142.

Wie ſpreekt tegen? dat die Reglementen enz.

een pars juris ſcripti uitmaken. Wy geloven,

niemand, * *

Om dat het geen de Overheid uit hoofde van

de aan dezelve toekomende en altyd in de Wet

R 4 boe
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boeken uitdrukkelyk voorbehoudene magt, ten

aanzien van de Wetten gelieven te interpreteren,

vermeerderen, verminderen en verbeteren voor

een Wet moet gehouden worden, of gelyk er

in l. 1. S. 1. ff de Conſt. Princ. ſtaat: ,, Quod

,, cunque igitur Imp.- edicto praecepit legem -

,, eſſe conſtat. " -

Het is genoeg, dat het Romeinſche Regt,

('t zy goed of kwaad, want hier komt het in

onze quaeſtio fatti, waarby alleen maar uitge

maakt moet worden, of de meeſte en inzon

derheid de Groninger Wetgevers 't zy bene vel

male het daar vooraangezien hebben of niet, maar

op aan,) by uitnementheid zelfs van de eerſte

tyden door het jus Civile zie CICERo lib. I. de

Orat. cap. XLIV. is aangeduid, en nog veel

meer door de benaming van Civile Wetten die

betekenis behouden in het vervolg van tyd,

waarvan wy als een notorium quid geen ander

bewys zullen bybrengen als van den Groninger

Hoogleeraar FELTMAN in Trip. ad S. 2. J. de

jure N. G. & Civ. (n) noſtrum jus. En -

,, Id eſt Romanum, Hoc enim cum Germa

,, nis tum Belgis ſecundum excellentiam dicitur

,, Civile Jus: idque ſequimur quatenus noſtrae

, leges aut mores non adverſantur arg. l. 9. ad

, l. Rhod, de jattu. Conf: SCHRAssERT p. 217.

,, ſupra Alleg. " * * * * - .

Zo dat hier de diſtinctie in het aannemen van

dezelve voor een behulp-recht, voor zo verre

met de billykheid overeenkomt, door ALEToPH.

bladz. 122, enz. gemaakt en uit FELTMAN en

die wederom op het gezag van de Gelderſche

Cancelier van LEEUwEN ofLEoNINUs geadſtrueert,

niet te pas komt. ' - - - - - -

$ 4 Want
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Want dewyl die zelfde FELTMAN. d. tr. de

jur. perhorr. cap. XV. S. 17. 18. ſeqq. daarin

geen onbillykheid vond, is het te denken dat

Hy en ook LeoNINUs, en dit hadden ze ten

minſten moeten doen, dit te huis brengen tot

het geval, wanneer het belang van Staat,

Manifeſta Reipublicae ratio, daar tegen ſtreed,

zo als by voorbeeld ten opzigte der Slavernye

enz. welke egter onder Ons gebied, als in de

beide Indiën ver van geheel afgeſchaft is, en

andere voorbeelden van adoptien, arrogatien en

diergelyke meer, die CoPEs vAN HAssELT de

Zoon d. diſ/ ſect. II. p. 19. en ScHoMAKER d.

part. V. conſ: XXXV. opgeven. (nnn) -

k- - - - " , R 5 - - En

(nnn) Dat FELTMAN het ook zo ſchynt te begrypen,

moeten wy daar uit opmaken, zo om dat, zo even van te

voren, (de jure perhorr. cap. XV S. 17. en 18.) zo ſterk

gedreven heeft, en dat het jus Romanum by alle Neder

landers en in het byzonder de Groningers was aangenomen,

en dat het zelve het beſte en billykſte regt was, als om dat

d, L. S. 33. de gevallen optelt, wanneer het hier te Lande

geen&# vind; Hoor Hem zelfs Lezer: - -

,, Operae quoque pretium eſt ſcire, quod tam jus Civile

,, quam Canonicum in Belgio non ex omni parte receptum

,, ſit; ELB. LeoNIN. d. n. 14. in fin. ABRAH. A WesEL ad

,, Conſt. nov. ultr. art. 1o. n. 12. uti ex uno GRoENEwEGIo

-

,, intelligi poteſt & ratione adoptionis vel adrogationis, quod

,, ea rimium effectum in Belg. Rebusp. non ſortiatur qua

,, tenus ei tributa Jure Romano, reſpondi &c. -

Dus hy daar toe die billykheid, waar van Hy praec. S. 22.

op het gezag van dezen LEoNIN. ſpreekt, uitdrukkelyk te

huis brengt. ' * . . . . - t

Of nu de Heer vAN DER MUELEN, welke ALETopH. me

de ten zelven einde aanhaalt, het anders als wy hier van

FELTMAN denken, kan gemeent hebben, zal de Lezer beſt

uit 's Mans eigen woorden kunnen opmaken, proef, diſJ. de

Orig., & prog, jur. Civil. Rom. - -

,, Admirandus enim ille judiciorum ordo ille leges & jura

» quae exigente praefente Reip, ſtatu & Civium ſalute &

». * * . - - - , pus
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En wanneer men daar toe de billykheid te

huis brengt, zyn wy het zo wel als de meeſte

Tegenſtrevers, immers de Heeren CoPEs vAN

HAssELT, vAN PEER, de GRoN. REGTsG. over

welkers gevoelen in vergelyking van dat van de

Heer vAN DER MARCK wy hier thans voornament

lyk handelen, met ALEToPH. eens;

Maar wanneer Hy (hoe beſcheiden wy Hem

en zyn Leermeeſter ook aanzien) die doet af

hangen van zyn vyf zinnen, tot dat jus Naturae

externum of natuurlyk dwang-recht betrekke

lyk maakt, en dit in de ſubſidiaire applicatie

den voorrang geeft voor de Romeinſche Wetten,

met onzen Staats-Maximes niet ſtrydende, ſpre

ken wy dit opzettelyk tegen; 't zy dit dan door

den Gelderſchen LEoNINUs, Utrechtſchen vAN

DER MUELEN of andere voorname Mannen al

mogte gedreven worden;

Om dat ze dan tegens de klare woorden en

het bevel van hunne Wetgevers ſtryden, welke,

(gelyk wy gedeeltelyk bl. 157. 158. gezien heb

ben, en ten aanzien van Utrecht uit de Ordonn.

en Inſtruct. voor den Hove van den 3. April 1583.

in 't ſlot nog nader blykt) zonder diſtinctie te

maken, den Hove in beide die Provincien (Gel

derland en Utrecht) en hoe veel te meer nu

mindere Gerigts-banken tot het jus Romanum,
• " , - als

, publico commodo efflagitante diverſis temporum inter

,, vallis conſtituta ſunt, acquitatis ratione ita temperata, ut.

#, interjecto tempore jus Civile Romanum obſummam, quam

, pra ſe ferebat aequitaten apud omnes fere gentes moratio

,, res & olim & ad noſtram usque aetatem ſit receptum at

,, que uſu invaluerit; Ita ut in foro cataſas agendi &# in tri

,, bunalibus eas decidendi, quoties patriae mores & conſtitu

,,tiones principumque placita ſilent, nobis quoque norma ſit :

,, Conf. ipſiſſiman Diſſert. pag. uit. -

:

:
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als een Behulp-recht uitdrukkelyk voorzigtigheids

halven renvoyeren, gelyk de Heeren Staten van

Vriesland ter aangehaalder plaatze wel zeggen,

, op dat het Recht niet fluctuerende en afhan

, gende zy van de genegentheden of ten beſten

,, genomen van het oordeel van billykheid, wel

,, ke zig na de verſcheidentheid van hun opinien,

,, dikwils verſcheidelyk voor ſtellen die geene,

,, aan wien de adminiſtratie van de Juſtitie is

,, toebetrouwt. ' -

En van die verſcheidentheid van opinien levert

ons de by ALETopH. bl. 1ö6. aangehaalde plaats

van FELTMAN in Tripertit. coroll. p. 3o. Edit.

# Haſſeltian. en waaruit zou blyken, dat

het Romeinſche Regt niet verder, als voor zo

ver het billyk is, zou dienen aangenomen te

worden, een ſchreeuwend voorbeeld uit; - '

Want, daar GRoENEwEG. S. vAN LEEUwEN,

SANDE en het Hof vAN VRIESLAND begrepen

hadden, dat de actio Pauliana geen plaats heeft

omtrent een debiteur, dat is, dat deze niet kan

gedwongen worden door zyne Crediteuren, om

een Ervenis te aanvaarden, om redenen, dat die

daar door alleen en in dat geval benadeelt wor

den, wanneer een debiteur zyn goed vermindert

word, maar niet, wanneer hy het niet zoekt te

vermeerderen arg. l. 174. S. 1. ff de R. J.

Want, daar die dit begrepen hadden, zeggen

wy, meent FELTMAN, dat zodaan gedrag tegens
de goede trouw ſtryd. " - ' zº :

Ofſchoon wy nu, om van ons hoofd punt niet

af te wyken, niet van meening zyn dit ſtuk te

beſliſſen, zullen wy maar alleen zeggen, dat het

zelve gevoeglyk uit de Gewoontens of Wetten

der reſpective Provincien uitgemaakt kan worden,
w «
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Dewyl voornamentlyk ten dezen opzigte in

aanmerking komt de bekende paraemie: le mort

ſaiſit le vif, of zo als de Hollanders zeggen :

de doode erft de levende, waardoor na de Ge

woontens van Vrankryk en mogelyk zommige.

plaatzen der Nederlanden de poſſeſſie van een

overledene zonder de minſte corporele apprehen

ſie der ervenis goederen aan zyn Erfgenaam over

gaat en daarin gecontinueert word.

In de Provincien , by voorbeeld Braband,

Gelderland, Holland, Overyſſel, Friesland heeft

deze paraemie volgens de Lere reſpectivelyk van

DE GRooT Inleyd. lib. II. cap. II. verb. 't bezit

word verloren door de doodGoRIS. Adv. tract. III.

part. II. cap. I. n. 8. 14.15. 16. SANDE deciſ.

lib. III. tit. XIII. def: ult. geen plaats en moet

daar om het fus Romanum, per regulam: quod

non abrogatum eſt , cur ſtare prohibeatur ?

aldaar blyven plaats grypen en dus een debiteur

buyten verpligting geoordeelt worden tegens wil

en dank een erfenis te adieren. - -

Zo nu in Groningen deze paraemie mede in

gevoert is, zou FELTMAN wel gelyk kunnen heb

ben, dat de billykheid aldaar, gelyk in Vrank

ryk, het vorderde, dat een debiteur een Erfenis

moeſt adieren, of gehouden worden ten behoeve

van zyne Crediteuren die geadieert te hebben;

Dog dan volgt juiſt het geen wy gezegt heb

ben, dat namentlyk de billykheid die uitlegginge

lyd, welke wy 'er bladz. 2oo. 2o1. 225. in na:

volging van BYNKERSHOEK, ScHoMAKER, gevolgt

door CoPEsvAN HASSELT deZoon enz. aangegeven

hebben, en die wonderlyk wel overeenkomt met

FELTMAN in dit zelfde Werk : Tripert. ibique

add. S. 2. J. de Jure N. G. & Civ. (n). Z

-
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- Zo dat daaruit volgt, dat niet alleen door

Civile Wetten het Romeinſche Regt verſtaan

moet worden, maar dit ook uitdrukkelyk door

de Souverain in zyn gehelen zamenhang, voor

zo verre niet tegens 's Lands Wetten, Gewoon

tens, Privilegien, en Maximen is ſtrydende ,

geordonneert is.

ALEtoPH. bl. 118. zoekt dit te ontgaan door

te begrypen , of (gelyk wy om deszelfs beter

doorzigt denken) door voor te wenden, dat de

Civile Wetten in de Inſtructie voor de HoGE

JUSTITIE-KAMER in de plaats gekomen zynde van

Privilegien enz. daar door niet het jus Roma

mum , maar de voorſchreve Placaten, Reſolu

tien, Reglementen, Inſtructien moeten aange

duid worden.

En waarom? -

,, Nadien men nu op geenderhande wyze met

,, eenige waarſchynlykheid vooronderſtellen kan,

, dat de Privilegien en oude Herkomſten ten

,, enemale door de aangehaalde Articulen afge

,, ſchaft en in derzelver plaatze de vreemde Ro

,, meinſche Wetten ingevoert zouden zyn ; Zo

,, kan men die woorden gevoeglyker en met

,, meerder grond dus uitleggen: dat Civile Wet

,, ten integenoverſtellinge van Land. Rechten

, en goede Gewoontens betekenen al het geen

, het welk by ons de kragt van Burger-Wetten

,, heeft en waarna ook moet worden regt gedaan,

, doch egter onder de benaming van Land

, Rechten en goede Gewoontens nooit word

, begrepen, als by voorbeeld Placaten, Reſol.

, Reglem. Ordonn. Inſtruct. enz. welke aange

,, zien ze ook niet onder de benaminge van

, Privilegien en oude Herkomſten bevat kunnen

,, vv0?'
f
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, worden, maar deze laatſte wel met het even

gemelde onder de algemene benaminge van

Civile Wetten, zo was het gevoeglyker de

, woorden Privilegien en oude Herkomſten weg

,, te laten en de algemene benaming van Civile

,, Wetten, welke het een en ander bevat, in

,, derzelver plaats te ſtellen.

Dog waar tegens wy, boven en behalven 't

gunt reets hier boven bl. 223. gezegt is, nog

met weinigen zullen aanmerken,

Dat immers reets ex Jure Romano pr. J. de

Off. Jud. ,, quod imprimis illud obſervare debet

,, judex, ne aliter judicet, quam quod legibus,

, aut Conſtitutionibus aut moribus proditum eſt,

bekend zynde, hier door mede uitgemaakt is,

dat Reſolutien , Reglementen, Placaten, Or

donnantien, Inſtruêtten enz. als onder de alge

meene naam van Conſtitutiones begrepen zynde

in het decideren een gelyke kragt van Wet heb

ben , arg. S. 6. j. de J. N. G. & C. quod

principi placuit legis habet vigorem.

Zo dat die wel degelyk onder de naam van

Wetten of Landrechten, dewyl dezelve tot ver

meerdering, vermindering of interpretatie van

dien ſtrekken, zo wel gehoren, als dat Privi

legien tot Landrechten en Gewoontens beyde

kunnen en moeten te huis gebragt worden.

29

99

Tot Land-Rechten.

Zo om dat reets S. v. LEEUw. R. H. R. 1. B.

III. D. 7. wel en te# de byzondere geſchreeve

Wetten gedefinieert heeft zulke te wezen, welke

,, maar alleen zommige plaatzen of zommige

,, Luiden eigen zyn , als Statuten, Keuren,

-, Pri
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, Privilegien, Voorregten enz.” waarmede ver

geleken kan worden VoET ad tit. ff de Conſt.

Princ. n. 15. f. ,, ut non contemnendam iſtorum

, Privilegiorum a Comitibus datorum parten

, recte dixeris, eſſe Jura Civitatis cujusque

, municipalia, -

Als om dat de Heer vAN DER MARCK zelve

(in allocut. Inſt.) en naderhand ALET. bl. 23. enz.

zo ſterk daarop aangedrongen hebben, dat by de

onderwerping aan deze en geene Vorſten, de

Groningers altyd hunne Privilegien voorbehouden

en die mede daarin uitdrukkelyk beſtaan hebben,

dat zy daarna of na hun eigen Wetten zouden

geregeert en de Juſtitie beſtiert worden.

Ten gevolge, dat die Landrechten en Locale

Wetten op 's Volks vryheid gebout zynde, het

een en ander van malkanderen als onafſcheide

lyk is en door Landregten te noemen die Pri

vilegien mede in kragt blyven en die dus daar

toe zo wel gehoren, als

Tot Gewoontens,

Om dat die Gewoontens, waar van wy bl. 129.

(q) enz. meerder gezegt hebben, mede een

aanzienelyk gedeelte van de vryheid uitmaken,

welke de Ingezetenen, inzonderheid de Gronin

gers, moet dekken tegens het verſetten van de

olde palen, gelyk dit dus door de Heer vaN DER

MARcK in allocut. d. Inſt. Jur. Civ. zelfs ge

noemt word.

Zo dat hier uit blykt, dat in een gezonde

zin, zonder geweld aan de woorden en denzamen

hang zelve te doen, door Civile Wetten geen

andere als Romeinſche verſtaan worden;

Te
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Te meer dewyl door de Inſtructie ofReglem.

van procederen in Criminele zaken voor (deze

zelfde) HoGE JUSTITIE-KAMER art. 51. (door

ALEtoPH., bl. 126. aangehaalt) de Procureur Ge

neraal gelaſt zynde, ,, by deszelfs concluſie te

, contenderen tot de ſpeciale ſtraffen, dewelke

,, tegens de begane delicten misdaden en misbe

, dryven, by de Placaten, Wetten, Coutumen

, van den Lande of na Beſchreven Regten zyn,

daar uit immers blykt, dat het Romeinſche Recht

een ſubſidiair Rigtsſnoer onder de benaming van

Beſchreven Regten voor der Procureurs Gene

raals Calange is, even gelyk de Rigters of Hooft

mannen opgelegt is volgens dezelve onder de

woorden Civile Wetten, quae ſynonyma ſunt,

in ſubſidium te oordelen; f

Ten ware men wilde vooronderſtellen, dat

of hier beſchreven Wetten geen jus Romanum

betekenen of uit de nadere woorden d. art. 51.

dat de Procureur Generaal ,, agter zodanige

,, ſpeciale concluſie ook altoos zal voegen de

, ſalutaire clauſule, of tot andere zulke poenen,

,, als het Hof na Recht en Juſtitie zal bevinden

, te behoren, beſluiten, dat de Procureur Ge

neraal wel in ſubſidium het jus Romanum moeſt

volgen, maar de Rigters daar geen agt op be

hoeven te ſlaan. -

En dit ſchynt ALETopH. bl. 126. te beögen;,

Ten minſten ſtelt Hy , dat de Richters de

Wetgeveren uitdrukkelyk hebben aanbevolen,

om in het beſliſſen van zaken, welke uit onze

Wetten niet beſliſt kunnen worden, niet ſlegts

,, Gemene of Beſchrevene Regten alleen te vok

gen maar teffens daar by de reden en billyk

,, heid gade te ſlaan, - -

Daar

i
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Daar uit dit gevolg trekkende:

,, Hebben zy zelfs om der Natuurlyke Billyk,

heidshalven, aan derzelver beſcheidentheid

overgelaten, om naar gelegentheid van omſtan

digheden de ſtraffen, welke op de misdaden

geſtelt zyn, te ſchikken, zo kan men ook met

geen den minſten ſchyn van reden veronder

ſtellen, dat ofſchoon de Romeinſche Wetten

by ons tot een Behulp-recht ook waaren

aangenomen, zulks verder zoude geſchied

zyn, als alleen voor zo verre ze met de natuur

lyke billykheid overeenſtemmen.

Wy bekennen gaarne, dat wanneer ALETOPH.

dit argument in diervoegen ingerigt hadde:

Zo de Wetgevers om der natuurlyke billyk

- heidshalven aan der Rechteren beſchei

dentheid overgelaten hebben, om naar

gelegentheid van omſtandigheden de ſtraf

fen, welke op de misdaden geſtelt zyn, te

ſchikken, zyn ze niet altyd verpligt de

vaſtgeſtelde ſtraffe op te leggen, maar

die na die omſtandigheden te vermeerde

ren of te verminderen.

Atqui.

- Ergo.

Wy het zelve datelyk zouden toegeſtemt

hebben ,

Om dat, daar het aan de eene kant gevaarlyk

is iets aan de beſcheidentheid van Rigters over

te laten, gelyk de Heer vAN PEER uit ARIsTo

TELEs bl. 28. reets wel te pas heeft aange

merkt (ooo) het aan de andere kant zeer moei

lyk is vaſte ſtraffen te bepalen; De

(ons) Dus luiden de woorden van ARIsToTELEs L. Rhet.

l

/. DEEL. . S 3.
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Dewyl de minſte omſtandigheden in perſonen

of zaken (zo als 'er ſtaat art. 5. van de Ordonn.

op de Delicten in Groningen by ALET. bl. 124.

aangehaalt) de gehele ſtraf-oefening kan doen

veranderen, en men dus een Rigter, wanneer

het er een Rigter na is, of de erkentenis, aan

kundige en aanzienelyke Regtbanken daarover

opgedragen is, daaromtrent niet al te veel bepa

len moet, -

,, Aangezien” (om de woorden van de Raads

heer HAMERstER ad Stat. Friſ II. B. tit. VII.

art. VI. te gebruiken), de omſtandigheden zeer

,, veel kunnen verſchillen en men daar door in

, 't eene geval niet dan nauwlyks tot een geringe

,, Lyv-ſtraffe mach koomen , daar men in een

,, ander vryheid zou vinden, om zulk een misdaa

,, dige met de Doodt te ſtraffen;

,, Zoo heeft onze Wetgever dit wederom zeer

,, voorzigtelyk gelaten aan het oordeel van den

,, Rechter, om by voorkomende gelegentheden

,, zodanich eene ſtraffe te oefenen, als de om

,, ſtandigheden der misdaaden zouden vorderen,

,, al was het ook zelvs tot de Doodt toe en des

,, dat ze ten minſten aan den Lyve gaat.

Dog wie ziet niet, dat dit zo wel plaats heeft

omtrent Locale als ſubſidiaire Wetten;

Zo dat de inconſequentie van het argument,

zo als het Aletoph. voorgeſtelt heeft, daarin#
-

- - ruit,
A

aldaar aangehaalt: ,, Quam pauciſſima relinquenda eſſe ar

,, bitrio judicantium & leges, quantum freri poteſt, omnia

,, ipſas debere definire, tegens de Staatkunde van de Heer

,, v AN DER MARCK.

Hoe overeenkomſtig met de woorden van BYNKERs".

Dexicat...5 de proef en de H. H. Staten van Vriesland door

de GRoN. REGTS GEL. bladz. 71, 75 en 76. aangehaalt!
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ruſt, dat Hy de oefening van die beſcheident

heid en natuurlyke billykheid alleen betrekkelyk

maakt tot de gemene en beſchreven regten in

ſubſidium geroepen;

Daar wy dit tot alle uitbreiden;

Zo om de generale woorden in het Oldampſter

Landr. V. B. art. 6o. voorkomende : ,, Alle

,, misdaden, zo wel kleine als grote, mogen

,, naar gelegentheidt der perſonen en andere

, circumſtantien wel hoger of lager tot des

,, Rechts diſcretie geſtraft worden.

Als om dat onder anderen het Selwerder

Landr. lib. 5. art. 52. (door ons bl. 1:89. reets

aangehaalt) uitdrukkelyk zo wel van Civile als

Criminele zaken ſpreekt en die in ſubſidium

wil geoordeelt hebben na Gemene Regten en

Practyk, *

Dus heeft het Romeinſche Regt die ſubſidiaire

kragt zo wel in Criminele, als Civile zaken; -

Ende dit hebben Carel V. en zyn Zoon Phi

lips II. gewilt, gelyk boven bl. 157.158. aangetoont,

Ja is zulks het gemene gevoelen der Regtsge

leerde, waarvan we maar wederom alleen de

Groninger FELTMAN een teſtis omni exceptione

major, als door ALEtoPH. zelfs geproduceert,

zullen tot getuigenis roepen.

: zegt over den Articul-Brief LXXXI.

C ) 72. I. w

( ,, Deze (Romeinſche) volgt men niet alleen

, in 't ſtraffen van delicten – maar ook in

, Civile zaken, als niet anders gediſponeert is”

of tegens de Gewoontens of Maximes van Staat

niet ſtryd; -

En hier toe maken wy de natuurlyke billyk

heid, zowel als in Burgerlyke verſchillen hier

2 bo
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boven bl..225. enz. breder aangeroert, betrekkelyk;

En zo de Lezer een voorbeeld wil, hebben

wy 'er datelyk een voor handen.

En dit is, om niet buyten onze textwoorden

te gaan:

- Bedorvene Natuur alleen kan niet

beſliſſen

Wat goed zy, of wat kwaad, wat

loon verdient of ſtraf

Zo ook de Reden niet, waarom een

Tuin-beklimmer

Zo ſtrafbaar was, als die des nagts

de Kerk beſteelt.

gelegen in het ſtraffen der Kerken-dieveryen by

de Romeinen en by Ons;

By de Romeinſche Wetten wierden de Kerken

onder heylige zaken gehouden en wierden daarom

Kerken-dieveryen zwaarder geſtraft,

Daar ze hier te Lande niet hoger als andere

diefſtallen aangemerkt wordende, ook propter

ceſjantein rationem Sanctitatis, quam his rebus

eccleſiaſticis ineſe ſuperſtitioſa credidit anti

quitas de ſtraffe daaromtrent ligter valt , gelyk

daarvan een ſententie te vinden is by ScHoMAKER

Conſ. & Reſp. part. I. conſ: LXIV.

Ten gevolge dat hier een andere Maxime

daaromtrent als by de Romeinen plaats hebben

de, niet na die gronden de ſtraf-oefening diende

te geſchieden, en dus het Romeinſche Regt niet

toepaſſelyk zou zyn, quia manifeſta ratio Reip.

adverſatur.

Alles al wederom ten beſluite, dat deze vry

heid aan de Rigters in criminele zaken overge

la
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laten geen de minſte verandering toebrengt aan

de uitdrukkelyke wille van de Souverain het

jus Romanum tot een Behulp-recht daarin zo

wel als in het Civile geroepen hebbende,

Ofſchoon, wanneer het daarop aankwam, die

uitdrukkelyke en verklaarde wil niet eens no

dig zou zyn , om dat de Gewoonte alleen het

ſubſidiair gebruik van dit Regt wettigen zou,

Dit is uit alle Schryvers zo handtaſtelyk, dat

DE GRoot al in zyn tyd zig niet bedagt heeft

met uitdrukkelyke woorden in Zyn Inl. I. B.

II. D. n. 26. te zeggen, dat , alzo de Romein

,,ſche Wetten inzonderheid zulke, als die ten

,, tyde des Keizers Juſtiniaan vergadert zyn ge

,, weeſt, by verſtandige Luiden bevonden wer

,, den wysheids en billykheids vol te zyn, zo zyn

,, dezelve eerſt als voorbeelden van wysheid ende

,, billykheid, en met ter tyd door Gewoonte als

,, Wetten aangenomen. -

En BYNKERSHOEK d. praef pr. quod Sponte ſe

',, his legibus (Romanis) ſubmiſerit : hodieque

,, ſubmittat, quicquid moratiorum ubique gen

,, tium eſt” klagende die Grote Man in Dedica

tione te regt, dat wegens gebrek van kennis van

deze Romeinſche Regten onder de Advocaten

het Hoff dikwils daaruit moeſt ſuppleren, waarop

die in hunne Schriftuuren of Playdooyen niet

gedagt hadden: Cujus continuo, eljet ſupplere,

que deſtant Advocatis partium.

En wil men nu omtrent Groningen zelfs een

bewys hebben, gedragen wy ons tot het gunt

wy uit LAMAN en FELTMAN bl. 166. hebben

aangehaalt, lerende de EERSTE, dat men tydlyks

't geen in onze Statuten niet is uitgedrukt, .

zyn toevlugt neemt tot de Roomſche Wetten en

- S 3 - de
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de TwEEDE, quod in Groningana & Omlandica

terra tam judices in diſceptandis cauſis atque

Advocati in poſtulando nec mon jCti in Res

pondendo quotidie adjus Romanum recurrant,
Zo dat deze Regtsgeleerde de conſuetudine

atteſterende geloof verdienen ; Om dat LAMAN

zelfs Regent en Rigter, en FELTMAN een bekend

en oud Practizyn was , waarop zig ALEToPH.

zelfs beroept.

Dus, wat Hy, ook daar tegens bladz. 133.

en 134. zoekt te excipieren , daar uit het

bewys van een Gewoonte volkomen door twee

volledige getuigen, waar over ScHoMAK. Conſ.

& Reſp. Juris part. III. Conſ. LX. n. 43. ſeqq.

en anderen kunnen nagelezen worden, bewe

zen is,

Voornamentlyk wanneer dit geſtaaft word door

de verklaring van de Leeden der tegenswoordige

Hoofdmans-Kamer, en welke ALEToPH. bl. 13o.

zo zeer niet ontkent, als wel daaromtrent eenige

ten opzigte van ons hoofd-verſchil onaannemelyke

uitzonderingen maakt, welke , om dat ze niets

beſliſſen, van die kragt niet zyn , dat het die

algemene Leere kan omver ſmyten, of ons vry

heid geven, om door een byzondere wederleg

ging dit Vertoog nog al grooter te maken.

Even eens is het gelegen met de Comment.

de jure Groning. Conſuet. maxime fictitio door

ALEtoPH. bladz. 134. p.*** aangehaalt en welke

de Heer vaN DER MARCK opzettelyk over deze

ſtof geſchreven heeft ; Dog waarin wy zo veel

te minder zullen treden, om dat dit ons te ver

zou afleiden, en zonder noodzakelykheid doen

geraken in een Vraag, die vry wat teeder is en

daarop uitkomt,

Of

-
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Of, daar na zommiger gevoelen de tegens

woordige Stadhouderlyke Regeering een tegen

ſtrydige Regerings-vorm in zig bevatten zou, door

de magt aan den Heere Stadhouder ten minſten

in Groningen gegeven, wy niet meer onder een

gemengde Regering, uit Ariſtocratie, Demo

cratie en Monarchie te zamen geſtelt, dan in

een zuivere Republyk, bepaalt genomen, woo-.

men? -

Waar van de Heer vAN DER MARCK de af

firmative omhelſt. (ppp)

- S 4 Wat

(ppp) S X. ,, Equidem non neſcius ſum, viros eſſe lon

,, ge celeberrimos, qui hanc Reip. formam tanquam non

, Jiroſam &#'# deſcribunt, ſed cum ipfaIn noſtram

, Groninganam Remp. mixtam neutiquam tamen ideo irre

, gularem multo minus monſtroſam eſſe exiſtimem, mea

, rum partium erit hâc de re paucis adhuc diſſerere, qui

, bus aſſertis luculentius patebit in noſtra Rep. Groninganà

, jus Conſuetudinarium in fumum abire.

5 XI. ,,Reſp. autem mixta dicitur, quando forma Re

,,giminis partin ex Monarchia partimex Ariſtocratia &

, partim Democratia autº ſaltem ex duabus harum trium

, ſimplicium regiminis formarum eſt compoſta. -

XII. ,, Talem vero, quam modo deſcripſi, formam

,, Regiminis mixtam induit atque imperium quoad #artes po

, tentiales diviſum conſtituit noſtra, in qua feliciter vivi

, mus. Groninganorum Reſp. - Quae aliaque jura Maje

,, ſtatica (aldaar opgeteit) ſerenisſimo Gubernatori propria

, ſatis innuunt, Remp. noſtram eatenus dici poſte & debe

, re Monarchiam; ſin autem reliqua Jura Majeſtatica truti

, nemur, ſatis liquet, eorunden exercitium , quatenus

,, ſalutem totius Reip. communem concernunt, competere

, pracpotentibus Illuſtr. Ordinib. Reip. Groningo-Oinlandi

,, cae. -

,, Ideoque ex hiſce (daar ter plaats mede opgetelt) apparet

,, quoad hanc Conſtitutionem partim#. partij in

,, Democratie ſpeciem prac ſe ferre Remp. noſtram Gron

,, Onland. Nullus proinde dubito, quin Remp. rottram, fi

,, totam ejusden ConſtitutioneIn rutiaenur, nu zin: mixt in

, eiſe exiſtinnen.

-
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Wat nu betreft het voorgebragte van ALETopH.

bl. 41. omtrent de tegenwerping van de Heer

CoPEs vAN HASSELT de Vader, ,, dat de Latynſche

Taal en de beſchaafde Wetenſchappen, welke

tot de kenniſſe van het Romeinſche Recht

opleiden, ten enemaal nodeloos zouden wor

, den, en dus weder een weg gebaant tot de

onbeſchaaftheid van de vorige Eeuwen, enz.

Daaromtrent zo wel, als in aanzien der voor

onderſtelling van gezeide Heer CoPEs vaN HAssELT

by ALEToPH. bladz. 3o. aangehaalt, dat door

het gevoelen van de Heer van der Marck het

gehele Romeinſche Regt van de Hoge Schoolen

geweert word enz. merken wy aan;

Dat wel vooreerſt dit geen hoofd-redenen zyn,

om het jus Romanum in ſubſidium te admit

teren,

Ook voor een twede wy het met de Heer

van Haſſelt niet eens zouden zyn , dat het een

of ander in de Heer van der Marck zou kunnen

vallen;

Want, gelyk Zyn Wel-Eds. cierlyke Schryſ,

99

trant en voorraad van fraaye Letteren en Weten

ſchappen, (waarin Hy, buiten deze zyn Speel

pop, zo als ze de Heer van PEER bladz. 28.

geeſtiglyk noemt, genoeg uitmunt,) immers door

zyn voorbeeld geen terugkomſt der onbeſchaafde

tyden doen veronderſtellen, -

Zo is van deze kant ook geen volſtrekt verzuim

van het Romeinſche Regt op de Hooge Schoolen

te vrezen; Ten minſten wegens de inhoud van

de Theſis fub TV. 37. VIII. waarby de nuttig

heid van het onderwys in het Romeinſche Regt

hoe veroudert ook gedeſcndeert word.

Dog ofſchoon dit geen hoofd-redenen zyn,#
n G16
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die vooronderſtelling in de Heer van der Marck

niet vallen kan, is daarom egter de vreze van

de Heer van Haſſelt dienaangaande zo ongegrond,

en dus de verklaringe daarop van ALEToPH.

bladz. 4o. zo overtollig niet geweeſt;

Om dat de Heer vaN DER MARCK d. Inſt. S. 6o.

de Oordeel-kunde, die altyd als een nodig cieraad

van de Regtsgeleerdheid is aangemerkt, voor

onnodig ſtelt, hoewel Hy dit in notis wat be

paalt. ,, Cum igitur Jus Rom. neque ut Jus

,, Scriptum, ſive promulgatum neque utJus non

,, ſcriptum ſive Conſuetudinarium in foris noſtris,

practicum habere uſum poſſit; conſequens eſt,

,, jurisprudentiam Criticam , quam vocant,

,, circa jus Romanum in, vita noſtra Civili

,, prorſus 'otioſam eſſe.

Mitsgaders zyne Leerlingen, aan welke Hy

overal zig voorbehoud in zyne leſſen (in prae

lectionibus) veele zaken omtrent dit vreemde

Romeinſche Regt te leeren, aanmoedigt om het

zelve vaarwel te zeggen, (d. Allocut. Inſt. Jur.

Civ. f) ,, Noſtis animum meum Vobis devinctis

,, ſimum & novi quoque Vos mei amantiſſimos

,, ſic igitur mecum, ut ingenuos & liberos Belgos

,, decet, patria noſtra jura, excuſ/operegrini

,, juris jugo diligentius perſcrutamini &c.

C5ute nacht Quirites! gevalt Zyn Wel-Ed. ook

zeer. Zie N. 38. theſ. X,

Zie hier Lezer 't gunt wy gemeent hebben

omtrent dit gevoelen van de Heer vAN DER MARCK

zo breedvoerig te hebben moeten zeggen.

Daar wy in andere onverſchillige gevallen de

byzondere gevoelens der Regtsgeleerde voor hunne

verantwoording laten, zonder parthy te kiezen,

oordeelden wy dit hier niet te moeten doen,

39

S 5 om
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om dat de Regtsgeleerdheid (qqq) ja zelfs het

Gemene-beſt er aan gelegen legt, aan welke

Rechten de Onderdanen by het zwygen der

plaatzelyke Regten en Gewoontens onderworpen

zyn, en of dus de Rigters vaſte Wetten in ſubſi

dium moeten volgen in het beſliſſen van de ver

ſchillen tuſſchen hunne Ingezetenen en mede

Burgeren, dan daarin na hunne bevattingen mo

gen te werk gaan, en door het regt op ſchroeven

te zetten, de geruſte Staat en bezittingen der

Burgerye zelfs in gevaar brengen.

Dit zou ten minſten in die plaatzen, alwaar de

voorraad van plaatzelyke Wetten gering, en by

gevolg de aanvulling daarvan uit andere zo veel

te noodzakelyker is, oorzaak geven, dat wy tot

die tyden der Romeinen te rug keeren, waarin

men, om het Volk, toen byna zeſtig Jaren onder

de ſlavernye van eigenwillige begrippen der Groo

ten gezugt hebbende, niet langer de dupe van

een onzeker Regt te doen zyn, eyndelyk genood

zaakt is geweeſt die Wetten uit Griekenland te

haalen, waaruit de bekende XII. Tafelen gevormt

zyn ,

Men beſchuldigde ook reets in de IX. Eeuw

zommige van onze Graaven, dat dan eens volgens

Koninglyke dan eens na de Romeinſche Wetten

uitſpraak deden, na dat zy er het meeſte voor

deel voor zig in zagen. WAGENAER Vaderl.

hiſt. II. D. bl. 18.

Dier

(qqa) De Schryvers van de Bibliotheque des Sciences 85'

des beaux arts ton. XIX. p. 464., hier na (yyy) breeder aan

te halen, ſprekende van het tegenswoordig Werkje van de

Heer Copes vAN Hasselt, de Vader: ,, Diſſertation auſſi

,, docte qu'elegante & dont le ſujet dsit intereſſer ſinguliere

,,gment les Jeurisconſultes, ſtemmen in het belang, 't geen

de Regtsgeleertheid hier by heeft, volkomen toe.
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Diergelyke misbruiken zullen, of kunnen ten

minſten plaats hebben, wanneer er geen vaſte

voet voor een Rigter is, en wanneer dat Natuur

Regt of vyf zinnen de voorrang boven de Ro

meinſche, of andere te hulp geroepene, Wetten

moeten hebben; *

Zonder dat ons de argumenten van de Heer

vAN DERMARck of zynen Verdediger hebben kun

nen geruſt ſtellen; 4

Daar wy nu menen gegronde redenen van ons

gevoelen gegeven te hebben, zal het onnodig

zyn in het breede te bejegenen het voorgebragte

van ALEtoPH. bladz. 56. enz. dat de Schryvers

over het Romeinſche Regt het zo min eens

zynde, als die over het Natuur-Recht, gevolglyk

zo min uit het eerſte, als uit het tweede eenige

zekere toepaſſing zal kunnen plaats hebben.

Waaromtrent wy voor ditmaal maar zullen

zeggen, dat dit wederom een van die argumen

ten is, die te veel bewyzen, en bygevolg niets;

Om dat de Regtsgeleerde het zo min over den

inhoud van de Lands-plaatzelyke Wetten, gelyk

Aletoph. bladz. 157. toegeeft, zelfs eens zynde,

als over het jus Romanum, daar door dan het

eene zo min als het andere eenige vaſtigheid

zou geven.

Hoewel wy niet voorby kunnen aan te merken,

dat er zekerlyk minder verſchillen over dat Regt

zyn, als men er wel op de Hoge Scholen van

maakt, om de Jeugd te oefenen, of (om in dit

ſtuk de woorden van URBAN. bl. 16. te gebrui.

ken,) dat Theſes alleen, door derzelver verde

digers veeltyds maar enkel exercitii cauſa, om

zig in het diſputeren te oefenen, worden op

gegeven, * - -

27 Ip
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,, In hoc genere pueri apud Magiſtros exer

,, centur ommes, cum in ejus modi cauſis alias

, ſcriptum, alias aequitatem defendere docentur”

zeyde CICEIto de Orat. lib. I. cap. LVII. in

aanzien van de diſputen over de billykheid der

Wetten ; Waaromtrent wy niet kunnen nalaten

uit wylen onzen JoH. vAN DEN HoNERT zyn

oordeel hier over mede aan te tekenen;

Dus luiden zyn woorden: in de Menſch in

Chriſtus XXX. Hoofdſt. S. XXV. p. 6o7. (d)

maar dat een Wet om deze reden (het Belang

van het Gemene-beſt) anders zal mogen verſtaan

worden dan zy geſchreven is, en hare Letter

mede brengt , gelove ik niet. Want dan zou

men de Wetten, zo als ze geſchreven zyn onder

houdende, evenwel kunnen veroordeelt worden;

Dit zyn meer Schoolkunsjes dan wettige Regt

handelingen.

Zo dat deze gevolgtrekking van ALEToPH.

niet doorgaat.

Dit is juiſt wederom een bewys van de zwak

heid en verſchillendheid van 'sMenſchen oordeel

en by nader gevolg een drangreden, om zo

weinig als mogelyk is aan het zelve over te

laten;

Want wy behoeven maar ons oog op de Wys

geeren zelfs te werpen, als wanneer wy zullen

ontdekken, dat deze , hoe zeer zy zig ook be

roemen, het middel gevonden te hebben om de

natuur der zaken by uitnementheid te kunnen

nagaan, zo dikwils en regtsdraads van den ande

ren verſchillen, dat men gehele Boekdeelen nodig

gehad heeft, om derzelver Hoofd-ſectens na te

ſpeuren.

Om 'er niet eens wederom de verdorventheid

N der
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der Menſchen, die het kwade bylegt, als ze het

goede doen willen. RoM. VII. 21. in het brede

aan te roeren, en uit het ampt van Rigters zelfs te

beweren, dat de Natuur-Wet niet voldoende is;

Aardig zegt daarom Aſpaſio by HERvEy II. D.

11. Geſprek : ,, wierd de menſchelyke natuur

, door geene ongeregelde en zondige neigingen

, bewogen, de ſluitboom der Wetten zou zo

, onnodig zyn in de Burgerlyke maatſchappye,

, als de zware Zee-dyken van Holland in de hoge
,, Landen van Grootbrittannien. L't

Dog genoeg hier van:

Dewyl nu de Heer vAN DER MARCK zelf deze

ongenoegzaamheid van de Natuur-Wetten (zie

hier boven bladz. 123. b.) erkent heeft, mits

gaders dat alle gevallen in de Wetten niet kun

nen bepaalt worden (zie bladz. 134.) zal Hy ons

het gevolg daar van ook niet ontwringen, dat

een Wetgever wyslyk doet met de Onderdanen

in gevallen by Derzelver inzettingen en Gewoon

tens niet bepaalt, of daaruit analogice op te ma

ken, te wyzen tot zodanig Wetboek, alwaar die

in zo een ruime voorraad te vinden zyn, en de

zelve dan eerſt aan hun beſcheidentheid, oordeel

en vyf zinnen over te geven, wanneer die daaruit

of uit derzelver analogie niet te beſliſſen zyn. 4

Dit is ten minſten minder gevaarlyk voor een

Burger ſtaat, als dat jus naturae externum

datelyk te laten oefenen;

Want, ofſchoon wy ons over die diſtinctie

interjus naturae internum & externum, 't geen

zelfs LEIBNIrs (rrr) (voor wiens rekening wy
dit

("r) Epiſt. XXVII. ad Keſtner. VII. p. 247. ,, opinio,
” *** 1* natura ad externa reſtringit, nec veteribus Phi

lo
21
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dit egter voornamentlyk mede in aanzien van

PUFFENDoRF laten) niet zeer ſchynt te accueil

leren, durven wy zonder daarom ons voor Hob

beſianen of Spinoſiſten te willen hebben uitge

kreten (sss) vrymoediglyk zeggen, dat het Na

tuur-Regt geenzins voldoende zynde, om de ver

ſchillen tuſſchen de Ingezetenen in burgerlyke

zaken behoorlyk te beſliſſen, het gevolglyk ge

vaarlyk is, wanneer daarna alleen by het zwygen

der Vaderlandſche Wetten, de Rigters mogen

regt doen.

Ondertuſſchen zyn wy, dank aan Regtſchapen

Regtsgeleerde, voor als nog voor dit gevaar

gedekt,

Want of wel de LETTER-CoURANTIER waar van

de GRoNINGER REGTsGELEERDE bladz. 4. ſpreekt

verhaalt, dat dit gevoelen min of meer opgang

zou hebben beginnen te maken, moeten wy

mede dit uitdrukkelyk tegenſpreken, zo hy het

zel

,, loſophis nec JCtis olim gravioribus placuit, donec PUF

,, FENDoRFIUs, Vir parum JCtus, & minime Philoſophus

,, quosdam ſeduxit. Eſt ejus non magna apud me aucto

,, ritas, quum fere popularia tantum de ſuo adferat & in

,, cortice haereat. Etiam in foro ſaepe interna per con

,, jecturam indagare conamur & ob interna jus jurandum

,, adhibetur.

(sss) Zie de Heer vAN DER MARcK d. Orat. ,, Hanc

, enim incertitudinem Juris Naturae ſi ſtatuamus HoBBEsio

, utique concedendum erat, boni principis eſſe quascunque

,, actiones humanas ipſamque religionem in Civitate pro

,, ſuo arbitrio determinare, ne ſcilicet Hominum Civiumque

,, jura magno incertorum animi fluctuent aeſtu. -

,, Ergo nunc belle in libera Rep. noſtra cum SFINosA

,, ſapiamus, quod jus naturale non ſana Ratione ſed cupi

,, dirate & potentiá determinetur, nihilque adeo ius Nat.

•, niſi quod neino cupit & quod nemo poteſt, prohibeat.
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zelve verder als tot de Leerlingen van de Heer

van der Marck uitbreid. (ttt)

Buyten deze, geloven wy, dat er weinig zyn,

die dit gevoelen omhelzen.

Dog wyl deze Leerlingen zelfs van de be

klimminge van de Profeſſorale Stoel door de Heer

van der Marck afgerekent, voor geen geoefende

Practizyns kunnen gehouden worden, en daarop

miſſchien zo al niet het geen URBAN. HILAR. in

de Voorrede van zyn Antwoord van zodanige

School-verwaande Pypjonge Practizyns, die in

hun practyk by het eerſte proces zyn blyven

ſteken, zegt, zou kunnen toegepaſt worden, im

mers, quia, (ſunt verba LEIBNITII Epiſt. 1X.

p. 248.) legum conſcribendarum privatus prae

tentare poteſt, fortaſe tamen e re erit, ut con

ſulat complures in Reip. adminiſtratione jurisque

uſu verſatos, nec minus judicio & doctrina vali

dos ne restanta non ſatis circumſpecte agi vi

deatur, die als geen volledige of competente

Rigters aangemerkt, en met de Heeren CoPes

vAN HAssELT de Vader, VAN PEER en de GRoN.

REGTsGELEERDE, als geoefende Regtsgeleerde

gelyk geſtelt worden, veel minder met een

BYNKERsHoek en andere, die zelfs als Rigteren

gezeten, en zo dikwils dat Romeinſche Regt aan

de

(ttt) Dog niet, omdat, zoals de GRONING. REGTso. bladz. 4.

zegt dit zou blyken uit Disputen, die de Heer van der

Marck zelfs opſtelt voor onkundige, of hunnen tyd ver

waarloſende Candidaten: Dewyl ik die Heeren niet van

naby kennende die thans helaas ! te veel inkruipende ge

woonte op onze Academien op dezelve niet wil toepaſſen,

maar zo lang my het tegendeel niet bewezen is, verpligt

ben hun voor de makers zelve te houden.

Integendeel wy hebben er andere reden voor, gelyk de

Lezer zo datelyk zien zal.
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de voor hunne Regtbank gebragte gevallen ge
toeft hebben; z

Zo dat geen dezer Leerlingen en te gelyk

voorſtanders van de Heer van der Marck, met

volle ruimte zig kunnen toepaſſen:

Nullius addictus jurare in verba Ma

giſtri. (uuu) t

Die op zig zelfs beſtaan, niet by hun Mee

ſters ſchweeren.

nog gelegentheid gehad hebben met wylen de

Profeſſor en Raadsheer vAN MUIDEN in praef.

Comp. Pandettarum te zeggen: ,, ipſe rerum

,, uſu edoctus ſum, ac in dies magis magisque

, ipſo opere experior ; ſive litibus ambiguis

,, judex addictus ſum , ſive conſultoris officio

,, fungor, ingens & incredibile pondus in deci

, demdis quotidianis controverſiis leges Romanas

,, habere.

't Eenigſte, dat er dus voor het toekomende

in ſteekt, is, dat zommige dezer Leerlingen in

die gevoelens opgevoed daar in zullen volharden

Qua ſemel eſt imbuta, recens ſervabit odorem,
Teſta diu. (vvv) i

Zo houd ſteeds ieder vat,

De reuk van 't eerſte nat.

gelyk wy daarvan een aanmerkelyk voorbeeld,

hoewel met een goeden uitſlag, ontmoeten in
e de

(uuu) HoRAT. lib, I. Epiſt. I. v. 14.

(vvv) IDEM lib. H. Ep. III. v. 69.
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de Raadsheer VALLENsis, waar van in de Na-re

den agter vAN ZURCK Codex Batav. bladz. 12o4.

Roterod. Druk 1728. verhaalt word, welk ge

voelen hem over de Sententie van de Schepenen

der Stad Delft in het bekende ter dood vonnisſen

van eenen Syvert van der Haven, in de afgelo

pen Eeuw door zyn Profeſſor te Leiden was inge

ſcherpt en bygebleven, tot dat hy eindelyk, door

nader onderzoek van de zaak zelfs beter verligt

zynde, van ſentiment verandert was.

Dog welke gezonde en ſterke manier van den:

ken egter overal zo niet te vinden zynde, blyft

het gevaar van het vooroordeel, door de leſſen

der Meeſters ingeprent, beſtaan.

Terwyl wy nu verder ten aanzien van de Werk

jes van 1mo ALEtoPHILUS ELEUTHERIUs en 2do

URBANUs HILARIUs in vergelyking van de Heeren

CoPEs vAN HASSELT Vader en Zoon vAN PEER en

de GRoNINGER REGTSGEL. verpligt zyn te zeggen,

dat ofſchoon die beide omtrent het zakelyke of

wezendlyke van de zaak tegens de vier andere

niet kunnen opwegen , ALETOPH. egter daarom

zelfs in zyn Succumbe die Lof toekomt, dat Hy

het geheim gevonden heeft, om aan een zaak,

welke ver van gefundeert is, die uiterlyke ſchyn

te geven, dat er iemand, welke dezelve opper

vlakkig beſchout en zig de moeite niet geeft gron

diglyk te onderzoeken, ligt door verleid kan wor

den.

En hier in heeft hy byzonder wel geflaagt, zo

dit zyn oogmerk geweeſt is, gelyk hy ons toe

ſchynt geen ander gehad te hebben;

Om dat het ons uit de zamenhang van zaken

voorkomt - ---- -

1mo Dat de Heer van der Marck zyn yver, na

I. DE EIL. T hes
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voorbeeld van meer weelderige verſtanden,

e veel den vryen teugel gegeven hebbende,

in het aandringen der nuttigheid van het jus Na

daar door dikwils wat ongematigt en voor
tura , -

barig op de toepaſſelykheid van het Jus Romanum

is uitgevaren ,

Daar in een gehele andere andere weg inſlaan

de als de Profeſſor TYDEMAN, Orat, de Nat.

jurisp. finibus regumdiſ, pag. 25.51: & c.

Want daar deze by het aanvaarden van zyn

Profeſſoraat in het jus Naturae enz. de nuttig

heid en het ſubſidiaire gezag van het Romeinſche

Regt blyft erkennen, daar toe zelfs zig op de

Heer CoPEs vAN HAssELT de Vader, onder ande

ren, beroepende.

Verandert de Heer vAN DER MARCR terſtond

van toon vervolgende het jus Romanum zelve

zo verre, dat hy alle ſubſidiaire daar aan door

de Wetgever gegevene kragt niet alleen in

twyffel trekt, maar die, om de belyders van de

ze toepaſſelykheid als het ware af te ſchrikken,

als gevaarlyk voor den Burgerſtaat verklaart ,

Schoon hy zo even te voren zelfs daaromtrent

anders gedagtgeeft, gelyk wy bladz. 219. (inmm)

hebben aangehaalt.

Zo dat het zig haaſt laat aanzien, dat zyn

Wel-Ed. als het ware veronderſtellende , dat

zulks zyn nieuw beroep medebrengt, daar van

een ratio ſtatus maakt, en nu par etat ver

werpt, 't gunt hy van te voren zekerlyk uit

overtuiging gedurende zyn practyk in Gelderland

geoefent (d, adlocut. Inſt, jur. Civ.) gelooft

heeft.

Dat hy nu in het voortzetten van dit gevoe

len, nieuwlings geadopteert, zyn yver wat te#
CIl

het

Wat t

- ººk
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den vryen reugel viert, (www) en dit zelfs of

zyne Leerlingen en goede Vrienden mogelyk

apprehenderen, ſchynen ze alle moeite in het

werk te ſtellen, fok en maſt, om zo te ſpreken,

by te zetten, om te bewyzen, dat zelfs de Wet

gevers die ſubſidiaire kragt er aan geweigert
hebben. - w

Want die onderſcheidingen, welke ALEtoPH,

bladz. 5. maakt, en waar op hy zekerlyk ook

gedoelt zal hebben toen hy, na het verhaal van

URBANUs bladz. 2., in een gezelſchap een ze

ker Heer zagtjes in de oren duwde , ,, dat nog

,, geen van alle tegenſtrevers van de Heer Prof.

,, van der Marck, den ſtaat des geſchils regt

,, bepaalt had, enz.

Die onderſcheidinge, ,, dat de Heer van der

,, Marck door het Romeinſche Regt niet ver

T 2 , ſtaat

(www) URBANUs HILARIUs bladz. 15. zoekt de Heer

van der Marck te ontſchuldigen, om dat ,, Theſes geen ſtuk

,, ken zyn, waar uit men een Hoogleeraar zoude beoordee

,, len kunnen, als wordende veeſtyds alleen door derzelver

, Verdedigers enkel maar exercitii cauſa, om zig in het dis

,, puteren te oefenen, opgegeven.

Dog, dewyl wy vooreerſt dit gedrag niet uit de Theſes,

maar uit de Schriften van de Heer van der Marck zelfs op

gemaakt hebben, behoeven wy thans niet te onderzoeken,

in hoeverre een Profeſſor voor de onder Hem gedefen

deerde Theſis verantwoordelyk is, Alleenlyk voor een twee

de maar herhalende, dat de Heer ScHRoEDER (gelyk wy

bladz. 136 aangetoont hebben) als Promotor meer voorzig

tigheid gebruikt heeft.

En ſommige voor een derde niet den Defendent maar dik

wils den Profeſſor zelve daar voor aan boord klampen.

Dit zelfde Groningen heeft daar van een alom bekend

voorbeeld gezien in wylen de Heer Profeſſor A. A. PAGEN

stEcHER, waar tegens de Praeſident BYNKERsHoek t ver

dient of onverdient melden wy thans niet, hoewel ze vry

ſcherp is)direft zyne Contentio Literaria de audiore audiorilu qu?

authenticarum geſchreven en ingerigt heeft.
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, ſtaat al het geen in het Corpus juris voor

,, komt, en door den Keizer JUSTINIANUs zon

, der eenige uitzondering de kragt van Burger

wetten gegeven is, maar alleen door het Ro

meinſche Regt alle die Regels van gedrag

v, in dat Wetboek voorkomende, die hunne

genoegzame reden en grond alleen hebben

,, in de byzondere omſtandigheden van de Ro

, meinſche Burgerſtaat,” zeggen wy, geven geen

veranderinge aan de zaak.

Want, daar Hy al de andere die op een alge

mene billykheid gegrond zyn, wel geen Romein

ſche Wetten noemen mogt, ofſchoon ze in het

Corpus juris gevonden worden, heeft hy ze

immers, om geen meer bewyzen by te brengen,

alle verworpen, om dat ze in het Latyn geſchre

ven en niet gepromulgeert zyn of hebben kunnen

worden, (lnſt. Jur. Civ. d. l. S. 48. 53.) Zyn nu

die algemene billyke Wetten in het Hollandſch

geſchreven? -

Wie ziet nu niet, dat dewyl hier boven bladz.

2oo is aangetoont, dat wy geen Wetten aanne

men die tegens de maximes van dezen Staat aanlo

pen, dit op een blote Lagomachie uitloopt,

waarvan die beroemde WERENFELS (door ALEToPH.

bl. 36. zelfs aangehaalt) de Logomach. cap. II.

de Naturaliſten, om zo te ſpreken, ganſch niet

vry verklaart. ,, Quia JCtor. mentio facta eſt,

,, dicam, quod ſaepe obſervavi, eos qui jus naturge

,, explicant, nam vehementer hoc in uſu hodie

,, eſt frequenter Aoyouzzgiy &c.

Hoewel ook LEIBNITs Epiſt. XIV. p. 146.147.

meld, dat de Chriſten Volkeren het jus Romanum

als een algemeen jus Gentiuin aanmerken, waar

om de Engelſche dit in de verſchillen met en on

-- der

93
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der Vreemde volgen. Daar by voegende, dat

verſcheide Vorſten in de XIV. Eeuw zig daarop

beroepen of daar van uitdrukkelyk gerenuntieert

hebben, 't geen byzonder tot ſtaving van ons ge

zegde bladz. 15o. enz. dient. -

Deze uitvlugt dus vermeerdert dit ons ver

moeden; 't geen zo veel te ſterker word.

Wanneer wy daarby nog aanmerken,

Dat ALEtoPH. een Leerling van de Heer van

der Marck is, gelyk. Hy zelfs bekend, dus niet

onpartydig en gevolglyk onder een ontoepaſſelyke

naamgeving voor den dag gekomen.

Voornamentlyk wanneer Hy een van die gene

is, welke de Theſes ſub N. 4. N. 8. N. 18. N. 19.

N. 25. gedefendeert heeft.

Dit word hoe langer hoe waarſchynlyker door

het plan van defenſie van de Heer van der Marck

door beide voorſtanders AleTopH en URBAN. ge

maakt en by de laatſte pag. 1-6. te vinden. "

En, dunkt ons, volkomen uitgemaakt door

het geen URBAN. pag. 7. enz. de GRoN. REGTsG.

in bedenken geeft: ,, of het niet raadzamer zoude

,, geweeſt zyn, om met alle die Twiſt-ſchriften zo

,, lange te vertoeven tot dat Prof. vAN DER MARCK

,, zyne Inſtitutien over onze Vaderlandſche Reg

,, ten compleet hadde in het ligt gegeven, want

,, dan zal men misſchien met meer grond kunnen

,, oordeelen, in hoe verre het ſubſidiair gebruik

,, van het vreemd Rooſch Recht in onze pleitge

, dingen kan in aanmerking komen. -- En

, derhalven wanneer men met Prof. v.AN DER

, MARCK eene zo voortreffelyke uitgeſtrektheid

, onzer Groninger en Ommelander eigen Vader

, landſche Rechten vooronderſtelt, gelyk nader

g, by zyne in het licht te gevene Inſtitutien moge:

T 3 » lyk
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,, lyk zal blyken, zo komt het my onder eerbie

,, dige correctie voor, dat het ſubſidiair gebruik

,, van het Roomſche Regt, 't welk zo veel mis

,, bruik onderworpen is, in ons Gemenebeſt met

, een goede Staatkunde niet overeenkome.

Waaruit het ſchynt, dat de Heer van der Marck,

had men Hem tyd gegeven (xxx) wel eens zou

kunnen veranderen - na het voorbeeld van meer

grote Mannen, en zo niet in zyn oude gevoelen

vallen, immers het Roomſche Regt wel eenige

ſubſidiaire auctoriteit geven, waartoe en de bepa

lingen of onderſcheidingen van ALETopH. bl. 5. enz.

en deze aanmerking van URBAN. voorlopers ſchy

nen te zyn;

Hoewel de behandeling van den Eenen en den

Anderen zeer veel verſchillen.

Want daar ALEtoPH. vry ingetogen en bezadigt
te werk gaat; w

Neemt URBANUs de zaak wat op een al te vryen

en ganſch niet beſcheiden toon (Urbané) op te

gens de door en door kundige GRoN. REGTSGEL.

Waarvan, ofſchoon wy alle uitdrukkingen juiſt

niet billyken, gelyk wy daar van blyken bladz.

141. hh. enz. gegeven hebben, is de briev van

URBANUs vry ſcherper geſchreven;

't Geen te minder diende plaats te hebben, om

dat die van de GRoN. REGTSGEL. in de ſmaak van

een familiaire briev, aan een zyner goede Vrinden

en waarin men wel eens een vry woordje zeggen

mag is geſchreven; daar het antwoord vanURBAN

door de weg van het Gemeen bezorgt is, Al

(xxx) Het Eerſte Deel dezer Inſtitutien heeft de Heer

vAN DER MARcK ten minſten hals over kop, om zo te

ſpreken, moeten uitgeven, om byzondere redenen. Zie de
Errata. z



( 255 D

Alles moet dog zyn eigenſchap hebben.'

Voor het overige onderwerpen wy ons oordeel

over deze zaak aan de Oordeelkundige Lezers, die

onzer aller Rigters zyn; zonder dat wy ons zullen

uitlaten over het geen andere Tydſchriften over

deze ſtoffe ten voor of nadeel mogten gezegt heb

ben; als menende, dat wy malkanderen over en

weder vryheid dienen te laten, om aan ons voor

geſchreven doelwit te beantwoorden , en welke

vryheid wy yder ongeſtoort zullen laten oefenen

zo lang ze op de onze geen aanval doen. (yyy).'

Dit alleen arrogeeren wy ons boven andere,

dat hier gehandelt wordende over een Re:
- eCT

(yyy) Dit is mede de redenen, dat wy ons over de The

es van Dor. ScHUKKING : uſum furis Rom. Grammaticum

Hiſtoricum immo &'Politicum, qua Doctrinalem, agnyſcentis; ſed

tijum ejusdem juris forenſem legalem in Drenthia negantis, die

ook voor onze tyd is uitgekomen, zo min uitlaten als over

het oordeel daar over en over de GRoN. REGTsGEL. ge

yelt dans la Bibliotheque des Sciences & des Beaux arts tom.

XXIII, part II. pag. 564. & tom. XXIV. part. I. pag.

28o 2. door URBAN. bladz. 3. en 12. reſpectivelyk aange

haalt. -

Zullende alleen maar in aanzien van deze Brochure van

ALETopH. en URBAN. aanmerken, dat of Imo dans cette

Bibliotheque daar over waarſchynelyk niet zal gehandelt wor

den, of 2do dit niet zeer voor maar wel tegen moeten uit

vallen; Om dat quod ad prlinum de Schryvers van dezelve

de Epiſtola van # Heer CoPEs vAN HAssELT, de Vader,

waar over.wy in dlt Vertoog handelen, recenſerende tom.

XIX. p. 463. de uitſpraak over het verſchil met de Heer

vAN DER MARCK dien aangaande aan de Regtsgeleerde

ſchynen over te laten, ,, c'eſt aux Experts a prononcer.

Dus Dezelve een nauwkeurig onderzoek daar van niet

van hun departement rekenende daar over niet ſchynen te

zullen handelen;

Ten minſten doet quod ad ſecundum het goed accueil, 't

geen men aan de Diſſertatie van Copes vAN HAssELT, de

Zoon, ton. XIII. pag. 19o-2oo aldaar gedaan heeft, ver

#elen, dat men zo ligt van gevoelen niet zal veran
-tein.
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leerd werk, ons gezag daaromtrent vooral niet

minder dient te zyn, om dat onze pligt en beroep

mede brengt die zaken wat verder in te zien en

wat naukeuriger te onderzoeken, als andere, ge

lyk wy ons daar van dan ook ten minſten meenen

gekweeten te hebben. -

D R U K F O U T E N enz.

Regel StaatBladz.

99

1 16

II 2 I

I37

1 39

143

I 45

146

15o

151

166

167

172

178

179

1 93

195

196

198

22 2

223

225

35

I3

I

2o

2

3o

33

42

27

I 2

17

3 I

22

2 I

3 I

92

24

ee

J)

7

3

23

3O

8

92 I

22

28'

29

profitebar

Juris

1/1el t/

gedecideert, is

Careell.

CU! In

conſervari

Rechtiſch

Lees

profitebor

Jura

metu injuſti

gedecideert is,'

Cancell.

Cann

conſervavi

Richtiſch

Lykpredikatien Lykpredikatie

geſtadig gedagtig

Civilis, Romani Civilis Romani

ſententies

Respondento

hun

Aiiireag

inceſtuenſen ,

eitiam -

MENEKEN

eredas

Goillon

uſpium

Nečtam

zelven

hem

hy

rimium

tributa

ſententiis

Respondendo

zyn

Aurea.

inceſtueuſen

etiam

MENCKEN

credas.

Gaillon

uſpiam

Nec tam

zelven, daarby

ook

men

nimirum

tributus

NB. De Note (ii) bl. 143. gelieve de Lezer voornamentlyk

op het Richtiſch Landr.. toe te paſſen.
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R E GT S GE LE ER D E.

VI. -V E R T O O G.

Voor de Maand Oftober 1.767.
e

Non aetate, vero ingenia adipiſcitur ſapientia.

PLAUT. Trin. Act. II. Sc. II.

Door 't verſtand, niet door de jaren,

Kan men kundigheid vergáren.

Y

- #& Ier mede zettede de oude Philto

#### zyn Zoon Lyſiteles af, om dat deze,

# H # de ongebondentheid van zyn Vrind

##### Lesbonicus willende ontſchuldigen,
zºrger die aan de zwakheid van zyn jeugd

toeſchreef.

- Het gebeurt ondertuſſchen dikwils, dat men'

met geen goede oogen een verſtandig Jongman

kan aanzien ; MENANDER ondervond dit by de

Athenienſers , die hy daarom by gelegentheid,

dat hy eerſtgeboren biggen liet zwemmen, geeſtig

toeduwde: Zeg my, zo ge uw verwondert over

de kundigheid in myne jonge jaren, wie deze

het zwemmen geleert heeft? (a)

Des

(a) Theodorus Paisciaxus Medicus lib. Tv. ad Euse

FrUM FILIUM: ,, Scribenti mihi (inquit) de Phyſica ſcien

,, tia ,

J. DE EL. V -

v
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Des al niet te min is het zeker, dat het ver

ſtand door de ondervinding geoefent in alle zaken

van meer kragt is, om een volmaakt Werk voor ,

den dag te brengen, als de blote wetenſchap

door de hitte der jeugd alleen voortgedreven.

Hierom zeide ELIHU byJoB aan het XXXII. Cap.

laat de dagen ſpreeken en de veelheid der

jaaren wysheid te kennen geven.

De ouderdom zet ook in het byzonder de

Regtsgeleerdheid meer deftigheid by, zo ze die

nodig had, -

OvIDIUs (b) zong er dit van:

Jura SENEs norint , & quid liceatque

nefasque

Fasque ſit inquirant, legumque examina

verſent.

Dat Oude Liên de Regten weten en wat

al geoorlooft zy, of kwaat -

Na voorſchrift van de Wet, waar van het

onderzoek dog niemand beter ſtaat.
*

Met dit al verwagt men van oude geoefende

Lieden meer kundigheid, als van Jongelingen,

- wel

,, tia, quà te maxime delectari intelligo, ſufficere arbitror

,, MENANDR1 CoMIct inſigne argumentum. Apud Cives

,, ſuos, cum (primis) ſtudiorum annis magnà ſcientia labo

,, raret invidia produxiſſe in Theatrum fertur ſuem partu

,, plenam (hoc enim in loco celeberrimum Athenienſis

,, eloquentiae auditorium erat) produxiſſe, inquam, expec

,,tantibus (Aliis : ſpectantibus) auditoribus plenain Juem ,

,, ibique exectum cjus uterum in earipo fuiſſe projectum

,, Cunque interfecti pene ductu tamen naturae agerentur ,

,, ATHENIENses, inquit, viR1! ſi in parvis annis ſcientiairs

,, mean miramini, iſtos natare quis docuit ?

(b) Melain, IX. v. 55o.
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welkers gebreken daarom ook eerder, als die der

eerſte, over het hoofd gezien worden ;

Ik hebbe daaromtrent ergens een geeſtige aans

merking van QUINTILIANUs gelezen, dat men,

namentlyk de vrugt der Studie voor den dag

moet brengen, als ze nog groen is, dewyl 'er

als dan vergiffenis en hoop, ja de gunſt van ieder

als bereid is en het verzoeken niet misſtaat; En

zo 'er aan het werk zelve iets ontbreekt, de

jongheid het vervult en ontſchuldigt, ook zo er

iets jeugdelyks gezegt word, het zelve dan voor

de eigenſchap en inborſt der jeugd genomen

word. (c)

Dit een en ander had ik tot een Inleiding ge

ſchikt voor het Werk van de Heer DoMPIERRE

DE JoNQUIEREs opzettelyk (ex profeſſo) over de

Herſtelling in zyn geheel geſchreeven en het

geen Wy thans zullen recenſeren.

N- Dus

(c) Dewyl de taal van QUINTILIANUs zelfs wel alzo

kragtig zal zyn, als myne overzetting, wil ik ze de Lezer

niet onthouden: ,
-

,, Non differendum eſt tyrocinium in ſenectutem; nam

, quotidie metus creſcit, majusque fit ſemper, quod auſuri

, ſumus, & dum deliberamus quando incipiendun ſit, in

, cipere jam ſerum eſt; Quare fruttum viridem &5 adhuc

, dulcem promi decet, dum, venia &# ſpes eſt & paratus fa

, vor, & andere non dedecet; Et ſi quid deſit operi ſupple:

,, etas, & ſi qua dicta ſunt juveniliter, pro indole accipiuntur.
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Dus luid de Tytel:

s P E C 1 M E N

de

R E s T I T U T 1 o N I B U s

I N

1 N T E G R U M

Sive A

C O M M EN T A R I U S

e

Ad Titulos Pandettarum, qui ad illam mate

riam pertinent VII. priores Libri IV. & VI.

lib. XXVII.

A- A U C ' T O R E

P. P. H. De DoMPIERRE

DE JONQUIERES

L U G DU N I B A T A V O R U M

Proſtant apud S. & J. LUCHTMANs 1767.

Academiae Typographos

Octavo.

Hoewel wy van het werk zelve moeten zeg

gen, dat het daarom te meer redelyk wel geſchre
VGIA
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ven is, om dat den Schryver na zyn zeggen in

het einde der VooRREDEN, nog zeer jong is,

/

En Hy dus door 't verſtand, niet door de jaaren

Dees kundigheid heeft weten te vergadren.

Zo noopt ons egter die zelfde jongheid, om

aan te merken, dat wy deszelfs betuiging van

de geringheid van zyn vermogen (d) juiſt niet

zeer opregt vinden, om dat Hy van de Werken

dier Mannen, welke voor Hem deze Stoffe be

handelt hebben, als daar zyn CUJACIUs, ANT.

FABER, DUARENUs, NooDT, BACIloviUs, SFOR

T1A ODDUs , MAURITIUs , REBUFF Us, CALDAs

PAREIRA; wat klein gevoelende, dit alleen ſchynt

te zullen verhelpen, zig mogelyk verbeeldende,

gelyk het de jeugd gemeenlyk gaat, dewyl iets

begint te weten, alles reets getroffen te heb

ben. (e) -

V 3 Dit

(d) ,, Praef. tenuitati mede &c.

(e) Gelyk zig, zo ik meen, Lipsius ergens in zyn Brieven

daaromtrent zeer aardig uitdrukt: ,, Peſtein hanc vidimus

,, in pleraque juventute noſtra hodie, quae ſimulut ſapere

,, caepit jam ſapit; & ubi vix linnen libavit ſapientiae putat

,, penetraſſe.

Vergelyk hier nu mede de woorden van onzen Heer

DoMPIERRE zelve in Prafat: ,, Cum, poſtquam Academie

, valedixiſſem, Lectioni Interpretum & Jurisconſultorum

,, operam nawaren, ſacpe miratus ſum, multa ad varias

,, Juris materias eſſe conſcripta ab Auctoribus de jurisprul

, dentia maxime meritis interque juris DD. celeberritmis;

»hanc vero momentisſimam & quotidiani in foro uſus mate

»riam in medio quaſi fuiſſe relictam. Verum quidcm in

» Commentariis ad DD. titulos ad hanc materiam pertinen

» tes interpretatos fuiſſe, ſed ob molen operis unamquam

» Gue materiam tantum attingere & multas quaeſtiones re

» Bligere, multarumque legum difficillinarum explicationcin

», omittere, coäcti fuerunt.

,, CU

-
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Dit komt ons zo veel te tegenftrydiger voor,

om dat Hy , om de weinige ondervinding van

de jeugd aan te tonen, in het Werk zelve (f)

gebruik maakt van het antwoord aan Koning

MENELAUs , 't welk HoMERUs (g) den doorflé.

en ANTiochUs, die dezen Vorft niet door dap

perheid, maar door lift in een Ridder gewegt,

overwon, in de mond legt: -

Oια3 áizi vgs owόρὸς υπερ3αςιαι τελε3gat

Κρατύστεγος μόν, yàp τε νοος, λεπτὸ αά τε μέτις.

Gy weet, wat buitem/porigheid de loffè

jeugd verzelt, :

; }'amt is de geef al vlug, 't is anders met

't beleid geffelt.

Ja

', CUI AciUs, ANT. FABeR, DUARRENUs, NooDTiUs &

I3AciioviUs fere foli ipfas leges aggreffi funt; fed hi viri,

qui merito inter celeberrimos juris Antiftites referuntur,

omiferunt multas leges quas vel defperatas prædicarunt

vel de quibus ne verbum quidem dixerunt ; alias vero

explicaverunt fed ita ut mihi omne dubium nondum fubla

tum fuerit vifum: FABRUM ubique, unum forte alterumve

excipias !ocum , accufavit & correxit BAchoviUs, ali

quando nptimo jure, fæpe injuriâ; & præterea in multis

nimis Scolafticorum partibus addi&us videtur.

,, Unicf, qui fingulares tra&atus de Reflitutionihtus in in

tegrum in lucemr protulerunt , fuerunt ODDUs, MAURI

TiUs, REDUFFUs & CALDAs ; At ut verum fatear multis

vcrbis pauca dixerunt, leges nullas vel certe ad modum

paucas explicaverunt, & quæftiones non tam Auétoritate

iègum quam auétoritate Inferpretum deciderunt.

,, Hifcé omnibus probe perpenfis, poft longas multasque

„ fuper hac nateriâ meditationes illas ip unum congregare

, & in lucem edere conftitui &c. -

(f) Tit. IV. n. III.

(g) ivai ' V. 489,

a*

5»

• •

•

??

uo

s.

a »

i.

*

v,
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Ja zelfs daar door, niet ongepaſt egter, in

het vervolg zoekt te bewyzen, dat een gepro

moveert Advocaat zig van het middel van Relyf

mag bedienen, wanneer hy in zaken, de Regten

niet betreffende, misleid word. (b)

En dit Stuk zullen Wy (na alvorens met een

woord aangeroert te hebben, dat buiten de door

de Heer DoMPIERRE opgetelde Schryvers er nog

vry veel gevonden worden, die, behalven IMBER

tus DE IMoLA door Hem zels aangehaalt (i) zo

in het algemeen als over ſommige gedeeltens in

het byzonder deze Stoffe zelfs opzettelyk behan

delt hebben (k)) als een ſtaaltje van de behan

deling der zaken hier by voegen.

Dus luid het uit het Latyn in onze taal ge

trouwelyk overgezet: -

,, IX. Verder is de Vraag? of een Doctor in

, de Regten, minderjarig zynde, Relyf beko

,, men kan van het gunt na zyn promotie voor

, gevallen is? -

,, De oude Regtsgeleerden by voorbeeld ODDus

,, de Reſt. in integr. part. I. quaeſt. 23. art. 7.

,, en andere meer zeiden van neen.

,, De Latere, als VoET (l) Comm. ad ff h. t.

,, (de Minorib. 25. annis) ZoEs Comin. ad / .

V 4 » l. t.

(b) d. tit. IV. n. IX. &? X.

(i) d. tit. IV. n. XX. - -

(k) Zie onder anderen, om kort te zyn, Biblioth. furid.

LIPPENIo-JENICHIANA & Suplem. alwaar er verſcheide

opgetelt worden.

(l) Van deze AUCTEUR heeft de Heer DoMPIERRE ge-

noegzaam deze aanmerkingen ontleent; en Hy zal niet kun

nen ontkennen, dat die daar ter plaatse en elderwaarts vry

ruim en, daar Hein de gecommentarieerde titels daar toe aan- .

leiding geven, opzettelyk mede deze ſtoffe in het algemeen
behandelt.
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h. t. n. 21. VINNIUs Sel. quaeſt. l. 1. c. 13. en

FACHINIEUs Contr. l. 3. c. 5. meenen van ja.

,, In zeker opzigt draait deze Quaeſtie op een

woordenſtryd uit, dewyl de DD. dit Stuk al

te gemeen voorgeſtelt hebben ,

,, Want zo de vraag is, of een Doctor in de

Regten, minderjarig zynde, kan herſtelt wor

den tegens een dwaling of misleiding uit on

wetentheid van het Regt voortkomende, ſpre

ken wy zulks tegen, om dat zyne dwaling hem

tot ſchande ſtrekken zou, als daar door aan

den dag leggende, dat hy een wetenſchap niet

verſtaat, waar voor hyzig uitgeeft l. 2. S. 23.

ſj. de O. j. * *

,, Dus dat iemand uit onwetentheid nagelaten

hebbende gebruik te maken van de detractie

der Falcidie en Trebellianique portie daarom

trent geen Relyf behoort plaats te hebben,

om dat hy dit had moeten weten. Dog wan

neer 'er Quaeſtie valt over gevallen, waarin

een Deftor in de Regten misleid is, en die

de Regtsgeleerdheid in het geheel niet, of maar

van ter zyden raken, zou hy dienen herſtelt te

worden, om dat de voorzigtigheid niet uit de

boeken en leſſen der Profeſſoren, maar door,

de jaren en ondervinding verkregen word,

en hy dus geoordeelt kan worden alleen door

de losheid der jeugd bediept te zyn, in navol

ging van het geval in l. 1. C. Qui & adv. quos

alwaar een Vader des huisgezins herſtelt word,

en niet onderzogt of hy oplettend geweeſt,

maar of hy wezentlyk door de zwakheid van

zyn jeugd misleid is, zie hier over l. 1. f. b. t,

Even gelyk, wanneer iemand geweten heeft,

dat hem de detractie van de Falcidie toe

- ,, kwam,
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kwam, dog die door het liefkozen van een

meisje daar toe verleid, ten haren behoeve

heeft nagelaten te trekken, Relyf verkrygen

moet, om dat hy als dan niet door onkunde

van zyn regt, maar door de losheid van zyn

jongheid , en ligte toegeventheid aan zyne.

jeugdige hertstogten moet geoordeelt worden

verleid te zyn. -

,,X. De Heer VoET Comm. ad ff h. t. n. 51.

leert te regt, dat dit moet uitgebreit worden

tot alle die gene, die profeſſie van een weten

ſchap doen, vervolgens tot Kunſtenaars, Hand

werkslieden en in het algemeen, die de vrye

Kunſten oefenen, en eindelyk tot de Koop

lieden, welke , wanneer ze in zaken, hare

negotie rakende, bediept zyn, niet herſtelt

worden arg. l. 2. S. 43. de O. j.

,, Dog wanneer iemand niet door onwetent

heid, maar door onvoorzigtigheid misleid word,

By voorbeeld, een jong Koopman gaat een

ſchadelyke negotie in, welke hy , by gebrek

van genoegzaam onderzoek, meende voorde

lig te zyn, of hy ſluit een Compagnieſchap,

met iemand, die niet vaſt genoeg in 't hegt

zit, wat dan? -

,, In den eerſten opſlag zou men zeggen, dat

hy moeſt herſtelt worden, om dat, zo als wy

reets gezegt hebben, de voorzigtigheid alleen

door de jaaren verkregen word, Dog dewyl

die voorzigtigheid een wezendlyke eigenſchap

der negotie is, zou ik oordelen, dat die gene,

welke dezelve oefent en daar voor ſcheep komt,

in genen deele diende herſtelt te worden.

,, Ondertuſſchen, zo als VoET daar terplaatze

leert, word een minderjarige niet ligt gepraeſie

- V 5 - ,, ineert
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, 'meert negotie (op zig zelfs) te doen, gelyk

,, hier te Lande menſchen gevonden worden, die

, by voorbeeld op de eene plaats voor een ge

,, ringe prys boeken opkopen, om ze op een

,, andere wederom met winſt te verkopen; Deze

, zyn juiſt geen Kooplieden van hun beroep en

, kunnen daarom, zo misleid zyn, herſtelt wor

, den;

, 't Zelfde, dat van de Mannen gezegt is, heeft

,, plaats omtrent ongehuwde Koopvrouwen, om

,, dat in dezen zo zeer niet haar kunne, als wel

,, haar beroep in aanmerking komt, en welke

,, niet te verſtaan, zo wel ſchande voor haar, als

, voor de Mannen, zou zyn;

,, Dit is zo veel te ſterker in getrouwde Koop

, vrouwen, om dat die hier te Lande uit ordre

, van haar Mans ſchynen te negotieren en dus eer

,, voor Winkeldogters, Comptoir-juffers of Fac

, toorſchen (m) als voor Koopvrouwen aan te

,, Z1en

3

(m) Inſtitricum. Dat by de Romeinen onder de grote

Kooplieden (die zelfs uit en in te ſlaan oordeelden, wat laag

of gering te zyn) zulke Winkeldogters (Inſtitrices) in gebruik

waren en waartoe zo wel vrye Meisjes of Vrouwen, als

Slavinnen genomen wierden, hebben ons onder anderen

ULPIANus in l, 7. S. 1. ff de Inſtitor. aft. en GAJUs in

I. 8. ff Eod. nagelaten. Dog dat er een wezendlyk onder

ſcheid is tuſſchen Koopvrouwen zelve en deze Winkel juffers,

is mede klaar, om dat de eerſte op en voor haar zelfs nego

tieren, daar de tweede het in name van andere doen. Met

dit al is het JURE CIvILI uitgemaakt, dat hoewel de Patro

non van die Winkel-juffers direct aanſprekelyk zyn per l. I.

. Eod. egter een Negotiant de keuze heeft, of hy zoda

nige Winkel-juffer, waarmede hy gehandelt heeft, wil con

venieren of de Meeſter arg, l. 1. S. 17. ff de Exerc. atl.

j. l. 7. S. 11. ff de Scto. Maced.

Dewyl nu in aanzien van de getrouwde Koopvrouwen de

Regtsgeleerden wel degelyk leeren, dat die in Regten#
. - N Uë
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,, zien zyn. Zie RoDENB. de jure Connub. tlt. 3.

,, C. 1. n. 18 en 2o. SIMON vAN LEEUwEN Cenſ:

,, For. p. 1. W. 4. c. 43. n. 5. en 6.

Eer wy van dit Werk afſcheiden, zullen wy

nog tot ſlot (hoewel wy 'er mogelyk mede hadden

moeten beginnen) aanmerken, dat de Heer DoM

PIERRE in het zelve, zo als wy met een opſlag van

een oog uit de Rubryck zien kunnen, wel voor

geſtelt heeft de ordre in de Pandeêten gehouden;

dog egter wegens de overeenkomſt van de ſtoffe

in zyn Commentarius zelve Tit. VI. lib. XXVII.

Quod falſo tutore geſtum eſſe dicetur terſtond op

Tit. V. lib. IV. de Capite minutis heeft laten vol

gen, als menende, dat TRIBoNIANUs dit na zyn

begrip (hoewel ik meen dit door andere ook reets

- V aan

ten haar Man kunnen aangeſproken worden over zaken hares

Koopmanſchap rakende, als te zien by PEcK. de jure

Siſtend. cap. V. n. 14. circa f zou alleen de vraag overbly

ven, of een Crediteur mede de keuze heeft, den Man

direâ of de vrouw alleen aan te ſpreken ? Dog hier toe

heb ik thans geen tyd nog plaats, om dat ik niet voorby

kan aan te roeren de beſchuldiging, waarmede MoRNAC. ad

d. l. 1. S. 15. ff de Exerc. act. alle Nederlandſche, zo wel

als DIoD. lib. I. cap. II. de MEgyptiſche Mannen op het

Lyf valt, dat zy namentlyk hunne Vrouwen de affaires

laten doen en zelfs mooy weer gaan ſpelen; Van onze Hol

landers moet ik dit , hoewel 'er Baasinnen en bon vivans

enoeg onder zyn, over het geheel beſchouwt, tegenſpre

en; daar ik het voor de Brabanders zo ſterk niet durve

opnemen, want aldaar ziet men zulke Baasinnen nog dage

# die de gehele# van de negotie beſtieren, terwyl

e Mannen met een fraay damaſte# als Leeglopers

van rang aan de deur ſtaan , door de Winkels zwieren p

gaan pleiſteren, gelyk te Leuven, Pieterman drinken, of,

daar het dog alles op uitkomt, niets uitvoeren, als op zyn

beſt genomen, als Comptoir-bediendens in commiſſie te

gaan reizen.

<
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aangemerkt is) uit het IV. Boek in het XXVII.

verplaatſt heeft. (n)

Gelyk wy nu aan de eene kant uit vergelyking

van het door de Heer DoMPIERRE aangehaalde

Edictum Perpetuum , zo als het door Jacob,

GoTHoFRED. in quatuor juris Civilis Fontibus (o)

in ordre is voorgeſtelt, graag bekennen, dat die

verplaatzing door TRIBoNIANUs werkelyk geſchied

is en de ſtoffe gevoeglyk kan gebragt worden

ter plaatze, daar die geplaatſt is door de Heer

DoMPIERRE.

Gelyk wy dit nu aan de eene kant bekennen,

zeggen wy, zal ons aan de andere kant ook moe

tGn

* (n) ,, Hanc autem materiam (ſunt verba Auãoris p. 363.)

,, in lib. 27. rejecit TRIBoNIANUs, quia de eâ agendi locus

,, ipſi opportunior videbatur , noſtrum autem erit eam in

,, Tractatu de Reſtitutionibus in integrum explicare.

(o) De Heer DoMPIERRE allegeert dit ſtuk d. p. 363. in

dezer voegen: ,, GoTHoFREDUM Font. IV. jur. Civ, al

,, Leg. ful. &? Pap. Popp. in ſerie Libr. Editi. Perpet. Tbe

, ſaur. fur. OTToNIstom. 3. p. 42.

Waaruit men zou kunnen veronderſtellen, dat deze

L. JULIA ET PAP. PoPP. eigentlyk het hoofdwerk was,

waarover GoTHoFRED. gecommentarieert heeft en by die ge

legentheid het EDICTUM PERFETUUM daarin in het voorby

gaan mede aangeroert was ; Dan dewyl die IV. FoNTEs

JURIS CIvILIs aldaar zyn:

(a) L. XII. Tabh.

(b) L. fulia &5? Papia Poppaea.

(c) Editium Perpetuum. -

(d) Sabiniani Libri.

en onze Stoffe maar alleen in Serie Editti Perpetui opzet

telyk voorkomt, is deze aanhalinge te minder naukeurig,

om dat dit niet p. 42. maar p. 242. in ton. III. Theſ. OTToN.

gevonden word; Wy geven dit egter niet op als een we

zendlyke Critycque, maar alleen, om, nu dit ons juiſt voor

komt, den Leezer te waarſchouwen voor een drukfout,

waarvoor wy dit liefſt aanzien. -

S
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ten toegegeven worden, en dat JUSTINIANUs aan

TRIBoNIANUs tot diergelyke ſchikkingen vryheid

gelaten heeft (p) en dat deze ſtoffe: Quod falſo

tutore auêtore geſtum eſſe dicetur onder die, wel

ke over de voogdye in het algemeen handelt, mede

niet ongevoeglyk geplaatſt is, ten ware men wilde

hebben, dat daar van op beide die plaatzen zou

gehandelt worden, hoedanige manier van hande

len men den armen TRIBoNIANUs en zyne Mede

helpers tot het in ordre brengen der Pandecten

egter al mede zeer kwaalyk genomen heeft. (4)

Dat ondertuſſchen TRIBoNIANUs en die overige

Zamenſtellers dier Pandeêten niet altyd dit Edictum

Perpetuum gevolgt hebben, zal mede de Heer

Praeſident vAN BYNKERSHOEK ons nader kunnen

aantonen (r) en kan men dienaangaande uit deze

zelfde ſtoffe, waarover wy nu handelen, datelyk

overtuigt worden; -

Want in lib. IV. Pandectarum vinden wy, im

mers gemeenlyk, den titel: Quod metus cauſa

geſtum erit geplaatſt voor de titel: De dolo malo;

daar deze Laatſte volgens het Edictum Perpetuum

(zo JULIANUs en na hem GoTHoFREDUs het zelfs

wel hebben,) voor moeſt gaan.

Voor het laatſt dient nog met een woord aan

geroert, dat de Heer DoMPIERRE andere zoorten

van Relyf, 't geen (namentlyk) uit hoofde van

een boven de halfſcheid onder de waarde verkogt

goed aan den Verkoper, (en by gevolgtrekking

vol

(p) v. l. 1. S. 5. G. de Vet. jure enucl. .

(4) Hier over heeft ten minſten PARDULPHUs PRATEjus

in jurisprud. med. onder de naam van Geminationum Liber

opzettelyk geſchreven en verſcheide herhalingen, in de

PANDEcTEN voorkomende, byeen verzamelt. Het is te

vinden in Theſ. OTToN. tom. III. p. 511. ſeqq.

(r) Olſerv. fur. Rom, lib. II. cap. uit.
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volgens de meeſte uit oorzaak van de billykheid

tot den Koper (s) mede arg. l. 68. ff de Reg.

jur. wegens het over de halfſcheid te hoog aan

kopen) competeert en by de Regtsgeleerden onder

de naam van REMEDIUM l. 2. C. de Reſc. vend.

bekend is, in dit zyn Werk niet behandelt heeft;

Om dat, gelyk de Heer Dompierre te regt

aanmerkt (t) dit niet zo zeer uit billykheid tegens

de ſcherpheid der Regten door de Overigheid in

gevoert, maar door den Wetgever by een uitdruk

kelyke Wet daar toe verordineert is, en dus tot

de hier verhandelde ſtoffe over ne Herſtellingen,

ex Edictis Praetorum gcboren wezende, niet zo

zeer gehoort. (u) -

Het is bovendien ook bekend, dat dit Reme

dium l. 2. C. de Reſc. vend. by de Pandecten ge

noegſaam onbekend is geweeſt, terwyl men in ma

terie van kopen en verkopen toen tertyd malkande

TCIl

(s) CUJAc. Obſ. lib. XVI. cap. XVIII. en andere onder

tuſſchen zyn van een ander gevoelen, bepalende dit alleen

tot den Verkoper, 't gunt by het Parlament van Parys ook

dusdanig zou begrepen zyn volgens het verhaal van MoRNac.

Recueil d'Arrets III. pant. XXII. 85' LX. Het tegendeel

wederom is by het Hof van Vriesland verſtaan, als heb

bende dit beneficie den Koper mede toe erkent. SANDE

Dec. Friſ lib. III. tit. IV. def. 13.

(t) Pag, ult. f. Jung. pag. 171. -

(u) Dog dan gehoort het onder de materie: De dolo malo

door de Heer DoMPIERR behandelt in Tit. III. pag. 133.

ſeqq., en voornamentlyk pag. 166. n. XXIII. alwaar dat be

kende verſchil tuſſchen de Franſche en Spaanſche Regtsge

leerden, de dolo dante cauſan contractui & incidente tantum,
en waaromtrent den Profeſſor NooDT de Forma emendandi

doli malic. 7. ſeqq. een geheel andere weg ingeſlagen heeft,

voorkomt; Zodanig, dat, daar den Koper of Verkoper

reſpective niet konnen ageren actione emti vel venditi, gelyk

mede niet uit anderen hoofde aan dezelve de actio doli al

leen te ſtade kwan, L. 37. ff ee Dolomalo en dus tegenst

dat bedroa herſtelt wierden.
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ren vryelyk, om zo te ſpreken, by de neus mogt

leiden en ieder op zyn hoede zyn moeſt l. 16. S. 4.

ff de Minor. ten ware 'er wezendlyk bedrog on

der liep l. 36. f. de V. O. (v)

Tot dat eindelyk de Keizeren DiocLETIANUs en

MAXIMIANUs dit middel door Hun Reſcript in d.

l. 2. C. de Reſc. vend uitdrukkelyk ingevoert

hebben;

Dewyl nu, zo als wy gezien hebben, de Her

ſtellinge in zyn geheel, waar over de tituli Pan

dectarum, door de Heer DoMPIERRE gecommen

tarieert, handelen, alleen betrekking hebben tot

die zaken, welke na de ſcherpheid der Regten

beſtaan, dog door den Rigter of Overigheid

billykheids wille uit hoofde van het door Hen

daar toe ingevoert, en geoefend gezag, adeoque

ex jure honorario, (w) vernietigt worden; (x)

O

(v) Cum venditori laſo ultra dimidium non ſuccurritur per

extraordinarium reſt. remed. ſed ordinaria actioneex vendito,

quae non finitur quadrienno, ſed ad trigeſimum usque annum

extenditur, SANDE d.. l. def. 11. habes & aliam differentiae

rationem. n

(w) JUs PRETORIUM eſt (zegt PAPINIANUs in L. 7. S. 1. ff.

de #. &5' fure) , quod Pratores introduxerunt, adjuvan

,, di, vel ſupplendi vel corrigendi Juris Civilis Gratia,

,, propter utilitatem publicam, quod & honorarium dicitur,

,, ad honorem Praetorum ſic nominatum.

(x) Van welke Regebank oudtyds en hedendaags dit mid

del van Regt moet geëmploreert worden, behandelt de Heer

DeMPIERRE ad Tit. I. n. XVI-XXVII. en onderzoekt by

die gelegentheid (N. XIX.) of uit hoofde van het Reſcript van

JustINIANus in L. ult. C. ubi & apud Quem aan mindere

Gerigten, Steden of Magiſtraten (Municipalibus) de#
teit van iemand te releveren ofte in zyn geheel te herſtellen

verleent is of niet ? waar over wy ons thans niet zullen

inlaten, maar alleen aanmerken, dat, dewyl er in het

diſpenſeren van het ſtritte Regt een zeker Majeſteit van een

Rigter en buitengewoon hoog gezag opgeſloten legt, hier
1n

--
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t

Zo begrypen wy ook, dat de Heer DoMPIERRE

met regt die Herſtellingen, welke door de SoU

vERAIN, uit kragt van zyne SoUvERAINE MAGT,

(ex plenitudine poteſtatis) of by wyze van gra

tie tegens deze en gene zaken en ſententien op

verzoek van Parthyen of Supplianten verleent,

ongecommentarieert gelaten heeft. . . . ,

Men heeft daar een voorbeeld van in tit. ff.

de ſententiam paſ/is & reſtitutis.

in Holland volgens ons begrip dit met reden aan den Hogen

Raad (uitgezondert in gevallen van brieven van inductie ende

Relief van judicieele verſuimeniſ)en enz. voor het Hof Pro

vinciaal en waarover het zelve competent is. Zie de Heer

DoMr IERRE d. t. I. n. XXIV.) alleen overgelaten is ; Ge

lyk daarom ook in Vrankryk dit de Koning aan zig zelfs of

zyn Cancellarie voorbehouden heeft. Zie FRANc. DE CLA

PER11s de Imp. &5 jurisd. Conc. XVII. n. 2. MoRNAc. a3

l. 3. C. de in integr. Reſt. min.
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RE GT S GE LE ER D E.

VII. V E R T O O G.

Voor de Maand November 1.767.

1

judice Te didici nuper viſenda coiſe,

Innumeras gentes ad DUCIs ora ſui,

Quaeque capitlatis immenſis Manibus Orbem,

Hoſpitiis Romam vix habuiſſe locum.

O v1D. lib. II. Ex ponto.

Hoe kort'lings yder een, om hunnen PRINs t'aanſchouwen ,

Na Utrecht t'zamenvloeit, wyst Gy ons duid'lyk an,

Zo dat die Wereld Stad, boe ruim, boe vol gebouwen

Z'ook zy, den Vreemdeling byna niet bergen kan.

SA# % oe zeer yder in het algemeen in dit

## H gº ons Vaderland gereikhalſt heeft na dat

3-53 #* aangename tydſtip, waarin onze ge- -

##RS boren Erfſtadhouder bezit van zynei
hoge bedieningen in de reſpective Pro

vincien zou nemen, kan alleen een regtſchape

Vaderlander getuigen.

En hoe in het byzonder het Corps der Regts

geleerde verlangt heeft, om zyne Hoogheid zit

ting te zien nemen in de hoge Gerechts-hoven en

dit hen een aangenaam vooruitſigt voor de aanhou

dende handhaving der Geregtigheid in deze onze,

I. DE EL. X in.

+

-2
/
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in dat opzigt mede zo gelukkige, Republyk geven

moeſt , betuigen de, als het ware, uit aller mon

den gedane gierlyke Aanſpraken van de Heeren

Advokaaten Mrs. ADRIAAN NIcoLAAs MoLLERUs,

JAN SLICHER, A. HECKENHoEK en PETRUs THEo

DoRUs vAN HAMEL, by gelegentheid van die Zit

ting-neming in den Provincialen Hove van Hol

land, Zeeland en Weſtvriesland, voorgevallen en

waar van de Nederlandſche Jaarboeken de gedenk

tekenen voor de Nakomelingen bewaart heb

ben (a). - -

Niet oneigentlyk is het dan, dat men Zyne

Hoogh. by die zelfde omſtandigheid ziet opgewagt

met Regtsgeleerde Werken, die ook in deeze Fa

culteit die glorieryke gebeurtenis, de Inſtallatie

namentlyk, tot onderwerp hebben.

Van die natuur is het Geſchrift van de HeerMr.

J. A. vAN THYE HANNEs, Drosſaard en Dyk

graaf van Empel en Meerwyk, welkers Trac

taatje over de Inhuldiging van Nederlands Wor

ſten geſchreven, wy thans zullen nagaan , Dus

luid het : -

J. A.

(a) Zie de Nieuwe NEDERL JAARB. van 1766 bladz.

165 tot 179. De harangues der Advocaten, in de verde

re Hoven van Juſtitie in de andere Provincien, alwaar

ZYNE HOOGH. reets Zitting genomen heeft, vinden

wy aldaar niet geboekt. Alleen vinden wy van Utrecht

(Zie bladz. 689, enz.) gemeld, dat de Heeren Mrs. WIL

LEM KRAAYvANGER en JoAN FREDRIK GoBrUs junior mits

gaders HERMAN OosTERDYK en KoRNELIs De Wys, de

jonge by die gelegentheid Aanſpraken aan Hoogſtdenzel

ve gedaan en de eer gehad hebben mede aan 's Princen

tafel door de HEEREN STATEN onthaalt te zyn. En van

Arnhem (Zie bladz, 81 1.) word maar blotelings melding

gedaan van de Sitting neming van ZYNE HOOGH, zon

der van pleidoye of Aanſpraken te gewagen- -

-
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J. A. v AN TH YE HANNEs

-
ICTI

Droſſardi & Dykgravii

Dinaſtiae Empeltenſis cº

Meervicenſis & Ad

vocatie Curtarum

Hollandiae.

Tractatus Juris Publici

Foederati Belgii

de

Inauguratione Principum * ,'

Belgicorum

Trajecti ad Rhenum

Apud P. Muntendam Sumtibus

Auétoris

1767.

Octavo.

Dit werkje, over welkers inhoud wy zo ſtraks

handelen zullen, is voorzien van een Opdragt aan

Zyne Hoogheid, een groote Voorrede; Lofvaar

ſen; Inhoud van de Hoofddeelen en uitvoerig

Bladwyzer, welke te zamen ruim een derde van

het gehele Werk uitmaken. Ofſchoon ons dit te

binnen doet brengen de geeſtige aanmerking van

Mr. DE LA BRUYERE(b). ,, Si l'on ôte de beau

, coup d'ouvrages de Morale L'Avertiſſement au

,, Lecteurs, L'Epitre Dedicatoire, La Preface,

, La Table, Les Approbations, il reſte à peine

, aſſez de pages pour meriter le nom de Livre”.

Zo zyn wy egter verpligt te zeggen, dat de Op•

- -

drage

(b) Les Caracteres ou les Maurs de ce ſiecle. Rubrique,

Des ouvrages de L'eſprit. Edit. de Paris 17o5.

X 9.
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dragt redelyk goed is, om dat ze kort is en de

Voorrede vry wel gepaſt. –

De klagte over het verzuim der Vaderlandſche

Regten kunnen wy wel aannemen zonder van ons

gevoelen over de Heer vAN DER MARK (c) af

te gaan; -

Dit alleen zyn wy genoodzaakt daaromtrent aan

te merken dat, dewyl de Heer HANNEs nog vry

Jong is (d) en dus nog niet veel ondervinding

kan hebben, die Lesſen in een geoefender mond

meer klem zouden hebben. \

Over het Genoodſchap te Groningen: de jure

Patrio propagando, hebben wy reets bladz. 129.

onze gedagten gezegt.

Dat een Regtsgeleerd werk in het Hollandſch

kan geſchreven worden, is waar; wy ondernemen

het in dit ons werkje zelfs; Dog dat de kunst

woorden enz. behoorlyk kunnen overgezet wor

den , daar aan hebben wy zo wel , als HUGo

DE

(c) Zie ons V. Vertoog.

(d) Achiva & recondita patriae monumenta in tractandis

his uti frui haud mihi licuit viro juveni, zegt Hy Zelfs

in 1raf, pag. 7.; Zo dat zyn Wel Ed. de plegt ge inſtalla

tie van onzen Erfſtadhouder WILLEM V. te Utrecht als

Student nog bygewoont hebbende, (cap. IX. T. VII. p.

143. nu nog maar korten tyd gepromoveerd moet geweeſt

zyn,

Ik hebbe hier en op andere plaatſen na Cap. VI. de blad

# moeten byvoegen, om dat in het werk zelve de

oofddeelen van pag. 97 tot 129. Ja zelfs de paragra

phen p. 49. tot 1o6. kwalyk gedrukt zyn; waar uit de Lezer

door de Errata niet zou geholpen worden; om dat aldaar

p. 129. usque adfin. cap. X. voor cap. IX. te verbeteren

aangewezen word.

Daar er nu maar negen Hoofddeelen in het geheel zyn,

ſteekt de drukfaut, menen wy ; pag. 99 - 11o. alwaar cap.

VII. moet ſtaan, mitsgaders p. 110 tot 129, 't geen coP

VIII. moet zyn.
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HUGo DE GRoot daar in volkomen zou geſlaagt

hebben, getwyfelt bladz. 22 en 59. en wy twyfe

len er nog aan. - --

Wy weeten uit deze Voorrede verder, en dat

wy van de eene ofandere goede hand een uitvoe

riger Tractaat over deze zelfde ſtoffe onder de

naam van Hilaria Belgica te verwagten hebben

en dat de ProfesſorTRotz voornemens is geweest,

met overleg van wylen onzen geagten en Eer

waarden Heer HoUTTUIN,een Codex juris Priva

ti Belgici uit te geven.

Daar wy het eerſte met verlangen te gemoed

zien, bidden wy de Heer TRotz, hoe moeilyk

zo een werk, om dat het op 't verſtand van de

Wetten in ieder byzonder Provincie en Stad aan

komt en die niet wel, als met behulp der reſpecti

ve Practiſerende Advocaten kunnen geweten wor

den, ook wezen moet, dat Hy zyn voornemen

niet laat vaaren.

Te meer om dat Zyn Wel Ed. daar in de han

den en de beſtiering hebbende wy ons daar veel

goeds van beloven mogen.

Dit kunnen wy, voor dat wy van de Voorrede

ſcheiden, niet voorby tot lof van de Heer HAN

NEs te zeggen, dat Hy een goed denkbeeld van

Zyn manier van denken geeft door zyne gulle be

kentenis, dat zyn Leermeester, de Heer TRotz,

hem hierin, voornamentlyk door het mede de

len van verſcheide oude Chartres uit deszelfs wel

voorziene Bibliotheek, geholpen heeft.

Wat nu het Werk zelfs betreft, zo is het in een

zeer goede ſmaak geſchreven en met toepasſelyke

gevallen van deze en Naburige Provincien, raken

de de Inhuldiging der Vorſten opgeheldert, zo

dat Wy ruimte genoeg vinden hier door de
X 3 Heer
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Heer HANNEs uit te nodigen, om de uitbreiding,

welke Hy daar van belooft (e) nog eens voor te

nemen.
-

Want of wel eigentlyk beſchouwt de meeste

voorbeelden door Hem aangehaalt meer op Sou

vereinen zelfs, als op eerſte Repreſentanten van

de ſouverainiteit, hoedanig men onze Stadhouders

mag aanmerken, betrekkelyk zyn, is de overbren

ging op onze Stadhouders daar om te meer wel

geſchied; Dewyl of 1". wy die afleiden van de

oude Duitſche Graven en Hertogen, welke of

ſchoon geen gebiedende maar wel een praeadviſe

rende magt hadden (overeenkomende in dit der

de met onze Stadhouders in tegenoverſtelling van

de Staten der reſpective Provincien) egter op ſchil

den gedragen, en, volgens de wyze en gezag van

die tyden, ingehuldigt wierden (f).

Of 2do Wy te rug treden tot WILLEM I. en die

en Zyne Opvolgers in hunne Intreeden en Inhul

digingen nazien (g).

Of 3tie met de Heer vAN DER MARK hier boven

V. Vertoog (ppp.) aangehaalt onze Regeringsvorm

voor een gemengde uit Monarchie, Ariſtocratie

en Democratie te zamen geſteld aanzien.

Zo de Heer HANNEs verder dit werkje over de

Inhuldigingen hadde willen inrigten ex Jure Pu

blico-Romano, gelyk Hy, (ofſchoon de oorſprong

der Inhuldigingen van Romulus zo wel als uit de

Heilige Bladeren mede afleid,) (b) oordeelt niet

te

(e) Praf. p. 17. ,, Reliqua liumanda & eruditius ex

,,plicanda in provectiorem aetatem, ſi fata ſinant, re

,, ponam”.

(f/ HANNEs cap. II. S, II, III,

ſg) Cap IX: S. VI. pag. 141.

(k) CaP, I. S, III.
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te moeten geſchieden (i) had Hy het zelve inge

volge de door Hem aangehaalde (k) L. 7. ff de

off. Pro Conſul. kunnen ſchikken na de wyze,

waar mede de PRocoNsULEs in de Provincien ge

harangueert wierden , en die by DioNys HALI

cARNAssEUs (l) door de Preſident van BYNKERSH.

(m) mede geallegeert, in het brede te vin

den is.

Ingevolge van dien wierd eerst den Vorst, welk

zodanig aanzienelyk Amptenaar als Proconſul of

Praeſes ten nutte van de Provincie gezonden of

aangeſtelt had, verheven.

Daar na de afgezondene of aangeſtelde zelfs,

met een Lofryke gedagtenis aan zyn hoge ge

boorte, bekwaamheid in het regeeren, wysheid

en voortreffelyke daden enz.

Ten derden de Stad of Provincie zelve, we

gens deszelfs geſteltheid, voortreffelykheid, eer

bied voor haar Vorst en wat haar verder aange

naam maken kon en bekwaam was, om de gene

gentheid te winnen enz.

Dog dewyl aan de eene kant zodanige inrig

ting aanleiding tot een laffe vleijerye, hoe ver

dienſtig de Lofſpraak ook wezen mag, geeft en

daar van Zyn Hoogh. als een groote Ziel, te meer

een walg moet hebben, om dat, door de over

grote

(i) Praf, pag. 11. 't Is hier de tyd en plaats te min

der, om te onderzoeken of en in hoe verre het jus

Romanum in jure publie9 noſtro van toepasſing kan en

moet zyn, om dat hier gehandelt word de jurispru'
dentia Simbolica belgica.

(k) Cap. III. S. iI. (r).

(l) In Rhet aidsdos argerpanuarizºn.

(m) Olſ, jur. Rom. lib. II. cap. VI.

X 4
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grote gelegenheid van die Aanſpraken dagelyks

te moeten aanhoren, deze aan Hoogstdezelve niet

weinig zullen hebben beginnen te vervelen , ge

lyk wy meenen van Hendrik IV. die grote Ko

ning van Vrankryk ergens gelezen te hebben, dat

Hy, eens aan een zyner Hovelingen op de vraag:

welke zware ſtraf Zyne Majesteit aan den een of

ander grooten Heer, die het verkorven had, meen

de op te leggen? zou geantwoord hebben: Hy zal

geharangueert worden.

Dog dewyl aan de eene kant dit daar toe aan'

leiding geeft, zeggen Wy, was de Heer HANNEs

aan de andere kant daar toe ook niet bevoegt,

als zynde dit overgelaten aan die gene; welk aan

het hoofd van de Regeringe en andere ordens ge

ſchikt waren (n) om Zyne Hoogh. te Compli

II)en ICTCI), -

Zou men ondertusſchen de welſprekentheid van

zodanige Magiſtraatsperſoon of Redenaar en te ge

lyk de goede manier van denken van Zyne Doorl.

Hoogh. wel te kort doen, wanneer men, met een

kleine verandering op onzen Staat en Godsdienst

geſchoeit, aan Beide de woorden van Valerius

Mesſala en Keizer Augustus in de mond gaſ? De

Eerſte ſprak die Prins uit naam van den Romein

ſchen Senaat aan in deze woorden: ,, Quod bo

, num fauſtumque ſit, Tibi domuique Tuae, Cae

,, ſar Auguſte ! (ſic enim nos perpetuam felicita

, tem. Reip & laeta huic precari exiſtimamus)

,, Senatus Te conſentiens cum populo Romano

, conſalutat PATRIE PATREM.

Waar op de Twede met de tranen in de ogen

- allU

L'

(") Zie mede de Heer HANuss sap. IX. 5. uit. p. 14z.
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/º

noeg gehad hadde, voornamentlyk, wanneer

antwoorde: ,, Compos factus votorum meorum,

,, patres Conſcripti! quid, habeoaliud Deosimmor

, tales precari, quam uthunc conſenſim veſtrum ad

, ultimum vitae finem mihi perferre liceat (o).

Deze zakelyke Harangues zouden om deszelfs

kortheid mogelyk de ſmaak van het Gemeen niet

hebben, dog onzes bedenkens veel overtollige en

den Vorst vervelende uitweidingen hier en daar af

geſneden hebben. -

De veronderſtelde ontoepasſelykheid van het

Romeinſche Regt zal mede waarſchynlyk oorzaak

zyn, dat de Heer HANNEs zo min gewag maakt

van de tit. C. publicae Juſtitiae en Nov. 1o5. de

Conſulib, waar toe Hy anders gelegentheid #

y

van de overgrote pragt en verkwisting, welk oud

tyds plaats had, en eindelyk door hoog gezag be

paalt wierd, ſpreekt (p). -

Dog waar door wy dan ook thans ontſlagen zyn

met GRoENEwEGEN in een onderzoek te treden

of en in hoeverre die wetten afgeſchaft zyn of

niet? -

Verder zullen wy nog kortelyk aanmerken om

trent de Coſterie van Zeyst, dat gelyk de gehele

wereld dagelyks hoort zeggen dat Zyne Doorl.

Hoogheid daar van de Coster is , men nu dien

aangaande eenig Ligt mede by de Heer HANNes

(q) vinden kan en daar uit weten, dat in vroege

re tyden de Utrechtſche ,, Bisſchoppen waren de

,, Opperkosters van de Kerk te Zeist welke be

- - die
t -

(6) SueToN. Auguſt. C. LVIII. Wy laten dit onver

taalt, om de kragt niet te verliezen, -

(P) Cap. II, S III. S. V. p. 122, . ' - ' -

(4) Cap. V. S. V. p. 93 ſeq. . . - - - - -

X 5
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, diening zo als verhaalt word wel dertig duizent

, gulden waardig is geweest; Na het afſchaffen

, der Bisſchoppen is die bediening aan de Princen

,, van Oranje en bygevolg ook aan Willem III.

, Koning van Groot-Brittanje opgedragen; Te

, genwoordig is ze geëigent door de Staten van

,, Utrecht.

Dit verhaalt ZynWelEd. uit HEUSDEN (r) dog

voegt 'er by, dat Hem voorkomt, dat die inkom

ſte van dertig duizend guldens vry onzeker zyn,

omdat die Schryver geen bewys als van horen zeg

gen (zo als verhaalt word) bybrengt, terwyl

uit CoRTGEEN alleen zou blyken , dat het een

beerlyke Costerie was.

Eindelyk moeten wy nog met een woord ten

aanzien van ons text-vers de Lezer onderrigten,

dat wy het zelve op Utrecht hebben gemeent te

moeten overbrengen;

Omdat, hoewel de Heer HANNEs ter gepaster

plaatzen van de gewoontens by het inhuldigen

door geheel Nederland plaats gehad hebbende

ſpreekt, voornamentlyk Utrecht zo ten aanzien

van de oude Bisſchoppen, als van het plan van

Receptie van Zyne Hoogheid aldaar in het oog

heeft (t).
-

Hier heeft Hy de vreugde bygewoont en is oog

getuige van de plegtigheid geweest (u). Hi

- - ICT

(r) Historie van 't Utrechtſche Bisdom Vol. II, pag. 92

(*) In de cronyk van Utrecht pag. 11o.

(t) Cap. IV. S. IV. cap. VI. per sot eap. VII. usque ad

6. VII. cap. VII. per tot, pag. 99. ad 11o. cap. VIII. S.

I II IV. VI. VII, pag. 11o, 115, 118, 126, 128. capults

S. V. p. 138, 141, 142. usque ad finem.

(u) Cop. VIII. S. VI. p. 125. Junda p. 143
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Hier ſchynt Hy het werkje te zamen geſtelt te

hebben (v).

Hier heeft hy het laten drukken (w). Staat dit

egter den Lezer niet aan of de Heer HANNEs zel

ve, Zy behouden vry Romen en laten Utrecht
varen, f

Dan is het algemeen en niet vreemd van de

vergelykenis, die men zo dikwils, mogelyk on

gepaster, als nu, tusſchen die oude en onze Re-,

publyk maakt. - -

(v ) Praef. p. 11.

(w) Zie het Tytelblad zelve.
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RE GT S GE LE ER D E.

VIII. V E R T O O G.

Voor de Maand December 1767.

w-* -

Re commendatur, non auctoris nomine.

PH AED. prol. lib. II.

Men moet niet op denaam maar 't Werkeens Schryvers letten,

A

Sº:# . et is de Regtsgeleerde in het Romein2
&AS&

## H # ſche Regt ervaren, bekent, dat oud

## ## tyds, voor den Jaare DCLIII. na de

#S ſtichting van Romen, een Legaat of

vrugtgebruik voor niet gelegateert ge

houden wierd, wanneer de Legataris daar by de

eene of de andere voorwaarde van iets niet

te mogen doen , by voorbeeld : om het Capi

tolium niet te beklimmen, opgeleg: wierd. Zo

lang nu zo een Legataris leefde, bleef het in het

onzekere of hy dit zou nakomen of niet.

Tot dat eindelyk QUINTUs MUCIUs ScEvoLA

PUBL. FIL. PUBL, NEP. in voorſchreven Jaar

Praetor wordende daar omtrent eenige voorziening

gedaan heeft (a) welke hier in beſtond, dat een

Legataris terſtond het, op zodanige voorwaarde

aan hem vermaakte Legaat kan na zig nemen,

tegens behoorlyke cautie ten behoeve van de daar

mede bezwaarde Erfgenamen, om die voorwaar
,

SN

de -

(a) Arg. Nov. XXII, cap. 43.

I. DE EL.
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de na te komen of aan hem het Legaat of de

waarde van dien terug te geven J. 18. ff de

Cond. & demonſt.

Zo dat dit hulpmiddel (Remedium) na des

zelfs Uitvinder de naam van Cautio Muciana (b)

bekomen en teffens die naam en kragt in het ver

volg zo wel omtrent erfenisſen, als Legaten en

vrugt gebruik (c) zelfs onder de Keizeren by

voorbeeld Antoninus Pius, behouden heeft. L. 7.

ff de Gond. & dem. -

Ofſchoon het nu onder de Geleerden buiten

kyf is, dat aan deze de uitvinding van dat Reme

dium Cautionis, quae obtinet in cauſis, quae in

non faciendo conſiſtunt, reličtae ſub conditione,

zo wel moet toegeſchreven worden, als verſchei

de andere zaken, waar van FRANc. BALDUINUs

ſub JURISPR. MUCIANAE titulo gewag maakt, waar

onder voornamentlyk gehoren eenige Definitio

nes (d) Arg rubr. L. 73. ff de R. j. XXII. Boe

ken over het jus Civile v. L. 2. S. 41. ff de O.J.

mitsgaders die bekende en zo veel onheils veroor

zaakt hebbende LEx. LicINIA ET MUcIA de Civibus

Regundis door LUCIUs CRAssUs en onzen Q.

MUcIUs ScAEvoLA ten tyde van hun Burgemeeſter

ſchap gemaakt en waarom niet alleen de gemoe

deren der Italianen, als hier door van het Room

ſche Burgerſchap geweert, verwydert wierden,

InaalT

(b) ook wel Satisdatio Muciana , ut in L. 166. ff

Eod. adeoque ut datis fidejusſoribus aeque ac pignoribus

caveri queat. arg. L. 1. ff. qui Satisd. Junct. L. 7. ff.

de Praet, Stip.

(c) Ita ut illa in contraétibus minime Locum habere

videatur.

(dy Of gelyk andere willen, Regularum, welke ſub ape

Pellatione 'egon zouden verſtaan worden,
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maar ook voornamentlyk dit den Oorlog met dit

Volk tot een gevolg gehad heeft. -

Gelyk mede dat Zyn naamgenoot QUINTUs

MUcIUs ScAEvoLA Q. F. Q. NEP. Augur, wel

een groot Regtsgeleerde geweest is, dog egter

geen Schriften nagelaten en men daarom zo zeer

niet te vrezen heeft, dat men den eenen in on

ze Regten iets toeëigene 't gunt den anderen

toekomt. - -

Niettegenſtaande dit een en ander, zeggen wy,

zyn 'er egter zo veele MUcII ScAEvoLAE en daar on

der zo veel voorname Regtsgeleerde geweest, dat

CIcERo ergens de Regtsgeleertheid, als erflyk aan

die Familie aangemerkt heeft.

Hierom hebben het de Geleerde de moeite wel

waard geagt deze Familie na te gaan en de groo

te Mannen daar in van malkanderen te onder

ſcheiden. -

Dit hebben voornamentlyk RUTILIUs , BER

TRANDUs, GUL. GROTIUs, BALDUINUs, RUPER

TUs (e) HENECCIUs, GREG. MAJANSIUs, enz.

gedaan, dog niemand heeft daar in beter geſlaagt,

als GEoRG. D'ARNAUDT, in een Werkje daar toe

opzettelyk ingerigt, en nu onlangs na zyn dood

uitgekomen onder volgende titul:

GE oR G11 D'ARNAU D

VITAE SCAEVOLARUM

D1ssERT AT 1 o Post UMA

edidit

Ad

(e) Deze vertoond ons teffens ad L. 2. ff de Orig,

pag. 389. een Geſlagt- tafel van deze Familie. .
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Adjecta praeſatione

Obſervationibus

& indice

HENR. Jo AN. AR N TZEN I Us

z Trajecti ad Rhenum

Apud Gulielm. Henr. Kroon Bibliop. /
t CIO IO CC LXVII,

t Oétavo,

't Zal onnodig zyn de Regtsgeleerde Lezer,

Ja de geleerde Wereld te herinneren, wie deze

D'ARNAUDT geweest is en wat wy in Hem zou

den gezien hebben, zo Hy zyn tyd had uitgeleeft.

Nog een Jongeling, om zo te ſpreken, ſchreev

Hy zyn bekende Werk : Variarum Conjectura

rum Libros;

1 n dit alleen is ons niet ſlegts een waarborge

voor het geen Wy goeds van Hem zeggen kunnen

en moeten, maar doet ons zyn dood voor 27 Ja

ren reets voorgevallen, nog met die zelfde aan

doening betreuren, als of het zo veel dagen eerst

geleden was; En hier toe behoeft men maar een

Liefhebber van geleertheid en een hoogſchatter

van verdienſten te wezen;

Daar men een PIETER BURMAN DE TwEEDE

moet zyn, om dus kunſtig, en niet min Zielroe

rend over die ontydige dood te kunnen uitroepen:

Sic Tu Pieridum cultis flos verne viretis,

Falce metit Stygia quem Libitina , jaces!

Sed bene habet ! totus numquam moriere, GEORG1

Nec phlegetonteis praeda futurus aquis;

Vivis enim in chartis, quas Te mirabitur actas

Poſtera tam Juveni perpoliiſe manu; *

* Quae
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Quae decus & titulos &#iturumt in ſeculanomen,

juris in hoc Lacheſis nil habitura, dabunt,

Oſſa rogo jam letta Tuo: Tua Scripta leguntur

Totque manus doctae pignora Fata domant.

't Zy thans voor ons genoeg, dat het werkje,

door Hem in zyn leven daar toe geſchikt, de ge

leerde wereld door den Zutphenſen Hoogleeraar ,

HENR. JoAN. ARNTzENTUs is mede gedeelt.

Deze heeft het ontfangen van den Heere HER

MAN CANNEGIETER, Zyn Geleerden Zwager, aan

wien het de oude Heer D'ARNAUD wederom had

ter handen geſteld (f).

De Heer ARNTzENIUs dit werkje uitgevende

voldoet daar door aan een belofte, welke de ge

leerde Heer VRIEMOET (g) namens Hem reets

gedaan heeft en Hy meent daar toe te meer vry

heid te hebben, om dat de Schryver by zyn le

ven het zelve, ten einde het in wereld zou ver

ſchynen, reets in die gedaante, als het nu uit

komt geſchikt had (h) uitgezondert eenige wei

nige pasſagien (Praef. VII. opgetelt) welke de

Schryver 'er mogelyk zou uitgelaten hebben, zo

hy het uitgeven zelv beleeſt had of door den haast

'er ingeſlopen zyn en beter te rug gebleeven

WilT€11.

Waarom Hy het dan zo min als andere werk

jes van dezen Schryver, die in Variis Conjecturis

& Disſertatione de jure ſervorum naderhand

geplaatst zyn (i) de geleerde wereld durft verber

gen

(f) Pref. IV. . .

## In Athenis Friſicis p. 834. Add. Praf. IV.

(b) Pref. v. *,

(i) Ibid. IV. Deze variar. Conjett, Libri Dao zyn
M. DE EL. ' Y tº
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gen en daar van, als den Draak (by PHAEDrus)

alleen in bezit blyvende, door het gemeen iets te

onthouden, waar op het een regt verkregen heeft,

te gelyk de welverdienden roem van den Schry

ver zou ſchynen te benyden (k).

Terwyl wy nu verpligt zyn niet uit het voor

oordeel (tot geen ons de reputatie die zig en de

SCHRYvER en de UITGEVER uit andere ſtukken

reets wel verdient verworven hebben, ligtelyk zou

kunnen geven; zo wy geen moeite deden om al

le partydigheden af te leggen) maar uit oorzaak

van de waarde van het Werk en de Aantekenin

gen zelve:

Recommendatur non auêtoris nomine.

die Lof aan beide te moeten geven, dat de TwEE

DE geleerde aantekeningen over een geleerd werk

van den EERSTEN gemaakt heeft, zyn wy het eg

ter zo zeer over de Rubryk met Dezelve niet

vol

te Leuwaarden in 1744. herdrukt en daar agter deze Dis

ſert. de jure ſervorum apud Romanos mitsgaders nog een

ander de iis, que pretii participandi cauſa ſe met venundari

paſſi ſunt.

(k) Ibid. Wy maken geen zwaarigheid hier de Heer

ARNTzENIUs, uit Zyn eigen goede manier van denken

argumenterende, minnelyk te ſommeren, om met 'er tyd

mede WoPKENSII animadvers. ineditae ad VALERIUM

MAXIM. (welke Hy ad. S XXV. (n) p. 73. zegt onder

zig te hebben) eens uit te geven, want Huic mandes ſt

quid rettecuratum velis, En dit durven wy te meer doen,

omdat Valerius Maximus vry wat betrekking heeft tot

de oude Regtsgeleertheid en daar uit veel ligt ontfangen

moet, gelyk die geleerde ANT. SchULTING Exerc. ad

Val. Maximi L. VII. c. 7. de Teſtament reſcisſis aange

toont heeft. Zie ook GERH. ScHaoDER orat. de jurisp.

& politior Literatura connub. p. 7. -

-
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volkomen eens; zodanig dat, volgens onze gedag

ten, de Heer D'ARNAUD zyn eerſte inſcriptie (l) :

VitA Mucu ScevoLE P. F. P. N. Ict1

ET PoNTIF. MAx.

gevoeglyk hadde kunnen behouden, als kunnende

wy met de Heer ARNTzENIUs(m) niet zien, waar

om deze niet zo wel, als de tegenwoordige:

VITAE ScAEvoLARUM.

met de zaak zelve zou overeen komen.

Want vooreerst waren er buiten MUCII ScAEvo

LE nog andere Familien, die den naam van ScAE

voLA voerden , als by voorbeeld Q. CErvIDIUs

ScEvoLA, die te gelyk met PAULUs en ULPIANus

in. L. 13. S, 2. ff de Excuſat. Coryphaeuſ.

Legum prudentum genoemd word. Dus deze

# voor een werk, dat voornamentlyk, zo

niet alleen het oog heeft op de MUCII, wat te

algemeen zou kunnen aangemerkt worden en daar

om of beter getituleert was:

VITAE MUcioRUM (n).

of

(1) Pref VI.

(m) ibid.

(n) Dat deze onze Regtsgeleerde MUcII herkomſtig

zyn van dien Ouden CAJUs MUCIUs CoRDus die reets in

den Jare 247. PoRsENNA om hals wilde brengen om Ro

men Zyn Vaderland te verlosſen en voor dien Koning ge.

bragt die helthaftige Rol ſpeelde, toont de Heer D'AR

NAun mede S. I. ſeqq. aan, mitsgaders dat de Familie van

dien held de naam van ScAEvoLA gekregen en behouden

heeft. Ondertusſchen komt mede de Heer D'ARNAUD en

de Heer ARNTzENIUs S IV. (e) p 9 ſeq. de geſchiedenis

van het verbranden der Linkerhand in de tent of Leger

van PoaseNNA wat fabelagtig voor. De laatſte beroept
Y 2.
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of zo als het eerst geweest is:

VITA Q. MucII ScAEvoLE P. F. P. N. enz.

Omdat voor een tweede wy van deze alleen gelyk

wy boven (bladz. 237.) gezien hebben, de over

blyfzels hebben en Hy de voornaamſte figuur in

Regten gemaakt heeft en de eerſte geweest is, die

het jus Civile in ordre gebragt heeft L. 2. S.

41. ff de O j. -

Waarom voor een derde D'ARNAUD (o) deze

Lofſpraak Hem voor geen geringe Luister toe

rekent, - -

En wylen Zyn Hooggeleerde voor een vierde

zyn werkje zelfs voornamentlyk op dezen Q. Mu

CIUs ScAEvoLA P. F. P. N. gemunt heeft, als

by na de halfſcheid van S. XXV. usque ad finem.

welgepast beſteed hebbende, om Hem te beſchry

ven en zyne Geſchriften of wetten uit dezelve

door TRIBoNIANUs gehaalt uit te leggen.

Dog dewyl veele onverſchillig zal voorkomen,

hoe het werk geintituleert is, als het opzig zelfs

maar goed zy, gelyk het wezendlyk is, ſtappen

wy hier niet alleen van af, maar willen ons zelfs

graag daaromtrent gewonnen geven.

Nog met een woord hier by voegende dat wy

haast

zig in deze Zyne waarlyk fraaije aantekening ſterk op de

Disſertatie van een zeker franſch Schryver: de eo quod in

eertum eſt in Hiſt. Rom. priorum, 5, ſecul. dog noemt de

Schryver zelfs niet; Dit is my ondertusſchen bekent dat.

# DE PoUILLY wiens diſ). ſur L'incertitude de L'hiſtoire,

e 4 premiers ſiecles de Rome te vinden is MeMoIREs De

LITTERATURE ton, VII. een diergelyke Stof verhandelt

heeft.

# # xxxa.
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haast hadden vergeten te melden, dat, dewyl de

Lyk-Reeden over de ontydige dood van de Heer.

D'ARNAUD door wylen den grooten HEMSTERHUIs

gedaan onder deszelfs manuſcripten niet te vinden

is en dus hier niet heeft kunnen geplaatst wor

den (p), de Heer ARNTzENIUs met het Lykvaars

van de Heer BURMAN (q), waar uit wy bladz. 288.

reets eenige Regels aangehaalt hebben, deze uit

gave verrykt heeft; Dus wy ten minſten in een

van die twee meesterſtukken van welſprekentheid

ons verlustigen mogen.

(p) Praef. VI. VII. Conf. CL. VRIEMoET Ath. Friſ.

p. 833. alwaar men meer van onze D'ARNAUD en zyn

Schriften vinden kan en daar uit weten, dat Hy den 1

Juny 174o, nog geen 29 Jaren oud zynde overleden is.

(4) Toen ter tyd mede Profesſor te Franeker en dus

Amptgenoot van den Overledenen. Ci... VRIEMOET d. L

?. 829.
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LET TE R NI E U W S.

A R IN HE M.

By J. H. Moeleman word thans aan de Heren

Intekenaaren afgelevert het zesde Deel van FELT

MANN Opera juridica, door de Heer Mr. Jan

Jacob van Haſſelt uitgegeven wordende, en be

helzende:

1. Jus Georgicum de Incluſione Animalidm.

2. De Cadavere inſpiciendo.

3. De Tranſitu Exercitus.

4. De Vehiculis ſibi obviis.

Benevens een drietal van Advyzan, in welke

Eerſte en Tweede gehandelt word: de Caſu ubi

mulier virum pati nolehat, dicens ſe nondum vi

ro eſſè maturam; en is het Derde over de ma

terie van Novatie.

Ook laat bovengemelde J. H. Moeleman uit

het Latyn in onze taal overzetten en zal by Inte

kening uitgeven : De voortreffelyke Aantekenin

gen van den alombekenden BoEHMERUs over de

Lyfſtraffelyke misdaden van CARPzoviUs; waar

van eerlang de Conditien zullen worden uitge

geven.

Het ſchynt dat men de goede Procureurs en

Rigters, die geen Latyn kunnen of geen Regts

gepromoveerde zyn, en evenswel in en over het

Criminele moeten oordelen,om daarin op ſommige

plaatzen buiten advys en hulp van Advocaten te

kunnen occuperen en decideren, volſtrekt wil te

hulp komen door dezelve een voorraad van Boe

ken over het Criminele te bezorgen.

Want CARPzovius is reets voor eenige Jaren

w - door
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door wylen den Heer Oud Burgemeester Mr. DIE

DERICK HooGENDORP in het Nederduitſch over

gehragt en met aanmerkingen verrykt.

En MATTHAEUS de Criminibus &# bladz. 53.)

zo wel als BEccANIo (zie bladz. 1 16.) is men

mede bezig te vertalen en beide met Aantekenin

gen te verryken.

Dog laten we zien wat er van worden zal.

A IM ST ER D A M.

By de Groot en Zoon word afgelevert tot den

laatſte dezer voor de zeer geringe prys van

f 1 - 1 o-o. in plaats van f 3-o-: de nagelaten -

Werken van Mr. PIET. BoRT, vervattende aller

hande Obſervatien en Advyſen enz. met de no

dige Registers, in folio, groot 340 bladzyden;

zynde dit Werk een Aanhangſel op des Schryvers

Regtsgeleerde Werken en vermeerdert met des

zelfs portrait.

L E ? D E N.

By Le Mair en

U T R E C H T.

By H. van Paddenburg en van Schoonhoven

is de Theſaurus juris van Otto te bekomen

voor f 25-o-: gelyk mede by W. H. Kroon nog

te krygen HERN. JoAN. ARNTzENII Icti Miſcella

neorum Liber, accedit EJUSD. Diſſertatio ad

L. 2. D. de in jus vocando.

Dit hadden wy bladz. 29o. mede in het oog.

PE
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JD E V E IN TE R.

Den 7 dezer heeft de Wel Ed. Hooggeleerde

Heer GEoRG JoRDENs J. U. D. & Juris Civi

lis Profesſor alhier, na een korte voorafrede de

morali imposſibilitate het Rectoraat van dit

Athenaeum opgedragen aan de Heer Profesſor

HEINEKE.

Wy moeten hieromtrent inhaereren, het geen

wy ten aanzien van de Redevoering van de Heer

CANNEGIETER te Franeker bladz. 54. II. gezegt

hebben; 1

Waarom wy ons oordeel daar over moeten

uitſtellen tot dat wy die voorafrede eens zelfs

mogen zien.

Recommendatur, non Auctoris nomine.

Zyn onze tegenswoordige text woorden.
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T E A M S TE LD A M,

By de Erven van F. HOUTTUIN,

M DC C L XVI II.



Hy, dien ge, in praalgewaad, ziet voor uw oogen

dan,

En pronken met het ſchild, is Vorſt J UsT IN 1AAN,

Die zo veel regelen en wetten heeft gegeven,

Op dat men veilig zoude, in vrede en oorlog leven.

Wat wierd, door zyn beleid en voorzorg niet verricht !

Hoe blonk de Tempel, tot Sofiaas eer geſticht !

Hy heeft de Gothen, die Italien beroerden,

En tot# Rome hunn gevreesden ſtandaard ſy0g/a

- en, *--*.

Verdreven, door den moed en nooit verwonnen hand

Van Beliſiarius, het Joodſche Volk vermand,

Hunn Vorſt verwonnen en gelukkig allerwegen

Een groten naam door zyn verwinningen verkregen.

A. Bo GAART. *

w

Roomſche Monarchy.

- ,

w

- * - * *



D E k

REGTSGELEERDE

I. - V E R T O O G.

Voor de Maand JANUART 1768.

Quis ſibi res gestas AUGUSTI ſcribere ſumit?

Bella quis & paces longum diffundit in ayum ?

HoRAT. Lib. I. Epist. III.

Wie is in ſtaat, een echt verhaal van 's KE Ize R s

leyen r

In vrede en oorlogstyd, aan 't nageſlacht te geven?

2ZSSSSS erſcheidene redenen hebben my bewogen,

de levensbeſchryving van Keizer JUsT1

- V N (ANus I. hier te plaatzen, een Vorst

#Ssssa tot wiens Regering wy zo vele betrekking

ebben.

Een regtsgeleerd werk, waar in wy, in het ver

volg de levensbeſchryving van vermaarde Mannen

zullen plaatſen , is wel degelyk den voorrang ver

ſchuldigd aan Hem, die er de beſchermer van was.

De dankbaarheid alleen legt ons dit op.

Heeft onze Vorst niet in 't byzonder voor de nage

dagtenisſe van de voorname Regtsgeleerden, van en

voor Zyn' tyd, zorg gedragen? · 4.

II. DEEL. A 2 Die
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Die hier aan twyfelt, ſlaa het Wetboek zelve op.

Aldaar zal hy hier van de merkwaardigſte voor

beelden vinden en gewaar worden, dat onze Vorst,

by het vernietigen van de overrest der 2ooo. Boekde

len, waar uit Hy de Panducten vormde , ten mins

ven zorgvuldig de namen van derzelver Makers be

waard, en die voor de wetten zelve heeft doen plaat

ſen (a), alleen, gelyk. Hy zich zelf gelieft te ver

klaren, om de namen der Rechtsverſtandigen der ver

getelheid te ontrukken. (b)

Hy vergenoegt zich niet, met opregtelyk te beken

nen, dat hy uit de zeldſaamſte boeken, die naauw

lyks te vinden , en waar van de namen der Schryvers

by de kundigſte Mannen onbekend waren, zyn Wet

boek heeft doen opmaken (c); maar Hy heeft ook ee

ne boete en ſtraffe opgelegd den genen, welke de

Regtsgeleerden verdonkerden, of door tekenen on

verſtaanbaar maakten. (d)

Hoewel wy gene geestdryvery genoeg bezitten,

Om dezen Vorſt voor een halven God aan te zien, of

zyme inrichtingen en wetten, als zo veele godſpra

ken, aan te merken, gelyk het nog maar omtrent hon

derd jaren geleden is, dat men flambouwen aanſtak,

wanneer men lesſen hield over het FLoREN TYN

sc HE HAN D sc HR1 FT; het welk men met byna

zo veel eerbieds en plechtigheids behandelde, als by

ons de AUToGR A PH A van de nieuwe Overzettin

ge des O. en N. Testaments.

Immers zo het waar is, dat tot aan deXVII. Eeuw

dit Florentynſch Handſchrift nooit aan de Vreemde

lingen wierdt vertoond, dan in de tegenwoordigheid

van de Eerſte Magiſtraatsperſoon der Stad, (e) w:
e

(a) L. 3. $ 2e. c. de Vet, jur. Enuel. Conſt. III. de

Confirm. D. S 1o.

(b) L., 1, S Io. de Vet. jur. Enucl. C. Junge L. 2. $ 1o.

eod. Conſt. Iſ de Confirm. D. S 1o.

(c) L. 3. S 17. Cod. de Vet. Jur. Eenucl.

(d) L. 2. $ 22. Cod. Eod. d. Conſt. III. S. 22.

(e) De Pandeſtie Fiorentina worden , gelyk zommi:
W#1I
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ke blootshoofds ſtondt en van de Geestelyke Bern

hardynen, (f) die, met aangeſtokene toortſen, deze

plechtigheid bywoonden.

Ofſchoon ik, zeg ik, niet belagchelyk met dezen

Juſtinianus, en zyne wetten vooringenomen ben,

meen ik echter, dat, en die Vorst, en die wetten,

welke daarom alleen op een wettig bezitregt van yders

verwonderinge mogen roemen, dat ze niet zo zeer

door hoog bevel, als wel door gewoonte, en aanne

ming, daarin zyn geraakt, wel van dat gewicht

zyn, dat ik Hem wat van naby zommigen myner

Lezers, die Hem maar, om zo te ſpreken, by re

putatie kennen, moge vertonen.

Te meer, dewyl de BE L1 s A R 1 Us van den Heere

de MA R Mo N TEL mede die uitwerking op de voor

ingenomene Lezers gehadt heeft, dat zy zich een

zeer nadeelig denkbeeld van JUsTIN IA N Us gevormd

hebben. Om van den Heere vA N DER MA R cK

niet te ſpreken, die, door zyne geleerdheid al te veel

gezag verkregen heeft, om de waereldin 't algemeen,

en onze oppervlakkige Regtsgeleerden in 't byzonder,

niet voor in te nemen omtrent de verwerping van

het fuſtinianieſche Regt, door Hem (gelyk wy I.

D. Bladz. 14o. 241 enz. gezien hebben ) als gevaar

lyk voor den Staat aangemerkt.

Ik zal in 't byzonder, zo ik my verbeeld , myne

ongeletterde Lezers hier mede geen ondienſt doen,

en vooral velen uit de ſtuderende jeugd, ja zommi

ge

willen, niet bewaard in de Bibliotheek van den Hertog

van Florence, maar in het Stadhuis. Zie MAB I LL oN de

Re Diplom. Lib. V. Tab. 7. p. 356.

(f) 't Is opmerkelyk, dat deze orde zo vele eerbewy

zing daar aan doet, daar de H. BERNHARDus zich wel

eens tegen die verregaande verheffing van de Juſtiniane

ſche wetten verzet heeft. Quitidie eniom (zegt hy L. II.

ad Eugenium) perstrepunt. in Tuo Palatio Leges, ſed fu.

ſtiniani, non Domini. Re&ius etiam ? Istud Tuvideris. Nam,

Lex Domini immaculata, convertens animas; ea autein non

tan leges ſunt, quam lites & Cavillationes.

n

9
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ge Meesters of Doctoren in beide de regten een'

doorn uit den voet trekken, want ik heb ze dikwils

een couleur zien krygen, wanneer hen de eene of

andere onverwagte vraag omtrent onzen Wetgever, en

zyn Wetboek gedaan wierdt.

Hoe moeyelyk het anderſins ook zy , een egt ver

haal van de levensgevallen van dezen onzen Kei

zer, waaromtrent, zoooit, een Pyrrhonismus heerſcht,

op te geven uit zo vele verſcheidene berigten, en zich

tegenſprekende Schryvers, waar onder Procopius, en

Baronius wel, als zyne voornaamſte vyanden, mogen

geteld worden

Doch gene van deze beiden zullen hier, als on-,

wraakbare getuige kunnen worden aangemerkt.

Want PRocoP1Us (welken zommigen nog niet eens

voor den Schryver der geheime geſchiedenisſe houden)

zo hy al een Chriſten geweest is, dagt, volgens

CA v E P. 1. Hiſt. Litt. pag. 283. al te vry omtrent

den godsdienſt, om hem niet te verdenken, dat hy

gebeten tegen een Vorst zou geweest zyn, die zo

vele verordeningen in het Kerkelyke gemaakt heeft,

om van zyne verknogtheid aan Beliſarius, en zyne

32jarige uitſluitinge van alle bedieningen niet te

ipreken. Behalven , dat uit zyne eigene woorden

blykt, dat hy een Man geweest is, op wiens zeg

gen men niet bouwen kon: Zo men het in eenen Ge

ſchietſchryver ongeöorloofd mag noemen, dat hy eene

en dezelfde perſoon, by derzelver leven, hemelhoog

verheffe, en na zynen dood tot in den afgrond ver

dOenne.

En wat den Kardinaal BAR oN I Us en die van zy

me yverzucht betreft , deszelfs haat tegen J Us T 1

N 1 AN Us is niet verre te zoeken, wanneer men in

aanmetkinge neemt, dat die Vorſt , by verſcheidene

gelegenheden, den Pausſelyken ſtoel belet heeft, zy

me geeſtelyke hovaardy te oefenen, en het hoofd bo

ven den# troon te verheffen, hoe zeer

onze Keizer ook, in andere gevallen, getoond heb

be, dat Hy een groot Voorſtander (g) ja dikwils

w een

(g) Geen groter bewys daarvan kan ons nagelaten ': p

all
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een al te groot yveraar in het ſtuk van godsdienſt

was, al had hy anders niet gedaan, dan de Samari

tanen, door geweldadigde middelen, te hebben wil

len bekeren, waarvan PRocoP1Us Hem beſchuldigt,

en waar over een fraje brief van THE o DAH ADI aan

JusT IN 1A NUs te vinden is, by C Ass 1 o Do R. X.

26. Zekerlyk eene uitwerking van eene onbepaalde

yverzucht, zo wel, als van een gebrek van ſtaatkunde

door de uitkomſt gebleken, dewyl deze vervolging

veel kwaads gedaan, en niet éénen bekeerling gemaakt

heeft. En omtrent dit ſtuk van betichtinge zyn wy

genoodzaakt PR ocoP I Us eenig geloof te geven, om

dat in Nov 129 en 144 (zynde ten minſten eene van

beiden van J Us T IN 1 AN Us ). Hy zyne nadelige ge

#n omtrent de Samaritanen niet verborgen

heeft.

Hier uit nu, hoop ik, zal de Lezer zien , dat ik

de gebreeken van onzen Vorſt niet denk te verbergen.

Ik bemin de waarheid, deze# , daar de

Vorsten vergangkelyk zyn. Mihi Galba, Otto, Wi

tellius, nec beneficio nec injuria cogniti; Ook moet de

ondeugd gene ſchuilplaats op den troon vinden ; ge

lyk de thans regeerende Ko N 1 N G vAN PR U Is

s EN , de JUs T 1 NIA N Us van zyn' ## zich

dus uitdrukt. (i) En zulk een voorbeeld geeft my

moeds genoeg, om rondborſtig voor den dach te ko

men, en tevens in het voorby gaan aan te merken,

dat door het uitgeven van zo veele Editten en Novel

len na het emaneren van het CoR PUs JU RIs FR 1

+ E R 1 c1 A N1 alleen gebleken is, dat Zyne Majeſteit

ont, rvonden heeft, dat het maken van wetten moey

lyker is, dan zigh in 't begin heeft voorgeſtelt. V

OOIT

dan de brief van Paus Jo HAN NEs aan Keizer Just 1

N1 AAN geſchreven, en te vinden in L. ult, C. de Sur

nm- Trinit, aan welkers echtheid ſommigen evenwel nog

twyfelen.

(b) Waarby ik Hem, I. D. blads. 1o8. in een zeker

derde vergeleek. -

(i) Voyez Memoires pour ſervir a L'hiſtoire de la MA1

so N DE BRAND EN B. o UR G.
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Voor dat ik egter tot de# zelve

Van# sTIN IAN Us overga, bid ik myne Lezers,

die ik misſchien al lang genoeg in dit voorportaal heb

opgehouden, my nog een ogenblik te woord te ſtaan,

op dat ik den tyd moge hebben, hen te zeggen, dat

ik niet voornemens ben, veel nieuws, of uitvoerigs

# te disſchen, my alleen vergenoegende, hen onzen

orſt wat van naby te leren kennen.

Met dit alles nochtans heb ik eigenliefde genoeg, om

my te vleijen, dat de wys, waar op ik Hem voorſtel,

niet onaangenaam zyn en nu en dan verzeld gaan zal

van eenige aanmerkingen, die, zo niet nieuw, immers

toepasſelyk zyn.

De kortheid evenswel, welke ik my hier in voorge

ſteld heb, belet niet, dat alles in één Vertoog be

zwaarlyk te bevatten zal zyn. Hierom zal ik, omdat

de uitgebreidheid van het V. Vertoog van 1767 zommigen

reeds verveelde, deze ſtoffe in eenige volgende ver

delen, en daar in eene ſchildery vertonen van een'

Vorſt, welken wy bladz, 2 reeds in het klein hebben

geſchetst gezien.
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II. V E R T O O G.

Voor de Maand FEBRUART 1768.

JUSTINIANUS DE GROTE.

AA&% y zouden, indien wy voornemens waren, G e

# # lang by de wieg van onzen Keizer #ºr
W ) te ſtaan, en ene vertoning van geleerd.

'( heid te maken, een ruim veld vinden,

& Szºs=283. om over de verſchillende gedagten aan

gaande deze geboorte uit te weiden . Doch, dewyl

wy, zo veel mogelyk, de kortheid betragten, zal

het genoeg zyn, te zeggen, dat AGAT H I A s Hem

te Bederina, eene vesting, of ſlot in Illyrië, doet ge

boren worden , daar Hy, volgens PR ocoP I Us, het

eerſte daglicht zag te Tauriſium, in de nabuurſchap

van Bederina.

Verſcheidene hebben deze ſtrydende gevoelens wil

len by malkanderen brengen, gelyk daar toe inzona

derheid nieuwe pogingen doen AE C H T LE R Act.

Lipſ. 17.18. Maart. pag. 119. en November, pag.

516. Ev. Otto Comm. ad Rubr. Inſt pag. 2. Dan

vermits dit altyd zeker ſchynt, dat deze twee p! at

ſen digt aan elkanderen grensſen, en beide in Illyrië

II. DEEL. B - ge
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geweeſt zyn , is dit verſchil zo groot niet, zo lang

wy ons wagten , Tauriſium , 't gunt, wegens de

overéénkomſt des naams, al eens geſchied is, te ver

mengen, met de verblyfplaatſe in Perſië , in de

# Adirbidzan, en niet in die ongerymdheid

met den Heere voN LU D w1 G in Juſtiniano Cap,

VIII. $ 1- vallen, van Ochrida of Achrida, waar

mede Tauriſium ook wel eens uitgedrukt wordt, voor

het Duitſche Ochſenried te nemen.

- De tyd nu , waar op J UsT IN 1 AN Us het eerſteAfkomſt daglicht aanſchouwde, wordt geſteld op den 13 Mey

82, na Chriſtus geboorte, volgens de Dionyſiaan
## tydrekening (a)

De gevoelens aangaande deszelfs afkomſt zyn mede

zeer ſtrydende

De ongerymdſten van dezen zyn , dat men Hem

van AENE As wil doen afſtammen, of van het ge

ſlachte der Anicii.

Daar zyn 'er ook, die, misleid door eene , niet

genoegzame onderſcheidinge van Can. Habeo librum

Diſt, 16, geloven, dat Hy de Zoon van Co Ns T A N

T IN Us was; doch dewyl de Aartsvader Tharaſius,

waar van de woorden aldaar ontleend zyn , het oog

niet kan hebben op onzen Vorſt, maar wel op Jus

TIN 1 AN Us II pirerunres , ( zonder neus) die een

Zoon was van CoN s t AN T 1 N U s V , vervalt dit

raſch, zo wel, als dat Hy de Zoon van I Us 1 1 N Us

I. zonde geweeſt zyn , omdat de plaatſen in het

Wetboek S. 3. Inſtit. de Donat. S. 1. Inſtit. ## 7/073

eſt perm. facere testam. Nov. 28 Noy. 199 Noy. Iao.

&5 c. waarin Hy J Us T 1 NUs Vader noemt , alleen

zien op de verzoning (adoptie) waar van wy nader

ſpreken zullen; hoewel het anders zo vreemd niet is,

den eerbied , welken men voor overledene naaſtbe

ſtaanden, of Overheden heeft, met den name van

Vader enz. uit te drukken. v. L. 5. Cod. de Mag,

Cony. L. t. C. de Repud. L. 4. C. ad Sctum. T reb,

L. 1. C. Ne liceat potent.

Doch van deze en ; diergelyke beuzelachtige #

- laChts

(a) ZoNARAs.
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ſlachtrekeningen ſtappen wy af, omdat 'er over de

naamgevinge verder nog te veel zal moeten gezegd

worden , en dus ſpoeden wy ons tot aannemelyker

gevoelens der Geleerden, omtrent 's Keizers afkomſt.

Zommigen dan zeggen, dat zyn Vader mede juſti

nianus geweeſt is. (b). Anderen, en wel de meeſten,

doen Hem uit eene zeer geringe afkomſt ſpruiten, als

of Hy eenen gemenen veehoeder, of varkensdryver

zuxoxon zat réſpop3e, tot vader gehadt heeft, doch deze

dwaling heeft haren oorſprong uit het vermengen

van den naam van JU s T1 N Us en J U sT IN 1 A NUs,

omdat die beiden door JU sT. dikwils verbeeld wier

den, en 't gunt wederom gelegenheid gaf, dat men

de waarlyk geringe afkomſt van J U sT IN U s I (c)

dikwils op JUSTINIANUs toepaste (d).

't Is dus waarſchynelyker, dat men ſtelle, zonder

Hem daarom , met A C & UR s I Us van de FL AvII te

doen afſtammen, dat zyn geſlacht, ten minſten zea

dert een geruimen tyd, in zekeren rang geweeſt is.

(e, Immers ſchynt SA BBA TH I Us, bygenaamd Iſto :

kus, welken men gemenelyk voor den vader houdt,

een man van aanzien geweeſt te zyn , ten minſten

heeft hy dit kunnen worden, door zyn huwelyk met

B I G L EN 1z A , of VI G 1 LA N T I A, de Zutter van

Keizer JusT IN Us I, en de Moeder van onzen J U

sT 1 N I A NUs. (f)

Voor het overige kan men een naauwkeuriger ſtam,

boom van zyn geſlacht by H E 1 N N E cc. (g, vinden.

Hoe nu onze Keizer aan den naam van juſtinia. Naam.

nus gekomen zy, daar omtrent zyn de Geleerden het geying
al mede niet eens. t

Zommigen ontlenen denzelven van zyn eigen Va

der, in de voorônderſtellinge, dat die ook jºu tinia

mus genaamd is geweeſt. A

I1

(b) CUsPINIAN, PoMP: LAETUs. BAPT 1sTA IGNAT,c) ZoNARAS. w

# Vid. CoNT in Vit4 Juſtiniani. -

(e) HEINEcc. Hiſt. Jur, civ. Lib. 1. S. 383. in Not.

ſtelt dit op eene eeuw.

(f) PRocor Ius. TheoPHIL. in Vitá juſtiniani.

(g) Ter aangehaalder Fºtº: van RireRtus ontleend.

G.
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Anderen menen, dat die hem eerſt, by de verzo

ning, door J U ST 1 NUs I, gegeven is, en Hydien

dus aangenomen heeft, in navolginge van OcTA

v 1 A N Us, welke, nadat Hy van C. JU L 1 Us CAE

s a R verzoond was, den naam van C Julius Caeſar

Octavianus heeft aangenomen, h) welke verzoning en

naamsaanneming O v 1 DI Us Metam. XV, zo luister

ryk gedenkt, wanneer Hy van de vergodinge van CAE

SAR ſpreekt:

Ut Deus accedat coelo Templisque colatur

Tu facies; natusque ſuus, qui nominis heres,

Impºſſivum feret unus onus -

Draag zorg, dat Caeſar nu, na 't einde van zyn

leven, A

In tempels aangebeen, ten godheid werd verheven,

1 ctavius van Hem verzoond, en er genaam. -

Zyns maans, zy tot 't beſtier van Rome alleen be

kwaam.

Doch hier tegen ſtaat aan te merken, dat JULI Us

CAE s A R, by Zynen uiterſten wil, Hem uitdrukkelyk

dezen naam hadt opgelegd; (i) en welken AU G U s

T Us wel op zich heeft willen nemen, omdat het een

aanzienlyke naam was. v. L. 63. ff ad Sct. Treb.

En zo men nu al eens wilde, of konde toegeven,

dat ook J UsT IN U s 1, gewild hadt , dat onze Kei

zer zyn naam zou aannemen, immers dien door de

bygevoegde lettergrepen ANUs gelyk hier van ju

ſtinus Juſtinianus zou kunnen gevormd geweeſt

zyn; (k) zoude dit toch tegen de tydrekenkunde aan

lopen, zodra men vaſtſtelt, dat Keizer Just I N Us

I, hier niet zo zeer by eene adoptio in ſpecie, maar ar
r0

(b) CoNTIUs, die het voorbeeld van Scipio Aemilianus

bybrengt.

(i) SUEtoN. Cap. 83. C. Octavium etiam in familiam

nomenque adoptavit.

(k Zie over deze wyze van benaminge S. GoN, de Nom,

Rem. C. 3 AUGUSTIN. Emend. Lib 1II, C. 8.
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rogatio, onzen Vorſt, allerëerſt na Eutharicus, wel

ken Hy te voren tot Zoon had aangenomen, ver

zoond heeft, in een tyd, dat Hy reeds lang onder

den naam van JU s T IN 1 AN Us verſcheidene bedie

ningen geoefend hadt, en in 't byzonder reeds in het

jaar s21, of 523, dus ten minſten 4o jaren, bereikt
hebbende, Burgemeeſter geweeſt is, gelyk Hy, met

dien naam, in de Faſti Conſulares geboekt ſtaat.

Zo dat het zeer waarſchynelyk is, dat de naam van

Jus11NIANUs hem uit vrye verkiezin-e der Ouders gege

ven is, of wel,dat, doordien welaan zaken, doch niet aan

perſonen een eigen, of vaſte naam gehegt is, (l) die aan
Hem in 't vervolg gegeven, en ontleend is van zyne

billyke en regtmatige handelwyze, welke Hy in ver

ſcheidene aanzienelyke bedieningen deedt blyken.

En dit komt overeen met het woord Uprauda,

welk, overgezet zynde, zo veel als aqua juſtitia

(regtvaardigheid) aanduidt (m) en noch in de Sla
voniſche tale fustus betekent (n); en waarvan jus

tinianus kan gevormd zyn , om dat die naam gene

nieuwe uitvinding was, maar door zekeren Stadvoogd,

onder de Keizers Leo Junior en Zeno gevoerd is.

vid. Ruhr. L. 16. C. de Advocat divers judicior.

Ja zelfs kan men toegeven, dat de verwandſchap
van en aan zynen Oom ! U sT1 N Us I, iets tot die

benaming toegebragt heeft , zonder daarom te gelo

ven, dat hy ze door de aaneming tot Zoon, in het

laatſte jaar der regeringe van J U sT IN Us I , eerſt

voorgevallen, gekregen heeft. Bynd

Van dezen naam nu afdalende tot de bynamen, y

welken wy gemenelyk in de eerzuilen en opſchriften"

van Keizer JUs T ! N 1 AN us I, vinden, zullen wy

die moeten onderſcheiden in vier ſoorten; in die

I. Welken aan de Keizerlyke waardigheid, als ei

gen, waren.

II. Welken betrekking hebben tot de overwonnene
Volkeren.

- l II.

(l) Rerum enim vocabula lmmutabila ſunt, hominum mu

batilia. L. 4 in fin. ff de Legat. 1.

(m) PoNTIANUs Epiſcopus Tomo II. Concil, CoNT 1Us,

(n) R1TTER. ad Heinecc. d. l.
en

J
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III. Welken Hy, in navolginge van andere Keizers

gevoerd heeft. - -

IV. Uit zyne eigene daden ontleend zyn.

IMP ER AF oR. CAE s A R. FLA v1 Us. JUs T 1

N 1 A N U s. AL A MAN 1 cU s. Go T H1 c Us. FRAN

c I cUs. G ER M AN 1 c Us. AN TI cU s. A LA N1

c Us. VA N DA L I c Us A FR I c A NUs P I Us. F E

L 1x. 1 N c LYTUS. V 1 cToR Ac TRIUM PH AT oR.

SE M PE R AUGUSTUs.

l. 1 MP ER AT oR. Deze naam, ſchoon oudtyds aan

de Legerhoofden, die zich door grote daden beroemd

hadden gemaakt, eigenlyk gegeven, is egter , in 't

vervolg door alle Keizers gevoerd, gelyk die van

C AEs A R , welke , oorſprongkelyk van JU L1U s

CAE s AR, naderhand op de Keizers, en in 't byzon

der op zulken, welken by het leven der regerende

Keizers, als Opvolgers, wierden verklaard , gekomen

is, arg L. 7. C de A aleficis & Mathematicis (o).

Even eens als in 't DuitſcheRyk de naam van RooMscH

KoN IN G, en van den D A U PH1N in Vrankryk (p).

En met dezen naam van CESAR was Keizer J Us Ti

N 1 AN U s in 't byzonder vereerd. (q)

F 1 A v 1 U s Omtrent deze benaming verſchillen de

Geleerden mede Zommigen, doch dit zyn beuzelin

gen, menen, dat dezelve van de couleur, of van de

hairen van J U sT IN I A NUs Zou ontleend zyn , omdat

Hy rosagtig zou zyn geweeſt, en dan lezen ze Fla

yus Anderen menen , dat dit genomen is van de

overwonnene Flavii, of van het geſlachte der Flayii

of (r). Eenige weinigen lezen Slavius (s).

Doch

(o) Alwaar Keizer CoNSTANTINUs II, door de woor

den, in commitatu meo & Caeſaris, JULIANUs, dien. Hy tot

zynen Opvolger benoemde, verſtaat.

(p) V1NN. MYNsING.

(4) Nov. 3o praef. Apud omnes populos nominatieſimum

Caeſaris nomen eſt, & Nos prater omnes alias Imperatoriae

Majeſtatis notas, eo gloriamui. De Perſen noemden de

Romeinſche Keizeren ook met den naam van KAIzAR V.

PRocoP. Lib. 2. de Bell. Pers. C. 21.

(r) AccURst Us FERRETus.

(s) ALc1AT. Lib. V. Parerg. C. 3.
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Doch het waarſchynelykſte is, dat deze naam van

VE sP As I AN Us komt, welke, uit het geringe ge

ſlachte der Flavii afkomſtig, denzelven egter op de

overige Keizers overgebragt heeft, en waar mede voor

naamlyk de Konſtantinopolitaanſche Vorſten hunne

tytels vermeerderd hebben. Wat meer is, van K. o N

sTANT Y N DE N GR oT EN, tot op onzen Keizer,

en nog verder tot KA R EL I EN GR on E N toe,

wordt die naam van Flavius op vele penningen, in

mers in de opſchriften en tytelen der Keizers, by

aanéénſchakeling gelezen (t).

II. AL AM AN 1 c U s , Go T H1 c Us. FR AN cI

cus GER M AN 1 c Us A NT I c Us. A LA N 1 c Us.

(u) VA N D AL1 c Us. AFR 1 c A NUs, zyn namen, die

van de t'ondergebragte, en overwonnene Volkeren ont

leend Zyn.

En ſommigen voegen er nog by Anicius (x) Tza

2ntt5## (y) Gepidicus Longobardicus; (aa)

als namen, waar mede onze Vorſt zyne eertytelen zou

de hebben zoeken te vermeerderen.

III. PIUs. De Oorſprong van dezen naam is niet

verre te zoeken ; immers JUSTIN (ANUs leid hem zelf

van AN ToN IN Us PU 1s af (bb)

FEL 1x. Dit is van SY L LA op de Keizers overge

bragt (cc).

IN c LY TUs, zo veel, als Glorioſus, xAnros, welke

naam Hem van Paus JoHANNEs gegeven is. vid L.

7. C. de Summa Trinit. Een naam die zelfs den Ste

den

(t) Zie BoGAERT Roomſche Monarchy.

(u) Anderen lezen Atticus. V. Mynſing n, 14 en 15.

ook Ponticus voor Antieus , en Alaricus voor Alanicus;

doch zie hier over OTTo in Not. Crit, (b) ad pr. Inſt.

x) CoNTI Us, die egter aanmerkt, dat deze naam eer

der afkomſtig zou kunnen zyn, van winnaar®-, dat ond

verwinnelyk betekent.

(y) vid Nov. 1. pr. & 28. fin.

(z) vid. Nov. 43.

(aa) AGATH. Lib. 1.

(bb) Nov, 73. C. 5.

(cc) OTTo ad princ. Inſt. -
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den gegeven wierdt, die van aanzien waren. L. ult,

C. de Comm. &5 Merc.

V 1 cto R ac TR InMP HA ToR , in navolginge

van Conſtantinus, Conſtans, en Conſtantius (dd).

SE M PE R AU G Us T U s. Dit is ontleend van Dio

cletianus, en Maximinianus, welken waarſchynelyk

allereerſt dien tytel voerden ; (ee) gelyk de heden

daagſche Keizers nog 3ur aſſen zeiten ſlºeijter beg

Hïeicijâ genoemd worden. Dit kan dus niet ongerymd

ab augendo afgeleid worden; hoewel anderen het van

de plaatſen, waar de inhulding geſchiedde, ontlenen.

) W

C"?izer O cTA v1 Us A U GUs TU s ſchynt de eerſte

geweeſt te zyn , welke den naam van Auguſtus,

Hem door den Raad gegeven, gedragen heeft. (gg)

Zo men nu alle deze, zo even voorgaande, namen

wil toepasſelyk maken

IV. Op de daden en bedryven van J U s T 1 NIA

NUs; zal zulks niet moeielyk vallen, omdat wy in

't vervolg zullen zien, dat Hy ze omtrent de eenen

min, en de anderen meer verdiend heeft, gelyk daar

uit de naam van D EN GR oT EN geboren is, (hh)

en welken Hy, ten minsten, in vergelykinge van Jus

TI N I A NUs II, voeren mag,

Terwyl wy in 't vervolg ontdekken zullen, of

en in hoeverre deze naam Hem in 't algemeen toe

kome. Ondertusſchen kan ik niet voorby de moeite

te gedenken, welke wylen de Heer 1. F. W. PA

G EN s TE cHE R (ii) zich geceven heeft, om van

Juſtinianus Imperator & ſemper Augustus.

dit Annagramma te maken:

Primus ego ſum vestra fura te inſtituens.

dd) OTTo.

ee) GRUTRR p. 279 28o.

(ff) WestMBEc.

(cg) SUEToN. C. 7

(bb) Franciscus Guinetus. Addatur teſtimonium Co N

sTANT1N1 Porphyrogennetia, qui Eum ro, tsiya, zal II: *

giAdsro, Aast Asa adpellitat.

(ii) juriſprudentia Polemica, pag. 18.
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R. EGTSG EL E ER DE.

III. V E R T O O G.

Voor de Maand MAART 1768.

J U s T IN I A N US D e GR O o T E.

22SSS ver zyn geſtalte is men het al weder niet

- volkomen eens. By dezen is Hy fors van

O gelaat; (a) by genen vriendelyk en vrolyk.

SSSSSZé In dit komen ze egter meerendeels over

één , dat Hy van eene ſterke en rwzige

geſlalte geweest is, enigzins kaal van hoofd (b) PR o

coPIUs (c) die Hem zelfs hier in vervolgt, zegt, dat

Hy ezelsooren hadt.

Men kan zich ondertusſchen van zyne gedaante enig

denkbeeld vormen, uit de beeltenisſe, welke de Pen

ningkunde ons heeft nagelaten (d) en die anderen ons,

uit de ſchilderye, te Ravenna gevonden, vertonen (#).
D

(a) CoNTIUs.

(b) CEDRENus de Coma & Capill. FAsT1 ALExANDRINI in Ju
ſhiagnfaſeſt (c) Anecd C. 8. -

(d) BoGAFRT, Roomſche Monarchy.

(e) RuBrus Hiſt. Raven pag. 897. Du FRENE. Fans, Aug. By
zant pag. 97• e

Il, DEEL. C
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In zyne Jeugd, ſchoon Hyzig in de fraije Lette

ren, gelyk wy hier na zien zullen, ook ſchynt geöe

fend te hebben, zien wy Hem de gronden van zyne

Krygskunde leggen onder A NAs T AT 1 Us en Jus

T I N Us.

De laatſte, zyn Oom, van gemeen ſoldaat , zich

(f) na dode van ANASTAsius, listiglyk op den Kei

zerlyken Throon in July 518 hebbende weten te plaat

zen, hadt onzen Vorſt in zyne Jongheid reeds mede

gevoerd en deedt Hem door alle Krygsbedieningen ver

der opklimmen. De Syndicus Orto heeft ze, voor zoo

verre zy van enige aangelegenheid begonnen te wor

den, in dit klein begrip gebragt (g).

Eerſt onder Hovelingen geplaatſt, kreeg Hy voor

zyne bedélinge (departement) om den Raad de Edic

ten en orders van den Vorſt voor te ſtellen, en be

kend te maken, mitsgaders het Opperbewind van de

Hofbedienden. (h) Daarna wierd hy verheven tot#
«

(f) CoNºrius.

(g) Commad. ad 'nſ?. pag. 3. n. 3.

(h) Candidatus & Comes Domeſticorum. Het is, zeker, moeije

lyk aan deze en andere bedieningen nederduitſche namen te geven;

ondertusſchen meen ik, dat deze myne omſchryving 'er zo verre

niet van daan is. De Candidati Principis waren ten minſten die

genen, welken den Raad voornaamlyk der Vorſt en Edićten voor

ſtelden. L. un 6. 2 & 4. ff, de Off, Qaeſ?; in 't byzonder, wan

neer ze eenige Schattingen en beden tot onderwerp hadden, als on

der de Quaſtores : Penningmeeſters of Financie behorende. In 't

vervolg van tyd vooral onder. JUSTIN1ANtis, was hunne magt, waar

over nu geen tyd is in het breede te handel en zeer uitgebreid, en

waren zy mede zo veel als Requeſtmeesters van den Vorſt. v. L. ult

C. de div. Reſcript. & pragm. ſanc# L 32. C. de Appellat. L. Is

Go 2. C. de Off. Queſt. Nov. 1 14, Cap. I. Zo iemand ondertusſchen

liefſt hier Candidatus neuſen wil voor die genen, welken tot de

eene of andere bediening ten Hove beſtemd waren ; hoedanigen de

Candidati ad practuram deſignati in L. - 1. &r 22. C. Theod de Pret.

&c Quaeſ?. voorkomen, mag ik zulks gaarne lyden, te meer omdat

ik het daar JUs rINIANUs niet in 't byzonder Financie Raad in het

departement hier boven beſchreven, of Requeſtmeeſter geweeſt is ) zo

ongerymd niet vind; even als de tytel van Comes onder de Keizers

oadtyds in 't algemeen geen byzonder ampt betekende, dan wel een

Eernaam, den Hovelingen of Edeſlieden van het Hof, gegeven, al

waar dezelven tot hogere eerämpten beſtemd en onderwezen wier

den; ofschoon 'er onder waren, welken . by uitnemendheid, het een

of ander departement ten dele viel; gelyk het ons voorkomt, om

trent JUSTIN (ANUs plaats gehad te hebben , en dat aan "#
- - ºraf
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dehouder des Keyzers (i) of Ryks Maarſchalk (k)
WaaI

Surintendentſchap over de Hofbediendens zy toevertrouwd geweeſt;

op dat een yder in het gem aangewezene Ampt en bedieningen zich

behoorlyk zoude kwyten, v. L. 3. C. ubi Senat. Junct. L. 1. C.

de Off Mag. Officior. ibique MorNAc.

(i) AMagister AMilitum. By Orro d l. en by CoNTIUs Magiſter

AMilitum preſentalis, in welke bedieninge onze vorſt VITALIANus,

door Hein met voorweten van Jnsr1 NUs zelven, naar ſommiger ver

moeden, van kant geholpen, zoude opgevolgd zyn. Deze Magis

tri Militum - wierden preſentales genoemd, wanneer zy by den

Vorſt bleven en in zyne. Tegenwoordigheid waren; Arg. L. 4. Cod.

de Apparitorih, Mag. Mil. daardoor onderſcheiden van die, weken

elders geplaatſt wierden. Dus lezen wy van de Magiſtri Militan

per Orienten, per Thracias, Armenie &c. newyl hunne magt mede

tot het Burgerlijke uitgebreid wierdt en het in deze betrekkinge

van Just Nº ANus moet verſtaan worden, heb ik hem stedehouders,

dat is volgens derzelver oorſprong Luitenant Generaals, genoemd. om

dat ze in de plaats gekomen zyn van de Legati door de burge

meesters maar het Leger gezonden ; wanneer die zelven derwaarrs

niet konden trekken. v. VEGET. Lib. 2. Cap. 9. Deze meeſte be

dieningen hebben toch haar begin van het A. ilitaire genomen, ini

mers zyn daarmede van den aanvang der Ronheinſche Republyk e

alwaar de Burgemeeſteren enz. zelven mede te Velde trokken, ver

mengd geweeſt; v. L. 2. 0. 19. ff de O. J. En inzonderheid heb

ben vele Keizers, in en onder de Militairen opgevoed , of door de

zelven tot den Throon verheven, hen, welker hulpe zy al dikwils,

tot de uitvoering vau hunne tyranniſche oogmerken nodig hadden,

met weldaden en voorregten, zelfs boven en met uitſluitinge van

de Politieken en derzelver Jurisdictie overladen ; hoewel dit van

Just 1 N 1 AN Us zo zeer niet kan gezegd worden; arg. Nov 8,

C. 12. J. 1; waarby den delinquererden Militairen de Exceptio fori

incompetentis ontzegd wordt. - -

(k' Prefeſtus pretorio by PERRINus. Ik heb hier den oorſprong

lyken naain van Overſten der Lxfwacht niet kunnen behouden, om

dat de bedieni # reeds merendeels verandert was ; immers by vervolg

van tyd bepaalde zich het groot gezach van deze aanzienlyke Am

tenaaren zo zeer niet tot het krygsvolk, als wel tot het Burgerlyke.

L. 1. C. de Off mag mil. Om een juiſte beſchryving van de grent

palen van derzelver Regtsgebied te geven is hier de plaats nies, on

detausſchen is her zeker, dat zy de eerſte perſoon na den vorſt wa

ren; EUNAP. noemt ze daarom Principes ſine purpura; SFARTIA

NUs Imperii Secundos ; v 1 c To R alteros ab Auguſto : ScAL GEN

Proreges ; MACR1Ntis apud HERonIANuM v. 1. que non multuin a

principatu diſtat; cum ipſe Imperator prefecto praetorio ſe committat.

Dit laatſte mooglvk alleen buiten geſtelt, word het aanpt dus rede

lyk overeenkomſtig bevonden met dat , welk Pharao aan J o s E PH

opdroeg, GF NEs XLI. 4o. Gy zult over myn buys zyn en op u be

vel zal al myn Volck de kant kusſen, alleen deſen throon ſal ick groo

ter ſyn als gy. vergeleken HAND. vII. 1o. alwaar Hy Overſte over

Egypten genoemt word; verg echter in de grondtext, ":
» 2
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-"

waarna Hy onder de Raden van den Vorſt geplaatst (!)

en Burgemeeſter wierd.

En by het aanvaarden van deze Hoog aanzienelyke

Waardigheid was het, dat J U sT IN 1 AN U s zo zeer

heeft uitgeblonken, door eene, byna nooit gehoorde

mildadigheid aan het Volk, in het ſtroijen van Geld en

het

om HAND. xXVII'. 16. word (vergeleken met de Kanttekenaars)

door Prefeſtas Pretoris verſtaan Overſten der Legers, LuTHE R

maakt 'er Obersten Hauptmun van. En de Franſche overzetting

van Amſt 17 7. by Onder de Linden noemen Hem Capitain Gene

ral, hoewel men er in Vrankryk zelve, onder de Rechtgeleerden,

door verſtaat 't geen aldaar Maires du Palais, Connetahler, Chance

liers zyn; Hier te Lande heeft men ze al eens, in een zeker derde,

vergeleken by de GE co M M 1 TTE ER DE RAAD EN of G E

DE P UT E ER DE STAAT E. N. Zie SC H. o M A K. Recht-Staat

kundig vertoog over s'Lands Schattingen Opdracht bladz, 1o. Zie ver

der GUDELIN de jure novis Cap. 5.

Om nu met een woord iets te zeggen over het verſchil tusſchen

de Schryvers, waar van de een JUSTIN IANUs Magiſter militun en

de ander Praſeitus pretorio noemt , meen ik, dat zy arg. L. 2.

S. 19. ff de O. I. wel dezelfde bediening zullen bedoeld en die

verward hebben; om dat ze in rang beiden naby den Vorſt kwamen.

v. L. 2 (- 15. ff de O I. onder de Viri illuſtres# enin rang

en gezach, voor Jt'sTINIANUs, niet alleen reets gelyk geſtelt waren,

L. 1. C. de Pr4f pret. maar ook beiden, Magiſtraaten zynde d. L.

2. J. 19. naderhand meer betrekkiug tot het Burgerlyke dan tot het

Militaire hadden d. L. 1. G. de off mag. mil. Wordende ook beiden

zo wel aan het Hof als elderwaarts in de Provintien geplaatſt; gelyk

van de Magiſtrimilitum zo ſtraks gezegt en omtrent de Praf. preto

rio af te nemen is uit de benaminge van praf prat, orientis, Illy

rici, Africa & Italie.

(l) Patricius, 'k weet, dat dit eerſt eene andere betekenis had,

en dat toen die genen bepaaldelyk Patricii genoemd wierden, wel

ken afſtanden van die honderd Raadsheeren, Patres, docr Romulus

aangeſteld. Doch ik ſpreek hier van het tydſtip der Keizers, v. L.

Ult. C. de Conſal. Juncta 5- 4. Inſt. Quib mod. 7ns patr. pot.

ſolv; wanneer zo een afkomſt niet meer nodig, maar eene dade

lyke aanſtelling tot Raden van den Vorſt, (Patricii genoemd, om

dat ze door den Keizer met den naam van Vaders , Patres verëerd

wierden) daar toe genoeg was. Het voorbeeld van Eutropius, tot

zodanig eenen aangeſteld, en waaröp CLAUDIANUs dit Schimp

ſchriftje gemaakt heeft,

Praeſidium Legum Genitorque vocatur

Principis &# dignatur Regia patrem.

heldert dit volkoinen op, Pacricii zouden thans zo veel zyn als Pairs

van 't Ryk of Ridders van 't Gulden Vlies enz. Guoziin d. L.

?
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het geven van zulke kostbare Schouwſpelen en andere

vermaken. (m) Eene te verregaande mildigheid, wel

ke Hy zelf naderhand (Nov. 1o5.) beteugeld heeft,

en waarby. Hy de Schouwſpelen, zo met opzichte tot

derzelver ſchikking, als duurzaamheid bepaald en in 't

byzonder den Burgemeeſteren het ſtroijen van Goud

geld verbiet, als alleen, zegt Hy, den Vorſt zelven

toegelaten, om dat die tot dien ſtaat van rykdom ver

heven is, om het zelve te kunnen verägten; (n) even

gelyk de Propheet Nathan tot S AL oMo zegt: Bracht

gy gout te ſamen, gelyck tin ende gelyck loot vermenig

vuldighde gy het Silver (o).

Men meent, dat, omtrent dezen tydt, de Raad aan

Keizer JusTINUs reeds zou voorgeſteld hebben, Jus

TI N 1 AN U s tot Mede-Keizer te verheffen; doch dat

de oude Vorſt, zyn Keizerlyk Purperkleed vattende,

zou geäntwoord hebben: Het ware voor u beter dat

een jongman dit aantoog (p). -

8## egter niet# hebben, dat de Raad, of,

ſommigen willen, JUSTINUs zelf, Hem, die nu reeds

als Bevelhebber der Legers gekoren hadt, (q) als een'

Prins van het Keizerlyke Huis verklaarde, in dat

vooruitzigt en in die hope, dat Hy den Keizer zoude

opvolgen, (r) waartoe dan ook JUsT1 NUs niet alleen

zyne toeſtemming zou gegeven hebben, maar ook op

zy

(n) coNTrus begroot die, behalven de Leeuwen, Luipaarden

enz. op 288 duizend ducaten, (288 Solidorun millibus). Ik wil eg

ter voor de juiſte waarde niet verantwoordelijk zyn.

(n) , Soli enim autum ſpargere damus Imperio, cui ſolum etian

, aurum contemnere praeſtat fortuna faſtigium. Nov. 1 o5,

(o) EccLEs1Asr1c. XLVI 1. zo.

(p CoNºrius.

(4), Dux Exercitus welk Ampr met de Burgemeeſterlyke waar

d: ## gepaard gaande, in 't Wetboek genomen wordt, zó wel voor

iemand, die het gehele Leger Commandeert, als die over een zeker

aanzieneyk Corps het Commando heeft. v. L, 2 ff, de His, qui net,

Inf. , *

(r) Nobligſimus. Dit was een Eernaam onder de Keizers, welke

alleen aan de opvolgers en die van het Keizerlyke Huis gegeven

wierdt. Zou men ook, in den naam van Aartshertog hier omtrent

enige toepasſing kunnen vinden ? want Roomſch Koning, gelyk wy II

Vertoog (Nota p.) gez en hebben, is in ſterker termen, hoewel het

ten aanzien van JusT1N1ANus hier gebruikt zou kunnen worden,

C 3
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zynen ouden dag, in zyn 77ſte Jaar, een kwaad been

hebbende, waaraan Hy geſtorven is, en op zyn ein

de en het behoud van het Ryk denkende, omtrent vier

maanden voor zyn dood JusTINIANUs tot zyn Zoon

aangenomen en tot zyn Mede Keizer verklaard heeft.

Dit is geſchied op den 1 April 527 (v. Nov. 47. C. 1.

S. 1.)wanneerJUSTINIANUs omtrent 45jaren bereikt hadt.

De plegtigheid daar omtrent is groot geweeſt, want

de oude Vorſt, Epiphanius en de Staten des Lands tot

zich geroepen en de zaak met hen overlegd hebben

de, heeft dezelve op de grote Renplaatſe eigenhandig

verrigt en JUSTINIANUs de Kroon op het hoofd gezet,

onder het aanſchouwen van het verheugd Gemeen, welk

den nieuwen Keizer met toejuichinge en handgeklap

naar het Paleis terug leidde; (s) hoewel anderen kwaad

äartig genoeg zyn, deze verkiezing van JUSTINUs niet

alleen als eigenwillig, zonder vooringenomen advys,

ja in weerwil, van den Raad, uit te kryten; maar er

zelfs by te verdigten, dat, JUSTINUs dit met geweld

doorgedrongen hebbende, het velen het leven zou heb

ben gekost, omdat die , geërgerd over het Huwelyk

van JUSTINANUs met THEoDoRA zich ſchrikkelyk

daar tegen verzetteden (t) zodat dan, volgens dit ge

voelen, JUSTINUs zelf THEopoRA tot Keizerin zou

hebben doen uitroepen. Het zy zo het wil; dit is ze

ker, dat zo THEoDoRA, enige dagen na de verheffing

van JUSTINIANUs, als Keizerin is uitgeroepen, (u)

dit ten minsten met voorkenniſle van JusTINUs geſchied

is. Ondertusſchen zoude dit Huwelyk zo min van den

ſmaak van de Gemalinne van JUSTINUs, als van de

Moeder van JUSTINIANUs geweest zyn , want de eer

ſte zoude het, zo lang zy leeſde, belet en de andere

den dood 'er van gezet hebben. (x)

Doch dewyl er over het Huwelyk van onzen Keizer

en over zyne Gemalinne THEoDoRA nog wel iets

moeten gezegd worden, zal ik, om den draad daarvan

niet af te breken, dit tot het volgende Vertoog bewa

ICIl. STERF

(s) conrius T -

(t)’AMMcN. MonAcHus, Lib. 2. PERRINUs. • ,

n) CoNT! vs. - - - -

# THEoPHIL, in vit4 Juſtiniani,
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S TE R F - GE VA LL EN.

H A M B U R G.

Den 21 Maart 1768.

Heden avond omtrent half 7 uuren is alhier in den

ouderdom van 76 Jaaren overleden de Heer

Mr. J O AN J A C O B MAURICI US.

Oud Gouverneur Generaal van de Colonie van SU

RINAME , (y)

Honorair Penſionaris der Stad Purmerende, en laat

ſtelyk -

Miniſter van de Staten Generaal der Verëenigde

Nederlanden alhier,

voorNAAM REGTSGELEERDE.

Welke zich door verſcheidene Dichtkundige, His

toriſche en Regtsgeleerde Werken heeft bekend ge

maakt, en wegens zyne treffelyke hoedanigheden en

langdurig verblyf in deze Stad zeer betreurd wordt.

(y) De onaangenaamheden, welke de Heer MAUR1ciUs in dit zyn

Gouvernement ontmoet heeft, zyn bekend; zo wel als de triumphan

te uitſlag, welke deze zaak voor Henn heeft gehadt , en waarover

de Uitſpraak van H. H. M. te zien in de NEDERL. JAARB, VII. D.

bladz. 454, 455

De Heer MAUR1ciUs gedenkt zeer Zielroerend aan deze omſtan

digheden in zyn Gezang op Zee, te vinden in 's MANs Dichtlie

vende Uitſpanningen,

LET
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-

LET T ER NIEUW S.

A M S T ER DA M.

By G. de Groot en Petrus Schouten is van de Pers

gekomen de Vyfde Druk van de Hedendaagſche Regts

geleerdheid, zo elders, als in Friesland gebruikelyk,
door ULR. HUBER , oud Raad 's Hofs van Friesland,

vermeerderd met vele nieuwe gewysde zaken en her

vormd ingevolge van de nieuwe 's Lands Ordonnantie

dezer Provincie, door ZAcHARIAs HUBER, Raad Or

dinaris in Hooggedagten Hove, in groot Quarto a

f 7 - - - -

Aan de Heren, Intekenaars wordt afgeleverd, tegen

contante betaling, het Eerſte ſtuk van het Ho L

LANDsGH REGTsGELEERD WooRDENBoEK, in Folio,

volgens het Alphabet van A-Z, in een complete or

dre te ſamen geſteld door een GENooTscHAP REGTs

GELEERDEN en uitgegeven onder de directie en het op

zigt van Mr. FRANciscUs LIEVENs KERSTEMAN Pro

fesſor Honorair en Practiſerend Advocaat, met een

Conditie, dat op dit Werk nog enigen tyd kan inge

tekend worden, te Amſterdam by S. van Esvelt in de

Kalverſtraat 't derde Huis van de Kerk de Papegay.

's GR A V E IN H A G E.

Pierre Gosſe junior & Daniel Pinet, Libraires de

S. S. débitent actuellement les 3, 4 & 5 vol. des Prin

cipes du Droit ds la Nature & des Gens par J. J. BUR

LAMAQUI, avec la ſuite du Droit de la Nature, qui

n'avoit point encore paru. Le tout conſidérablement

augmenté par Mr. le Profesſeur DE FELIcE 8vo. Yyer

don 1767. Le même Ouvrage en 5 volumes Compl.
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REGT's GELE ER DE

IV. V E R T O O G.

Voor de Maand APRIL 1768.

JUSTINIANUS DE GROTE. -

#AA3, o wy praatjes geloof geven, heeft onze

JUs TI N 1 AN Us twee Vrouwen gehadt.

v( Z De eene zou AN ToN I A, de Zuster van

G8: Mevrouw Beliſarius geweeſt zyn, en deze
&Sa's'93 zoude Hy als eene byzit gebruikt, en zeer

lief gehadt hebben (a)

Ook ſchryft men Hem eenen natuurlyken Zoon

toe, die Theodorus Tziros geheten heeft, en welken

Hy niet by Theodora maar by eene andere zou over

gewonnen hebben. (b) De andere was TheoDoRA.

Wie deze geweeſt zy, en wat voor Karakter zy ge

hadt hebbe, daar omtrent zyn het de Schryvers niet
GenS.

PR ocoP I Us en die hem uitgeſchreven hebben,

maken er een afgreyſelyk portrait van, welk een

Vrouwmenſch verbeeld:

1. Dat

(a) AMMoNIUs.

(b) Phot. Cod. 64

II. DEEL. D
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1. Dat te Cyprus geboren en van eene gemene af.

komſt was, hebbende Acaſius, den Beerenleider

genaamd, omdat hy de Dieren, tot het Amphi

teater geſchikt, oppaste, ten Vader gehadt.

2. Dat eene Toneelſpeelſter was, en van een ſlegt

en hoerägtig gedrag, -

3. Dat zeer opgeblazen en hoogmoedig was.

4 Dat brave Vrouwen vervolgde en Overſpeelters

en hoeren de hand hieldt,

5. Dat de ſchuil-en vryplaatſen ontheiligde.

6. Dat vele brave Mannen om hals liet brengen,

#" dekmantel van Godsvrugt en Regtvaar

igheid -

7. Dat in 't tegendeel Ketterſche gevoelens hadt en

zo groot eene Vyandin van de zuiveren Gods

dienſt was, dat ze den goeden Bisſchop Vigilius

de Kerk ontzeide, hem gevangen zettede en ver

volgens in ballingſchap zondt.

8. Dat de uitſpraken van het Concilie te Chalcedo

nie vernietigde, waa1öp zy byzonder gebeten was,

en waaröm zy ook tweemaal in den Kerkelyken

Ban gedaan wierdt,

9. Dat, als eene plaag van Land en Kerke aan de

IKanker geſtorven is enz.

-

Het luſt my niet, alle deze en andere beſchuldigin

gen in 't byzonder na te gaan, en ik kan er my te

eerder van ontheffen, omdat wylen de Heer van LUp

wIG (c) dezelve opzettelyk wederlegd en vele moei

te gedaan heeft om aan te tonen, dat PRocoPIUs zich

zelven en anderen hierin tegenſpreekt. -

En terwyl ik den Lezer derwaarts wys, zal ik, HE 1

NE cc I us (d) om deszelfs beknoptheid liefſt meren

deels volgende , omtrent het wezenlyke van deze

THEoDokA aanmerken.

Dat men die geringe afkomſt van haar tegenſpreekt,

en alleenlyk toegeeft, dat zy van gene verhevene#
30Cen

(*) In Juſtinianus Cap. 8 S. 9. -

r# In defens. Juſtin. qua extat in Ejus opuſc. minar:
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adelyke, maar, om zo te ſpreeken, van Burgerlyke af

komſt zou geweeſt zyn , en dit maakt men op uit

P Roco P I Us zelven, die verhaalt, dat J UsT1 N Us

aan Haar, voor dat zy met J U s T IN 1 AN Us trouw

de, brieven van adeldom zou gegeven hebben. (e) 't

Is niet waarſchynelyk, zegt men, dat men die aan

een zo gemeen Vrouwmenſch zou geven.

Doch dewyl reeds, door toedoen van den Gemeens

man Canulejus, in 't Jaar 1o na de ſtigting van Ro

me, de huwelyken tusſchen de Plebeji en Patricii toe

gelaten zyn, volgens Livius IV 2. en wy (III. ver

toog not, l ) gezien hebben het geval van Eutropius,

zou ik daar liever een ander gevolg uit trekken, dat

naamlyk Theodora dat ergerlyk gedrag niet gehadt heeft,

welk men haar toeſchryft, en reeds enigen tyd in ze

ker aanzien kan geweeſt zyn en de Schouwburg verla

ten hebben, zo zy 'er ooit op is geweeſt. Sommi

gen twyfelen daar aan (f) ; anderen ſtellen dit vaſt,

hieröm, omdatzy daarby of in een ſlegte buurt (als op de

Zeedyk of diergelyke) (in embolo) zoude gewoond (g)

en met ſpinnen hare koſt gewonnen hebben , mitsga

ders dat 'er gene andere reden geweeſt is, dan deze,

waaröm J Us TI N Us de Wet ( Lex Julia & Papia

Poppaea) waarby aan Mannen van Raadsheerlyke Waar

digheid verboden was, toneelſpeelſters te trouwen, zou

herroepen hebben, gelyk wezenlyk per L 23. C de

Nupt. (die eene Conſtitutie is van JUs T1 NUs en niet

Jus T 1 N 1 AN Us : hoewel Hy, in 't vervolg, dezel

ve meermalen herhaalden uitgebreid heeft L. 33 pr.

C. de Episc. Aud L. 29. I 17. C. 6. Nov. 78. C.

3. Nov. 51) is geſchied; waartoe die oude zuffen

de Keizer ligtelyk door JUsT IN IA NUs bewogen

is;

(e) Anecd. p. 43. Ed. Alemanni: re'r martizu azivum

(f) Onder anderen HEINNEc. d. l p. 238; hoewel Hy

elders ad L. jul. & Pap. Popp. Lib. 2. Cap. 2. 5 4.

ſeqq. andere gedagten gehadt hebbe.

) Deze geringe woning zou zy naderhand tot den

Tempel St Phantbaleon uit oude genegenheid gemaakt heb."

ben wid. AucToR Antiq. Conſtant. à Bandurio edit. Lib. 3.

Pag. 47.

D 2
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is ; ten einde deze vryheid mogte hebben, zy
me 'beminde Theodora te trouwen, en aan anderen

eene deur openen, om zich met hoeren te kunnen ver

ëenigen (h). - - - - - - -

Ofſchoon nu uit de invoeringe van die Conſtitutie

wel niet blyke, dat ze om Jus11N1ANUs en THEo

poRA's wil gemaakt is, komt het egter niet onwaar

ſchynelyk voor, en zoude ik geen ogenblik daar aan

twyfelen, indien Procopius my, zo niet in alle , im

mers in vele, opzigten, niet verdagt voorkwam, te

meer, dewyl een van beiden waar dient te zyn,

of deze Conſtitutie is ten voordeele van J üs TIN 1 A

N U s en THEODORA gemaakt,

of niet

Zo neen, bewyſt het niet dat men bedoelt,

Zo ja, waaröm heeft dan JUst 1 N Us brieven van A

deldom aan I H Eo 1) oRA gegeven?

En hieröp weet ik niets anders te antwoorden, dan

dat. dewyl het een Man van dat aanzien mede niet

vryſtondt, volgens de Lex Julia & Papia Poppaa en

de Conſtitutie van Co NstANTI N Us DEN GRo

T E N , een dienſtbaar perſoon , of vrygelatene te

trouwen, JUST IN Us , om J Us T1 N 1 AN Us gant

# te gerieven, dit mogelyk nodig geöordeeld

CCft,

Wy weten toch, dat een dienſtbaar Perſoon, L.

23 S. 1. C. de Nupt. of Vrygelatene het regt van vry

geboorte niet alleen van de Vorſten kon verkrygen ":
5 ff de fur. aur. annul, L 44. ff de Excuſat. maar

ook daardoor tot den adelſtand geraken. (i) Doch

dan ſluit dit teffens de verdenking der hoererye en van

ſchandelyke neeringe uit, en kan die alleen opgemaakt

worden uit het ſlegte gedrag, dat als onafſcheidelyk

van de Toneelſpeelſter aangemerkt, toen ter tyd aan

dat beroep gehegt wierdt, ſchoon dit niet altyd door

ga; immers onze eerlyke hedendaagſche Actrices zou

den daar veel tegen hebben,

Dus, zo men al toegeeft, dat THE odoRA uit ar

moede zich nu en dan genoodzaakt heeft gezien, de

Ge

(b) Anecd. pag. 45.
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eene of andere rol te ſpelen, ſtrekt dit Haar zo min tot

ſchande, als dat zy, op eene eerlyke manier, met wol

ſpinnen de koſt heeft zoeken te winnen, te meer, zo
het waar is, dat haar Vader haar en hare twee Zusters

vroegtydig is ontvallen, en hare Moeder, met een'

Man van hetzelfde beroep hertrouwd, haar nog jong

#. en dus buiten hare keuze, ten Tonele geſchikt

heeft,

En dit moet zy, in allen gevalle verlaten gehadt

hebben ; toen JUSTINus de gezegde Conſtitutie, in

L 23. C de Nupt. ingevoerd heeft, zal ze op haar

betrekkelyk geweeſt zyn , immers lang voor dat zy

met J U s t I N 1 A NUs trouwde, *

Want voorëerſt vereiſcht de Keizer S. 1 dict. l. 23,

dat zy Hem die vryheid van trouwen niet mogen ver

zoeken; voor en al eer zy dit leven of beroep ver

laten hebben, ut ſi , derelictá mald & imhoneſtá con

verſatione, commodiorem vitam amplexe fuerint hones

tatique ſeſe dederint, llceat eis noſtra ſupplicare Nu

muna &'c.

iºn voor een tweede is die Conſtitutie gelyk uit

het Opſchrift blykt gegeven ten tyde van Demoſthe

mes, Prafectus Praetorio.

Deze nu heeft die hoge bediening bekleed in de Ja

ren 52t , 522 , en 523 (k) en dus byna zes Jaren

voor de Kroning en het huwelyk van JUs T 1N I A NUs.

Het is dus te denken, dat zy reeds een regelmatig

gedrag gehadt heeft, welke haar deze gunſt heeft doen

verdienen
-

Met dit alles beken ik, dat JUst I N 1A NUs, wel

een beter huwelyk dan dit, waartoe hy egter, Nov.

8. Cap 1. zelf oordeelt gepredeſtineert geweeſt te zyn,

hadt kunnen doen.

Doch wanneer men aanneemt, gelyk genoegzaam

allen, inzonderheid PRocoPlus (l) bekennen , dat

- HEO

(k) He1Netc. ad L. j.nl. & Popp. d. l. -

(l) Anecd. p. 47. De Aedific. Juſtinian. lib. 1. pag. 27.

Zie ook hare beeltenis by HIER.on, RUBEUs Hiſtor. Ra

ven. pag. 897. ALEMANN. ad Procop, pag. 28. & 47.

D 3
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THEopoRA volmaakt ſchoon was, en ’s Menſchen

hart tegen die hoedanigheid niet vylig is, kan men

Jus, inianus hierin wel iets toegeven, zo omdat Hy

de overéénkomſt wiſt van aller Menſchen natuur,

L. , 3. C. de Contrahend. ſtipulat, en daaröm zelf

bekent, dat Hy een Menſch en geen Engel is. Con

firm, Digeſt. S 14,als omdat Hy in 't byzonder voor

de Liefde, die alle menſchen vroeg of laat aangrypt.

Omnia vincit amor &f nos cedamus amori (m).

volgens zyne eigene gulle bekentenis vatbaar ge

weeſt is. (n)

Ondertusſchen zyn 'er Regtsgeleerden, welken

niet minder menſchlievend, dan JUs TI N Us in deze

zyne Conſtitutie, ja ſtaande houden, dat iemand,

die zelf eene hoer trouwt, niet alleen een Chriſte

lyk werk doet, maar er ook beter aan is, dan een

ander omdat hy weet wat vleeſch hy in de Kuip

heeft (o) - -

Terwvl wy die Heeren in hunne Wysbegerige be

ſpiegelingen daarömtrent laten, zullen wy de gevol

en #" dienen na te ſpeuren van deze ſterke Lief

edrift.

Men zegt, dat ze zo ſterk geweeſt is, dat J Us

T1 N 1 AN U s 'er te veel aan toegaf. 1mmers dit is

waar , dat hy zyne Gemalinne zelfs geraadpleegd

heeft in het maken van Wetten (p)

Doch wanneer wy nu uit den mond van PR oco

p 1 U s zelven bewyzen , dat THEoDoRA eene zeer

verſtandige Vrouw geweeſt is, gelyk Hy haar uit

1 drukkelyk noemt, (4) was dit in den Keizer zo zeer

niet

(m) v RGrL. Ecl. X.

(n; Nav. 74 c. 4. pr. ,, ſed nihil eſſe amoris furore ve

,, hementius, quam retinere Philoſophiae eſt perfectae.

to) RAJARn. ad Jul Clari Pratt. Crim. Quaſt. 98. n. 4.

(p, Nov. 8. 'ap. 1. ,, Haec omnia apud nos cogitantes

, & hic quoque participen conſilii ſnmentes eam , quae à

, Deo-gata eſt nobls ReveRENDIs stMAM CoNJUGEM.”.

(4) Lib. 1. de bello Perſic. vvvsixa vſpas'dirtſ,
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niet te laken , en de inhoud van die Conſtitutie of

Noyelle doet waarlyk eer aan derzelver Maker en be

veſtigt het zeggen van Procopius ten vollen,

Het is doch wonder dat men deze inſchikkelykheid

van JustiNiANUs voor TH ocoRA mispryſt; daar men

op die van den Keizer AuGUSTUs voor L1 v1 A (r)

niet gevit heeft, te meer dewyl de raad van THEo

DoRA die nu en dan gegeven heeft, van ruim zo vele

waarde was, als die van LivIA.

De eerſte, by voorbeeld, zettede JUs T IN 1 AN Us

aan, de ongebondene Vrouwlieden uit de bordeelen

te ligten, en tot betering in een klooſter te ſteken;

(s) daar de andere AU Gustus in 't hoofd hing de
ongelukkige ballingen naar de Eilanden te zenden. '

i)och laat ons ten einde ſpoeden en zien, of en

welke kinderen . JUSTINIANUs by deze zyne Gema

linne geteeld hebbe?

Maar eene Dogter, welke niet genoemd wordt (t)

en waaruit A NAs T As I Us ſchynt geboren te zyn

die J o H A NN1 NA de Dogter van Beliſariusgetrouwd

heeft. (u)

Anderen geven aan THEoDoRA voorkinderen, by,

ik weet niet wat voor , eenen Arabier geteeld, Jo

HAN NEs (x) en SoPHIA genaamd, welke laatſte,

het geen verwonderlyk ſchynt, de Gemalin van J U

sT I N Us II. genoemd wordt, in de Genealogiſche

Tafelen. (y) tegenſtrydig zyn de berigten over

deze zaak, en hierom zullen wy den Lezers met dit

huwelyk niet meer ophouden. Alleenlyk zullen wy

nog

(r) DIo CAss1us Lib XLV. pag. 62.

(s), PRocoPlus. Dit is ten minſten een bewys, dat ze

gene hoeren de hand hieldt. - -

(tº PERRINUs Deze maakt er de Moeder van JusTINUs

II. van, die immers getrouwd was met Sophia de Dogter,

van Bigleniza Zuster van JusTINIANUs en gehuuwd aan

Dulciſſimus.

S (u) Zie de Genealogiſche Tafel by HEINE.cc. Hiſt, jur.

. 383.

(x) PRocop. Anecd, pag. 76.

(y) HEINEcc. d l.
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nog hier by voegen, dat JustINIANUs ter liefde van

zyne THE o D oRA eene Stad op het Eiland Cyprus,

haare Geboorte plaatſe - gebouwd en daaraan den

naam van Juſtinianaea Secunda gegeven heeft; (z)

en eindelyk dat Hy. de Zuſter van deze zyne Ge.

malinne heeft uitgehuwelykt aan Zeta, die zyn Ste

dehouder in Armenie was, v. L. 5. C. de Off Mag.

mil (aa)
s

(z), CoNTrUs.

(aa) CEDRENus.

geen-e-Z-e-ne-en

Te A M ST E L D A M,

By de Erven H O U TT U r N, op het

Water, en by andere Boekverkopers

in de voornaamſte Steeden.
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REGT's GELEERDE

V. V E R T O O G.

Voor de Maand MET 1768.

JUSTINIANUS DE GROTE.

AAC35 Ust I N Us dan den 1 Auguſtus (de Maand

# # Loo) 527 overleden zynde bekleedde J Us

•( J j). EIAE den Eroon alleen. ,,Zo wy
zynen benyders geloven, zou Hy zich

&sººs '3% verbeeld hebben, of dezen Throon eeu

wig te bezitten, of van daar regtſtreeks ten Hemel

te varen. En zo men PRoc op I Us (a) en die hem

waarſchynelyk uitgeſchreven hebben , H Es Y cH I Us

MILE s1Us (b) en S U ! D As naamlyk, geloven mag,

zou TRIB o N ANUs Hem die Horoskoop getrok

ken bebben. Dus men van den Armen 'TR 1 Bo

NiANUs ook al een Doctor Lu DE MAN (c) maakt,

eWell

(a) Anecd, pag. 63.

(5) De vir. illuſtrib.

(c) In het maken van deze Horoskopen ſteekt meer ge

vaar, dan men wel denkt. De L. 15. S. 13 ff de in:

jur. zal den hedendaagſchen Aſtrologiſten, inzonderheid

Juf

II. DEEL, E
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even of J Us T1 N 1 a N Us, zo men T RIB o NIA NUs

al van zo eene dwaze en laffe vleizugt verdenken kon,

zelfs dwaas genoeg geweeſt, was zich zulks aan te

leunen, en men zulke uiligheden durfde vertellen

aan een Vorſt, die al te wel overtuigd was, dat het

den menſche gezet is éénmaal te ſterven, (d) en te

veel begrip hadt van zyne eigene Menſchelyke Na

tuur (e) om zulk een bedrog niet met veröntwaar

# aan te zien. Ondertusſchen zal zyne Hof

houding, gelyk by de meeſte Vorſten, niet vry van

vleierye, nog Hy ontbloot van Glorie en eigenliefde

eweeſt zyn. In 't tegendeel vinden wy 'er daadlyk

n het tweede jaar zymer Regeringe een voorbeeld

van, beſtaande in zyne overgrote mildadigheid by

zyn twede Burgemeesterſchap, welk Hy als Kei

zer bekleedde, en waarin Hy, wederom meer dan enig

ander Keizer uitblonk, hebbende zelfs de Keizerly

ke Zitplaatſen en die der Raadsheren, in de Renſpe

len enz. Luisterryker en verhevener gemaakt. (f)

Doch laat ons deze Kleinigheden overſlaan, om

den Keizer in zyne verdere Regeringe na te ſpeu

Cn.

. Om dit met orde te doen, zullen wy niet zo zeer

den tyd, als wel yder verrigting volgen en dezelve,

m ons niet te verwarren, afgeſcheiden beſchouwen.

y beginnen dus met zynen Godsdienſt en zyne

Kerkelyke Regeringe - Hoe Godsdienſtig onze Kei

zer geweeſt is en welke eerbied Hy voor Go Ds

Woord hadt, hebben wy uit zyne eigene"#
- - - - (1. D.

Juffrouw STERK Aſtrologa aan den Heul by Rotterdam

niet bekend zyn. Haar advertisſement van Continuatie

het maken van Horoskopen in de 's GRAVENHAAGsche

# van den 20 April 1763... is al te opmerkelyk,

# 'er niet eens by eene nadere gelegenheid van te han

CicIl.

(d) Nov. 1. Cap. 1. S. Ult. Omnibus hominibus termi

nus ye eſt mors. Juncta L. un S. 28. C. de vet jur

17tlC4,
- - -e e). De Confirm. Digeſt. S. 14.

(f) Contius ex Cedreno & Marcellino.
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(1 D. Bladz. 2o0) reeds gezien en wy voegen daar

van een onwraakbaar getuigenis by, door PR oco

P I Us zelven (g) geboekt, hoe, naamlyk , Arſaces

zelf aan Artabanus ſchryft, dat J Us T 1N1 AN Us ge

woon was, zich, tot laat in den nagt, met deftige

en bedaagde Geeſtelyken op te houden, en, met een'

onvermoeiden yver, de Chriſtelyke Boeken na te ſlaan:

De aanvang van meeſt alle zyne Wetten , Ediëten

(h) enz. in den Naame des HEEREN f. C levert

een nieuw bewys uit van zyne Godsdienſtigheid:

Want ofſchoon die aanroeping in den druk van Holoan

der uit de Inſtituten gebleven zy, en Balduinus dur

ve ſtaande houden, dat die niet van J Us T 1 N 1 ANU s

zelven, maar van den een of anderen bygeloovigen

Afſchryver, 'er bygevoegd '# , daarby ook wei.

nig zoude te pasſe komen, blykt egter des Keizers

lotſelyke gewoonte hierömtrent, uit de aangehaalde

Wetten en Edicten. - -

Eene Gewoonte, welke onze Godsdienſtige Vorſt

misſchien overgenomen heeft uit het Voorſchrift van

PAU L Us Col. III. vs. 17. Ende al wat gy doet met

woorden, ofte met Wercken, doet het alles in den

name des Heeren Jeſu, danckende Godt ende den Va

der door Hem. Eene plaats, welke den Keizer, die

zo gretig den Bybel las, (Nov. 133 Cap. 2) niet zal

ontſnapt zyn; omdat #, ten minſten zelf alle begin

ſel van Go D T ſtelt en D 1 E N als zynen Leidsman in

zyne onderneminge aanmerkt. v. Nov. 78. 85.

IO9.

Zo dat aan zyne regtzinnigheid, by onpartydigen

minder getwyfeld wordt, (i) ſedert dat Sc Hu RTz

FLEI

(g) Lib, 2 de Belt. Goth. c. 32. - - -

(b) Proem. Inſt. De confirm Digeſt. de Vet. Jur. enucl.

L. 1. e5 2. C. de Off. Praf. Prat. Afr. Nov. 17. 42s

43. 134- 139. Ediſt, 7 dec. -

(i) Of men moeſt, met AccuRstus, ad $ 4o. j. di

R. D, gek genoeg zyn, uit ſoortgelyke dingen eene On

godsdienſtigheid af te leiden, dat naamlyk JusT 1 N 1 A

* kº 2 MUS
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FLEiscHIUs (k) deze taak van verdediginge opzette.

lyk op zich genomen heeft, -

In 't tegendeel houden ſommigen Hem meer byge

lovig dan Ongodsdienſtig; ten minſten maken ze dit

op uit zyne verdediginge der Monnikken, die, Nov.

5. zoude te vinden zyn , en vooral uit de Goddely

ke Eerbewyzinge en Gebeden aan de Maagd Maria.

v. L. 1. in fin ff de Off. Praef. Praet. Afr. Doch

dit was immers de gewoonte van de Christen- en Ka

tholyke Keizers, van vroegere en latere tyden.

Lezen we niet van Co N sTA NT IN U s DEN

GR oTE N, dat Hy Conſtantinopolen , door Hem ge

bouwd en naar zynen naam genoemd, aan de Heilige

Maagd en Moeder GODS toewydt? (l)

Ondertusſchen kan het zyn, dat Hy in den begin

ne, in den Godsdienst zelf wankelde, wanneer het

waar is, dat hy Paus Agapethus, die met Hem over

de Vrede van Italië zoude handelen, heeft willen dwin

gen, over te gaan, tot het, by Hem zelven aangeno

men, gevoelen der Eutychianen, gelovende, in na

volginge van Eutychus, Abt van Conſtantinopolen, ee

ne vermenging van CH RISTUS twee Naturen en

hare eigenſcheppen, als of CHRISTUS, die, door

de verééniging, twee Naturen hadt, na de vereeniging

niet meer zo menſch was, gelyk wy. Een gevoelen

in de algemene Kerkvergaderinge van Chalcedon , in

451 reeds veröordeeld.

Doch dan is het niet minder waar, dat JUs TI

N I AN Us , door het ſtandvaſtig antwoord van den

Kerkvoogd: Ik had my gevleid te naderen tot J Us T1

NIA NUs, dien Allerchristelykſten Keizer, doch nu

- vind

N Us, aldaar pro ſubjett4, lerende, dat 'er niets met de

natuurlyke billykheid meer overeenkomt, dan den wil te vol

gen van den eigenaars, zyn goed aan een ander overgeven

de , kwalyk zou geſproken hebben en moeten zeggen:

niets is 'er beter dan God te dienen.

(k! Dilj. de Juſtinio Ortbodo. Zie intuſſchen zyne Ge

loofs-belydenis L. 5. C. de S. Trin.

(!) ZoNAR. Tom. 3 Annal.
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vind ik Diocletianus en met dit alles vrees ik uwe

dreigementen niet, geraakt en overtuigd zynde, tot de

Katholyke Kerk te rug gekeerd, en den Aarts Bis

ſchop Anthemius, door den Paus, omtrent dit ſtuk

overtuigd, in ballingſchap gezonden heeft; (m) ge

lyk Hy ook de veröordelingen van Severus, Petrus,

Anthemius, Zoaras enz. op eene byzondere, daartoe

beroepene Kerkvergaderinge, onder het beſtier van

Agaphetus en Menas, in de plaats van Anthemius

gekomen, te Conſtantinopolen gehouden, niet alleen

beveſtigd, maar ook de ſchriften van Severus, Pa

triarch van Antiochië (n) heeft laten verbranden. (0)

Hoe Hy met de afgezette Pausſen, Silverius en Wi

gilius en het veroordeelen der bekende drie Kapitte

len (p) gehandeld heeft, weet men uit de Kerkely

ke Geſchiedenisſen, en wy laten BAR oN I Us en an

dere Schryvers zich verlustigen in het verſchonen

van Vigilius. De verſchillen tusſchen Jus T1NIA

NU s en de Bisſchoppen der Ooſterſche Kerke in 't

algemeen zyn van te groot belang voor de Kerkely

ke Geſchiedenisſen, dan dat CoNTIUs zich, reeds

in zyn tyd, niet met recht beklagen mogte, dat de

Geleerden en zelfs de Geeſtelyken zo weinig werks

maakten, om in 't bezit te geraken van de handelin

gen det algemene Kerkvergaderingen daar omtrent,

die Hy uitgegeven hadt, en waarvan nog zo velé

Exemplaren voor handen waren. (q) Over de afzet

ting van den Bisſchop Zoilus en de ware oorzaak p

waarom JUs TI NIA NUs daartoe overgegaan is, han

delt GUNDL 1 N G. (r)
De

(m) CoNTIUs.

(n) Door Juſtinus reeds afgezet. v. ScHELHoRN. Diſſ.

2. de Libr. Combuſt. S. 52. in Amoen. litt. Tom. 7.

(o) Nov. 42.

(p) Scilicet Theodori Mopſueſtienſis & Scripta ejus;

Theodoriti contra Cyrilli 12 capita & Epiſtolae Ibaº ad Ma

rin.

(4) Te weten van de Acta tertii Concilii Generalis.

(r) In anis. part. 19. S. XI.
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De bekende veröordeeling van Origenes, met zy

ne Platoniſche Wysbegeerte, op de Vyfde algemee

ne Kerkvergaderinge, heeft mede eene ſterke betrek

king tot 's KeizeIs Regering en yver voor de Zuiver

heid van den Godsdienſt.

Hy is het ook, die Paus Jo HAN NEs II. heeft

bewogen, om die bekende uitdrukking of ſpreekwys

Unus de Trinitate pasſus eſt reeds door Hormisdas,

dien vereeniger der Ooſterſche en Weſterſche Kerken,

veroordeeld, op nieuw te veröordeelen, (s)

En het is geenſins te verwonderen, dat een Vorſt,

die den Godsdienſt zo ter harte nam, ook de goede

orde in de Kerke en Kerkelyke zaken in het oog

hieldt.

Men behoeft maar het Wetboek op te ſlaan, om

daarvan overtuigd te zyn. Het eerſte Boek van den

Codex is er vol van. Daarin zyn de volgende hoofd

ſtoffen behandeld.

Tit I. De ſumma Trinitate II. De ſacro ſanctis Eca.

eleſiis & de rebus 5'&# earum III. De Epis

copis & Clericis & Orphanotrophis & Xenodochis &

Brephotrophis, Prochotrophis & Ascetriis & Mona

chis & privilegiis eorum & Caſtrenſi peculio & de

redimendis Capturis & de nuptiis clericorum vetitis

ſeu permisſis IV. De Episcopali audientiá, & diver

ſis Capitalus, qua ad jus curamque & reverentiam

pertinent# V. De haereticis & Manichais

& Samaritis. VI. Ne Sanctum baptisma iteretur v Il.

De Apoſtatis, VIII. Nemini licere Signum Salvatoris

Chriſti humi wel in ſilice , vel in marmore, aut in

ſculpere aut pingere. IX. De fudais & Coelicolis X.

Ne Christianum mancipium haereticus vel judaus vel

paganus habeat wel pos/ideat, vel circumcidat XI. De

paganis & Sacrificiis & Templis. XI! De his, qui

ad Eccleſiam Confugiunt , vel ibi exclamant , & 'ne

uis ab Eccleſid extrahatur. XIII. De his, qui in

ccleſtis manumittuntur.

Men

(s) OLEAR, in jahanne.
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Men voege hierby de Novella, 5, 6, 22, 42. 119,

123. 131. 132, 133.137. 146., welke by elkanderen

enomen een ſamenſtelſel van Kerkelyke Wetten zul
en uitleveren.

Doch deze zyn het juiſt, die de Kerkelyken zo

in 't harnas gejaagd hebben, als nog wel kunnende

toegeven, dat een Keizer de Concilien in hunne uit

ſpraken de hand houdt, gelyk J U s TIN 1 AN Us in Nov,

131 gedaan heeft, maar niet dat Hy zelf verördenin

gen daarin maakt, gelyk A LE MAN NUs Hem daaröm

een Monſter der Kerke durft noemen (t) en BARo

NIUs deze vouetto is zeer hoog opneemt. (u).

Het is nu de plaats niet, om my hier over, en over

# Grenspalen van het wereldlyke Regtsgebied uit te

-13ten,

De Heer ZIEGLER heeft , in 't voorby gaan Ba-,

ronius wederlegd. (x)

LET

(t) In Praef. ad Procop. pag. 4.

(u) Ad annum 528. n. 1. ##.

(a) Ad Inſt. fur. Can. Lib. 1. Tit. 3. in fin.
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LE T T ER NIEUW S.

's GR A V EN H A G E.

Pierre Gosſe junior & Daniel Pinet, Libraires des

S. H. S. débitent actuellement: Theorie des Loix Ci

viles ou principes fondamentaux de la Société en dou

ze 2 vol. a 3 fl. Principes de tout Gouvernement; ou

examen de la ſplendeur, foiblesſe de tout Etat Conſi

déré en lui-meme & indépendamment des moeurs en

douZe 2 vol. à 1 - 16.

U T R E C H T.

A. van Paddenburg geeft uit JAcoB1 VooRDA J. Cti

Interpretationum & Emendationum &? Emendatio

mum juris Romani Lib. III. Quibus accedit EJUSDEM

Qratio pro Decretalibus Pontificum Romanorum Epi

ſtolis. Editio altera.
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REGTSG EL EERDE.

VI. V E R T O O G.

Voor de Maand 7UNT 1768.

J U ST IN I A N US DE GR OO T E.

Zyne oorlogen.

22SSSg oor en al eer wy - die beſchryven, of

V W% gewagen tegen welke Volkeren die ge

voerd zyn, is het niet ondienſtig, vooraf

SSSSZ， aan te tekenen.

1. Dat JUs T IN 1 A NUs het Krygswezen in eene

goede orde gebragt heeft.

, Zonder Koſten voor zyne Onderdanen (a)

3. Dat Hy het Romeinſch Ryk van zynen val,

waarin het, onder MoMYLLUs AUGU s t U tus,

geraakt was en nog zugte , gered , luisterryker

gemaakt, en deszelfs magt zo ontzagchelyk uit'

gebreid heeft.

Was

(a) Immers gelyk Hy zelf zegt in Conſt. de fuſtinianeo

Codice confirmando.

II. DEEL. F
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Was niet het Weſten reeds van den tydt van Kei

zer HoNortus af: verwoeſt door de Gothen ,

Hunnen, Franken, Wenden en andere Vreemde Vol

#, van te voren haaſt niet by naam bekend?

h -

( wen de Gepidiers, Sarmaten, Hunnen, Stiriers

enz. niet reeds onder MAR c1 AN us; de Bulgaren,
Geten en Perſen onder A Nast Asitº's in 't Ryk

gedrongen ? om van de Dwingelanden Longinus,

Selinuntenſis, Athenodorus , Iſaurus, Vitalianus, A

riobindus, die het Ryk ontruſteden, en, van lage

afkomſt zynde, door moorden en branden, om 29

te ſpreken, tot het Oppergezag in het Ooſten zog

ten te dringen, niet te gewagen. -

Doch om tot het byzonder te komen, zullen wy

de voornaamſte Krygsverrigtingen, onder onzen Kei

zer in drie Hoofdoorlogen verdelen.

1. In den Perſiſchen.

II. Den Wendiſchen en Africaanſchen.

III, Den Gothiſchen Oorlog

I. Der Perſen Koning CAB An Es, geraakt over

het mislukken der adoptie, welke Hy voor zynen

- Zoon

(b) zoz1x vs en anderen hebben reeds het verplaats
fen van den Keizerlyken zetel van Rome naar Conſtanti

nopelen als een gebrek van Staatkunde in Co Ns T ANTI

us De N GR oT EN aangemerkt, omdat Hy daar door

de Geeſtelykheid te Rome te veel voet tot de Hierarchy

egeven heeft niet alleen, maar ook Italie meer aan de

nvallen der Barbaren heeft blootgeſteld. | | |
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Zoon Cosrois van Keizer Justinus hadt laten verzoek

ken, zogt dit te wreken.

Onze Keizer, de verdienſten van BEL Is A RIUs,

dien. Groten Generaal en Held van den Heere DE

MAR Mo NT EL, kennende, zondt Hem, met Her

mogenes, tegen CA E A D Es op. - - -

Beliſarius ſloeg eerſt het Perſiſch Leger in Meſo

potamie; daarna in Armenië, by welke gelegenheid

Hy de Tzaniers onder de Romeinſche magt bragt en

Narſes daarin overging. . . . . * * - - - - - "

In 't vervolg egter was Beliſarius zo gelukkig niet,

want, in het vyfde Jaar der Regeringe van onzen

Keizer , wierdt het Romeinſch Leger, daags voor

Paaſchen , door den Krygskundigen Vorſt der Sara

cenen , veréénigd met Azarethas, Bevelhebber van

het Perſiſche Leger, tot aliter geſlagen.

Men ſchryſt die neêrlaag toe aan het vaſten, waar,

door het Leger afgemat was, of, Godsdienſtiger wy

ze, aan de zonden, die er onder het Leger heerſch

ten ; en omdat de Soldaten Beliſarius, in dit tyd:

ſtip, tot den ſlag, als 't ware, gedwongen had

den.
-

Doch Beliſarius herſtelde volkomen deze nederlaag,

twee maanden daarna, wanneer Hy die beroemde en

eeuwigdurende Vrede ( A P AR AN TA ) door de be

middeling van Rufinus en Hermogenes te weeg bragt.

(c) -

Eene Vrede, waarvan JusT1N1 AN us met zo

veel nadruk ſpreekt, (d) en waardoor Hy zyn der.

de Burgemeeſterſchap, onder welk die gemaakt was,

zo beroemd rekent, doch die wel degelyk moet on

deta

(e) Procor. de Bell. Pers. Lib. 2. -

(d) L. 2. Pr, é 23. C. *## jar, enucl;

2
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derſcheiden worden van eene vorige, die Cosroes,

voor een tyd van 110 jaren gemaakt, maar in het

dertiende jaar der Regeringe van J Us T 1 N 1 AN Us

gebroken heeft, zynde echter de gevolgen van dit

beſtaan door eene ſoort van Krygsliſt van Beliſarius

geſtuit (e)

II. Doet zich ter onzer beſchouwinge op de Wen

diſche en Africaanſche Oorlog, waardoor Africa,

het derde Wereldgedeelte wederom onder de Ro

meinſche Magt gebragt en den Wenden ontnomen

15.

't Is ons voornemen niet, een omſtandig Verhaal

van dezen oorlog te geven. Alleenlyk zy, tot op

heldering, genoeg. Dat de Wenden ſedert 95 jaren

niet alleen in 't bezit van Africa geweeſt zynde,

maar de Chriſtenen allerwreedſt gehandeld hebbende,

(fy J Us T1 N 1 AN Us zynen Held Beliſarius op de

zelve afgezonden heeft.

Deze naauwlyks van de zo even gemelde roem

ruchtige Krygsverrigtinge tegen de Perſen terugge

keerd, gaat in het voorjaar, of zo anderen willen
(g) op den Zonneſtand, of langſten dag, van het

jaar 534 in 't gezelſchap van zyne Gemalinne en

Procopius te Conſtantinopele aan boord van het Ad

miraalſchip met de Vioot, tot dezen Krygstogt be

ſtemd, na dat die door den Paus Epiphanius inge

wyd was.

Met deze Vloot, na verſcheidene plaatſen aange

daan te hebben, ſtevende Hy naar Sicilië en landde
Ver

(e) CEDRENUs.

(f) L. 1. c. de Off. Traf. pret. Afrit.

(g) NIcePHORUs



( 45 )

vervolgens, na eene reis van drie maanden, aan de

Africaanſche Kuſt, vyf dagreizen van Carthago.

Aldaar de Trouppes ontſcheept hebbende , ge

beurde er eene omſtandigheid, die wy niet kun

nen nalaten te melden, om dat er toen ter tyd een

goed voorteken uitgetrokken wierdt, en J UsT IN 1 A

Nu ster gedagtemisſe daarvan aldaar naderhand eene

Stad heeft doen bouwen,

Men ontdekte namelyk, in eene dorre plaatſe, was
ter voor de Soldaten. w

Daags na de ontſcheping neemt Beliſarius, zonder

ſlag, of ſtoot, om zo te ſpreken Syllectum weg,

Daar van daan door Lettum, Adrametum, en Gras

fum regtſtreeks naar CAR T HA Go trekkende , ont

moet Hy by de Voorſtad , Ammatas, den Broeder

van der Wenden Koning Gilemer, wiens Corps Hy

ſlaat en waarby Ammatas zelf en twee duizend van

zyn Volk ſneuvelen.

's Anderdaags taſt Hy de Wenden zelven aan en

bevegt over hen eene volkomene zege: zo dat ze

genoodzaakt zyn, naar het Camp van Bula te wy

ken. -

Hieröp openen de inwoners van Carthago zelven

Hem de Poorten, en Beliſarius beklimt , nog dien

zelfden dag, den Throon des Konings.

Hy neemt van Carthago onnoemelyke ſchatten

mede , en daar onder, die koſtelyke Vaten, welken

Titus van Jeruſalem naar Romen en Genſericus we

derom van Rome naar Carthago gebragt hadt , en

voert ze naar Conſtantinopole.

Keizer J Us T 1 N 1 AN Us, die deze Schatten, op

enige duizend talenten begroot wordende , aan het

herbouwen van den Tempel van Sophia beſteed, doch

de Vaten aan de Kerke te Jeruſalem gegeven heeft,

F 3 ſtondt
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ſtondt hem hierover het regt van Triumf toe, die

egter te voet, ten blyke van onderſcheid, geſchiede.

En in dezen triumf, onder het vierde Burgemeeſter

ſchap van JusT IN 1 AN Us gevierd, zou de Koning

Gilemer, die daarin , aan goudene Ketenen gebon

den, omgevoerd wierdt met een ſchamperen lach in

me tale, de woorden van SA Lo Mo uitgeſchreeuwd

hebben: 'Ydelheid der Ydelheden, het is al Ydelheid.

h) -

( De inrigtingen, welke JUst 1 N 1 A NUs naderhand

over deze herwonnene Africaanſche Landen gemaakt

en aan Beliſarius gezonden heeft vinden we in L. 2.

C. dl Off, praef, praet. Afr. Na dezen tyd zyn 'er

weder Oorlogen in Africa, vooräl tegen de Moren

ontſtaan; doch door Beliſarius en Narſes geëindigd.

III. De Gothiſche Oorlog en daarin het handha.

ven van Amaleſunta, tegen de dwingelandy van Theo.

datus, was het voorgeven, doch de ware beweegreden,

om, by die gelegenheid, het oud Rome te herove

ren en zich wederom Meeſter van geheel Italië te

maken. - -

Napels was de eerſte plaats, die de woede van Be.

liſarius en zyn Krygsvolk gevoelde; by de verove

ring van welk gene Kunne noch Godsdienſt ontzien

wierdt; maar alles bukken en ſneven moeſt.

Ondertuſſchen was Theodatus overleden en vitiges

Hem opgevolgd. In dit tydſtip nadert Beliſarius Ro.

me en trekt, zonder ſlag of ſtoot, met behulp van

den Paus , Vigilius, door de Aſinariſche, of Cali

mantaanſche poort binnen, terwyl de Gothen, door

de Flaminiſche, de vlugt naar Ravenna nemen.

Dit geſchiede in het elfde jaar der Regeringe van

JUs

(h) Prediker XII vs. 18.
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Just 1N1 AN us, en in het een en zestigſte, nadat

de Gothen Meeſt s van Rome geweeſt waren.

Dog kort op dezen inval wordt Beliſarius binnen

Rome, door Vitiges belegerd en lydt honger en peſt,

welke plagen men aanmerkt als eene vergelding van

zyne Wreedheden te Napels.

De Gothen egter, na de Stad byna een Jaar

belegerd te hebben, breken dit beleg eindelyk op

en worden, het volgende Jaar, door Beliſarius

geſlagen, die den daar by gevangen genomen Ko

ning Vitiges, als ſlaaf naar Conſtantinopole mede

voert. Vervolgens wordt Hy wederom tegen

Vintharith in Africa gezonden. Dezen ook geſla

gen hebbende, trekt Hy wederom regtſtreeks naar

Rome en offert, door de hand van den Paus Vigi

lius, het veroverd gouden Kruis aan den Heiligen

Petrus. Dit is de eerſte Gothiſche Oorlog,

De twede volgde daar op, omtrent het vieren

twintigſte Jaar der Regeringe van JUs T 1 N 1A

N Us; wanneer Narſés, door de Longobarden on

derſteund, den Koning Totilas, die Rome enigen

tyd in bezit gehad hadt, het zelve ontweldigde,

deedt ſneeuvelen en zyne Koninglyke Sieraden en

Kroon, in den vollen Raad voor de voeten van

JusT IN 1 AN Us nederleggen; (i) gelyk Hy nader

hand den Koning Tejas Slag geleverd en Rome

voor de vyfde maal onder de magt van J Us T IN I A

Nu s gebragt en Italie heroverd heeft.

Van deze drie hoofdoorlogen gewag gemaakt

hebbende is het onnodig van de minderen te ſpre

ken, die tegen de Tzanen, Hunnen, Bulgaren,Ala

men; Illyriers en anderen gevoerd zyn.

- wy

(i) CE D R ENus.
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Wy zyn voornemens, van de inlandſche beroer

tens en andere noodlottige gebeurteniſſen, waar aan

het Ryk des Keizers is blootgeſteld geweeſt, ook

enig gewag te maken. Dooh dit beſparen wy tot

het volgende Vertoog.

e-e-a-e-zee-en-een

Te A M ST EL D A M,

By de Erven van F. H O U T T U r N,

op het Water, en by andere Boek

verkopers in de voornaamſte

Steeden.
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REGT's GELE ER DE

VII. V E R T O O G.

Voor de Maand jUL? 1768.

-

»

JUSTINIANUS DE GROTE. -

3Aésgehalven de herhaalde opſchuddingen der ºa
"( maritaanen en Joden in Palaeſtina, in het

B 2de en# van 's# Regerin

e voorgevallen, waar in zy de Chriſtenen

#sys 3,# (a) en in ## beide merk

waardige zaken voorvielen, want in de Eerſte liet Jus.

TINIANUs den door hen opgeworpen Keizer JULIA

Nus onthoofden, daar in de tweede die Oproermakers,
onder de Cabalen van de Blaauwen en Groenen ſchui

lende, immers die tot een voorwendzel nemende, ver

ſcheiden Chriſtenen vermoordden, en van hunne goede

ºren beroofden niet alleen, maar zelfs den Stadvoogd

Stephanus in het Paleis omhals bragten, tot dat de Kei

zer deze buitenſpoorigheden door zynen Luitenant Ge

neraal Adamantius ſtuiten liet, en de muitelingen door

ſtraffen beteugelen. -

Behalven deze opſchuddingen, zeg ik, telt men nog
veele oproeren of oploopen, onder onzen Keizer voor

gevallen.

De Eerſte is bekent onder den naam van NIKA vIN

- CE

(a) CoNTIUs heeft reets aangemerkt, dat deze vervol

gingen der Somaritanen en joden die ſcherpe Edicten heb,

ben te weeg gebragt.

II. DEEL. G
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ce; het woord, dat onder de ſtrydende parthyen in

de Ren- en ſtrydperken gebezigt wierd, en waaronder

ten tyde van J Us T1 N 1 A N U s nog voornaamlyk twee

overig waren, Praſini en Veneti, de Groenen en Blaau.

wen (b) welke laatſte de Keizer al te zeer zou voor

etrokken hebben.

Het volk, datgewoon is parthy te trekken, was even

eens in die Cabaalen verdeelt en pleegde zeer veel bui

tenſporigheid, zo dat de Overigheid ze niet meer in

toom kon houden. Van deze partyzugt des Volks be

dienden zig, in het vyfde jaar der Regering van on

zen Keizer, Pypathius en Pompejus Zuſters Zonen van

Anaſtaſius en namen den Perſilchen. Oorlog waar, om

dewyl men de handen daar mede vol had, zo veel te

# tot de regeering te maken, waar toe het

igtvaardig gepeupel hen beſtemt had; den 1 January

begon die oploop uit te breeken, en ofſchoon ze JUs

TINIANUs met liſt zogten van kant te helpen, was de

woede, gedurende vyf gehele dagen, zo groot dat zy

nog oud, noch jong, ja zelfs geen Geeſtelyke ontza

gen, hoe die ook, met kruiſen in de hand, hen tot

ſtilſtand vermaanden, die gene, welke zig met ſteenen

uit de venſteren verweerden, moetten, door het in

de brand ſteeken der huizen, waar uit ze die wierpen,

elendig verſtikken; Zy boden zelfs het hoofd aan de

Heruliers, door den Keizer op hen afgezonden. Op

den vyfden dag egter toen Hypathius het Paleis introk

en den Throon te beklimmen dacht, wierd hy zo wel

als naderhand Pompejus, gevat en, door de Krygskneg

ten om hals gebragt zynde, in Zee geworpen ; alle de

zamengezworene vogel vry verklaart en over de 3-ooo

van het woedende volk van kant geholpen, waardoor

de oproer (onder beleid van Beliſarius, Mundus en

Narjes aan het hoofd van de uit Perſien en Illyrien te

rug

(b) Deze Kampvechters waren outtyds in vier Couleu

ren, en daar uit ontſtaane Cabalen verdeelt, Praſini, Rus

ſati (Rode) Veneti, en Albati, (Witte) en dus onderſchei

den; gelyk in zeker opzicht, onze lVaagdragers of Vee

nen te Amſterdam, in Zwart boeden, Bont hoeden, Groen

boeden enz. -

w

\
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rug gebrachte Troupen) wel eindigde, doch just 1

N I AN Us daar door zodanig ontroert en ter neder ge

ſlagen wierd, dat hy op het punt zou geſtaan hebben

van Conſtantinopolen en zyn Throon te verlaaten, zo

THEoDoRA met een meer dan Vrouwe yke ſtandvas

tigheid hem geen riem onder het hart geſtoken en door

het gepaſt aanhalen van de woorden van SocRATEs:

(c) Het is voortreffelyk voor een Keizer, dat Hy te

gelyk met zyn roem begraven werde, niet had te rug

gehouden. Met dit al was de Keizer verpligt , oun

het doldriftige gemeen volkomen aan het bedaren te

brengen, daarna zelfs hunne gehaate voorwerpen den

Ryksveltmarſchalk Johannes Cappadocer en den Ryks

Cancelier Tribonianus af te zetten en Phocas en Ba

ſilides in de plaats te ſtellen. (d)

De tweede oproer door dezelve factie van Blaauwen

en Groenen viel voor in het twee en twintigſte Jaar van

's Keizers regeering en by die gelegentheid wierden

'er wederom veele gebouwen vernielt en veel bloet

geſtort (e) vangende die al wederom twee Jaaren daar

na aan ; De oorzaak van deze nieuwe onluſt was een

vooronderſtelde dood van JustINIANUs, die om zwa

re hoofdpyn zyn kamer hield en zich van niemand liet

zien; En het uitwerkzel daar van was, dat het volk

al het brood uit de Bakkers winkels weg haalden,

zodat er 'smiddags drie uuren geen brood meer in de

Stad te krygen was en de molens leeg ſtonden ; De

Raad den Keizer niet verneemende begon ook te mees

muilen. Om negen uuren wierd er ondertusſchen ver

gaderinge belegt en men beſloot, uit ordre en op naam

van den Keizer, overal in de Stad vuuren te ontſtee

ken ten bewyze van zyne herſtellinge, waardoor die

oploop wel geſtilt, doch het huis van Eugenius ver

beurt verklaart wierd, omdat hy uitgegeſtrooit, doch

niet beweten had, dat het ontwerp van Georgius en

Etherius geweeſt was THEoDoRUs op den Throon te

brengen (f) -

In het XXXIV. Jaarzyner regeering moeſtJusTINIA

NU3

(c) Orat. nipt ite.

(d) (e) (f) CoNT1us.
G 2
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NUs al wederom wat ondervinden, alzo 'er een twee

ſpalt tusſchen de Regtzinnige en de Severianen (g)

voorviel, welke laatſte veel verwoeſtingen aangerigt

hebbende, eindelyk door Zimarchus beteugelt, geſtraft

en verſtrooit wierden (h)

In het XXXV. Jaar vielen de Blaauwen den Groe

men op de Renplaats aan, waarby groote ſlachtingen

voorvielen, welk egter de Keyzer beteugelde en#
In het volgende jaar daarop egter was de zamenzwee

ring van meer belang, dewyl voorname en grote Lie

den in de Muytzngt deelden en op JUSTINIANUs zel

ven toeleiden. Doch Ablavius het geheim aan den

Oud- Burgemeeſter Euſebius, en noch een ander ont

dekt hebbende maakten die het den Keizer bekent,

die Ablavius, by den kop liet vatten en Sergius Leo

uit een Kerk, waarin hy gevlugt was, haalen, terwyl

Marcellus, uit ſpyt van niet geſlaagde onderneminge,

zich zelfs te kort deed.

Het aanmerklykſte in deezen is, dat Beliſarius niet

alleen verdacht wierd van deel daarin gehad te hebben,

maar ook zelfs de getuigen hier over, door een bui

tengewoonen Raad, onderzocht wierden, welke zaak

dit gevolg had, dat men hem, om zo te ſpreeken,

het huis-arreſt aanzeide, en van alle ampten ontſette.

DeKeizer echter naderhand van zyn onſchult overtuigt

heeft hem kort daar op in alle zyne waardigheeden her

ſtelt, en deze disgratie en herſtelling heeft gelegenheid

gegeven tot het verdigtzel: dat J Ust 1N 1 AN Us dezen

zynen Generaal de oogen zou uitgeſtoken (i) en na

derhand daarover zo veel berouw gehad hebben: uit

welk verdigtzel de Heer de MARMoNTEL dien beroem

den doch opmerkelyken en mooglyk gevaarlyken Ro

man, onder den naam van BELISARIUs, gemaakt"#
G•

(g) Zie van deſe veroordeelde ſecte, V. Vertoog.(b) CoNT1us. w

vi). Zo dat hy als een arme blindeman in een huisje

aan de wech zou geſeten en den voorbygangeren toege

roepen hebben: Geev een aalmoes aan Beliſarius, welken de

grootheid zyner uitgevoerde daaden verheven, doch de af.

gunſt zyner benyders van het gezicht berooft heeft. Zie

PERRINUs en aldaar PRocoP. en TETR, CR1N1Tus,
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Behalven deze oproeren is het Keizerryk, onder

onzen Vorſt door veele onheilen, voornaamlyk van

Peſt, Aardbeving, onweer en brandgeſlingertgeworden

Wy vinden daar omtrent geboekt, -

Twee Peſten; Eene in 542, welke, gedurende haar

woeden, by de koooo menſchen daaglyks te Conſtan

tinopolen zouden weggeſleept en de andere nog ver

ſchriklyker van February tot Auguſtus 558; zo dat 'er

duizend nieuwe doodgravers zouden zyn aangeſtelt ge

weeſt, welke met wagens de Lyken, om die maar te

bergen, in zee brachten (l) gelyk die byna ter zelver

tyd mede ſchynt gewoed te hebben in Cileciën en aldar

voornaamlykin de Steeden Anazarba en Antiochien. (m).

Een Hongersnood in 538 in Italien voorgevallen,

waaraan by de5cooo menſchen zouden geſtorven zyn in

het gebied van Ancona (IItzwver) alleen , de moeders

haare kinderen opgegeten en twee vrouwsperzoonen zo

woedende gemaakt hebben, dat zy 17 mannen geſlacht

en opgevreten hebben. (n) -

CONTIUs tekent ook noch een andere aan, die er

omtrent 546 zou geweeſt zyn te Conſtantinopolen.

Verſcheide Aardbevingen in of omtrent volgende

Jaren der regeering van IUsTI N 1 AN Us.

II. Jaar in 't laaſt van November onderging de Stad

Antiochien wegens haar rykdom, grootte enz. vermaard

vry zwaarder aardbeving en verwoeſting (o) waardoor

byna alle de gebouwen, die in de vorige, voor omtrent

twee Jaren voorgevallen, bleven, vernielt en over de vier

maal hondertentachentigduizend zielen verplettert wier

den en omkwamen. De overſchot week na andere Stee

den of ſtorten barrevoets gebeeden en Litaniën tot God

uit, roepende zv'pus iainzo, God zou hunne ſtem ver

hoort en gezegt hebben : Tot hier toe en niet verder;

met uitdruklyk bevel van boven hunne deuren te ſchry

ven : CHRISTUS IS MET oNs, sTA STIL.

Tot wederopbouwing van deze verwoeſte Stad heb

ben

(!) SPANH. biſt. Eccl. pag. mihi 1157,

(m) CoNT1 Us.

(n) ProcoPIUs anecd.

(o) GEDAEN Us, CoNTI's.

G 3
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ben JUSTINIAAN en THEoDoRA groot geld geſchon

ken en dezelve om de voorſchreve Godlyke verſchy

ning en hulp THEoPoLis, Gods Stad, génoemt; Een

naam, welke deze Stad op zich zelve verdiende, om
dat aldaar aan de Gelovige het eerſt de naam van

CHRISTENEN gegeven is. Hand XI. 26.

VIII Jaar te Pompejopolis, in Myſien, waar by

de halve Stad vernielt wierd en men de elendigen on

der de puinhopen levendig gedolven om hulp hoorde

roepen; Hier by heeft JUs TIN 1 A NUs wederom veel

gedaan zo in het redden van Zommigen dezer ongeluk

kigen, als in dezen en anderen te onderſteunen (p)

XV1. Jaar, in September, "E aardbeving byna

algemeen, doch leed daar by voornaamlyk Cizicum ee

neStad in Aſiën, die wel half verwoeſt wierd. (q)

XVIII. Jaar, Eerſe water beroering en overſtroo

ming der Zee, door Thracien wel 4 mylen ver en waar

door eenige Steden onder water gezet en verſcheiden

menſchen verdronken # -
-

XXIV. Jaar, in July, Aardbevingen door geheel

Paleſtina, Arabiën, Meſopatamiën, Syriën en Phae

nicien, waarby verſcheiden Steeden omgekeert en vee

le menſchen omgekomen zyn ; Aanmerklyk was het,

dat hier door de Stad Botrys in Phoenicien door ſchee

pen genaakbaar gemaakt is, door het inſtorten van den

Berg in Zee, die van te voren de Schepen belette daar

te landen.

xXVI Jaar, den 15 Aug. begint te Conſtantino

polen eene yslyke aardbevinge, welke 43 dagen duurde.
XXXI. Jaar te Conſtantinopolen en op meer plaat

zen zo afgryslyk, dat de ſchuddinge tien gehele dagen

en nagten puurden, en de ſchade van Muuren, Tem

pels. Gebouwen enz. onbeſchryflyk was; Hier door

wierd onze Keizer zo getroffen, dat Hy zyne Kroon

wegwierp, blootshoofd de omdragt op de Kersmis

Feeſten bywoonde, en de publyke maaltyden, die op

deze tyden gegeven wierden, afſchaffende het geld

daar van aan den armen gegeven heeft (r)

On

(p) D1 AcoN. (4) CoNTIUS.

(") (s) CEDREN, DIACON.
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Onweer ,
-

XXII. en XXIII Jaar allerafgryslykſt, gelyk me

de in het XXVIII. Jaar met een vreeslyken Zuidwes

ten wind, die het grote kruis by de goude poort om

verſloeg (s).

Zynde aanmerklyk dat twee jaren daarna een Vuur of

brandende Comeet aan den Hemel gezien is, welke

zich als een piek van het Noorden na het Weſten ver

toonde.

Doch van diergelyke Cometen, als by voorbeeld in

het IV. Jaar, onder den naam van Lampadias 2o ge

hele dagen gezien wierd en de daar uit afgeleide voor

ſeggingen van den nederlaag van Beliſarius en oproer

te Conſtantinopolen ſpreken wy liefſt niet, omdat die

ons te ver zou at brengen en inwikkelen in een onder

zoek, waar in het bygeloof al veel zyn rol ſpeelt; ge

lyk men ten tyde van onzen Keizer XVII. Jaar al vry

veel gekheid bedreef met den roden en blinden hond

van eenen zekeren Andries, welke, als met een voor

zeggenden geeſt bezielt, wonderlyke dingen zou uit

gevoert hebben, te weten, in overſpeelders, hoereer

ders enz. te ontdekken;# en zilvere ringen, in

de aarde begraven, uit te delven, en die aan de reg

ten eigenaren over te brengen; de Keizerlyke Pennin

gen door malkanderen gemengt te onderſcheiden en te

noemen enz. (t)

Brand,

XXXIV. Jaar Brandde die vermaarde Stad St Sophia

af, gelyk in het

XXXV. Jaar, des nagts een onvoorziene brand in

de Keizerlyke Stad zelve ontſtond, en in het

XXXVI. Jaar, twee Klooſters by den Tempel van

St. Irenes in de asſche gelegt wierden.

(t) CoNUTIUs.

(u). CeDREN. SozoM, conſt. add. P. GYLLIUs de Topo

gr. lib. 2.
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Te A M S TE LD A M,

By de Erven van F. H O U TT U r W,

op het Water, en by andere Boek

verkopers in de voornaamſte

Steeden.
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VIII. V E R T O O G.

Voor de Maand AUGUSTUS 1768.

J U ST IN I A N US DE GROOT E.

27/SSSSgiet tegenſtaande zo vele Oorlogen, beroer

(3) tens en onheilen, waar door het Keizer-ryk

() N gedurig geſlingert wierd, was JUSTINIANUs

ES-N % bedacht op dat grote Werk, naamlyk een

SASS4 algemeen WEr# 5E k te vervaardigen of te

doen vervaardigen; een Wetboek dat onder den naam

van CoRP Us J U R 1 s (a) by yder bekent en by

Oordeelkundige , Geleerde, Onpartydige en recht

ſchapen Mannen niet alleen geëerbiedigt, maar ook

door de Hoge Overigheid als een bekwaam Behulprecht

is aangenomen. v

Iets dat CR Ass U s en C 1 c E Ro reets in het hoofd

hadden (b). - -

Iets dat JU L 1 Us CA Es A R 'er heeft moeten aange

ven (c) Dat P o M PEJ Us niet volvoeren kon (d).

Wel is waar, dat de Rechtsgeleerde Gregorius een

Wetboek vormde uit de Conſtitutien der Keyzeren en

derſelver uitleggingen door Rechtsgeleerden van H A

DR 1 AN Us tot VAL ER I AN U s en G AL I EN Usty

den toe,

(a) Dezen naam geeft er onze Keyzer zelf aan in
L'un pr. C. de rei ux, act. v,

(b) V. GoT H of R. hiſt. fur. Cap. 2. C1 c E Ro

Orat. Cap, 42 onder den naam van Antonius ſchuilende;

Ondertuſſchen vind men by G E 1. L. N. A. iii). 1. Cap. 22,

gewag gemaakt van een boek van Cicero: de jure C:vili in

arte redigendo.

(c) Sueton, c. 44.

(d) j. Sidor. Hiſp. orig. V. 1.

II, DEEL. H
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Dat de Rechtsgeleerde Hermogenes een diergelyk

maakte van de tyt van GAL I EN U s;

En dat Keyzer T H & o Dos I Us II. de inzettingen

der Chriſten Keyzeren van Conſtantinus af in het zy

ne, C o DE x 1 HE o Do s 1 AN U s, heeft laten bren

gen: Om van de Collectio Edict. Praetor en het door

Salvius julianus op bevel van H A DR I A NUs ge

maakt Edictum perpetuuim V. L. 2. W. 18 C. de vet

jur. enuol L. io. C. de cond. indeh, niet te gewa
CI),

3 Doch met dit al was de Rechtsgeleerdheid ten tyde

van onzen Keyzer in die geſteltheid, dat ze vooral

eene hervorming vereiſchte; ze was 't ſedert Modeſti

nus, in 24o. onder Go R DIAN Us gebloeit hebbende,

niet meer met die deftige ſchriften, verrykt, als van

te voren; vergenoegende zich de Hoogleeraren te Ro

men, Conſtantinopolen, Berytum die enkel te onder

wyzen zonder er iets van het hunne by te doen, 't

zy nu dat de onwetenheid en zorgloosheid omtrent

de ware geleerdheid veld won (e) 't zy dat de Rechts

geleerdheid tot de hoogſte trap van volmaaktheid ge

bracht ſcheen. -

Deze ſtap van volmaaktheid bragt echter dit onge

val aan, dat de Schriften de Rechtsgeleerden zodanig

vermenigvuldigden, gelyk de Inſtellingen van vorige

Wetgevers niet minder waren, zo dat ze verſcheiden hon

derden van Boeken (omtrent de 2eco.) vervulden (f)

die verſcheiden kameelen werk hadden voort te dra

gen (g). - 4.

Daar by kwamen de verſchillende gevoelens der

Rechtsgeleerden en de bekende Secten der Proculianen

en Sabinianen; -

Dit zetten onzen Keyzer aan om zyne Onderdanen

een vaſt recht te bezorgen en hier in heeft Hy, zelfs

Ina RIT

(e) Dit is ten minſten de klachte van AMM 1 AN.MAR

CE L1 1 N. lib 3o.

(f) Ten tyde van JU L 1 U s CA Es A R was die voor

raad alzo afgryſlyk groot S U : T o N. d. L. en L I v I Us

klaagt 'er L1 B. III. 34 ook al over. ede

(g) EU NAP in vita Edeſii p. 72, ºzºss zaniaan waait,
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maar het verhaal van PRoc op 1 Us (h) geſlaagt, hoe

zeer die ook volgens zyne gewoonte van zich zelfs

tegen te ſpreken op een ander plaats (i) aan deze heil

zame onderneminge een ander oogmerk hecht als of

de begeerte van zich hier door vereeuwigt te zien al

leen en niet het algemeen welzyn de dryfveer van

Just I N 1 AAN geweeſtware,

Doch zie hier, hoe de Keyzer daar in te werk

ng.

g"#et, in het tweede jaar zyner. Regeringe gaf Hy

bevel tot een nieuw Wetboek of Codex (k) Dezen

Laſt droeg Hy eenige aanzienlyke en Reehts - kundige

Mannen op.

Een werk, dat van zodanige moeylyke uitvoering

was, dat er de Keyzer zelfs aan wanhoopte (l) zo

de verlating op de Godlyke voorzienigheid, die hy

daarom vierig aanbad, hem geen moed en byſtand

verleent hadde.

Gelyk A G AM EM No N niet anders begeerde, dan

tien Raadtslieden, zo als Neſtor was om Troyen in

te nemen (m) verliet zich J U sT I N 1 A N U s op den

vlyt, kundigheit en doorzicht van zyn daartoe uit

verkoren Tienmanſchap beſtaande in Mannen, welken

hunne hoge bedieningen en ervarenheid beroemt ge

maakt hadden en wier namen H Y de vergetelheid ont

rukt door ze uitdrukkelyk (n) op tegeven : Joannet,

Leontius, Phocar, #, Thomas, Tribonianut,

Conſtantinus , Theophilus , Dioſcorus en Praſenti

J224f- - -

Deze volvoerden dien Laſt en vormden, voornaam

lyk

(4) Praf. lib. I. de AEdific Conf. P Au L. w AR N R
1 R 1 D Us de geſt Longobard. c. 25. ,, Leges quoque Ro

,, manorum quorum prolixitas ninia erat & inutilis diſſo:

», nantia, mirabilibrevitate correxit.

(i) Anee. p. 49.

(k) CoN sT, I. de novo C. faeiendo,

(l) L. 1 S. 2. c de vet. 7ur. enucl.

(m) HoM E R. Iliad. B. 37o. (n) d. CoN s r. I.

(n) conſt. AI, de Just INtA NE. o C. confirm. C oN st.

Pr, -

H 2
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lyk uit drieG# , Hermogeniaanſche en

Theodoſiaanſche Wetboeken, dezen CoD Ex, welke,

na dat daar uit de verouderde onnodige en ſtrydige

Inſtellingen gelaten waren, behelsden de Conſtitutien

der Vorſten van HA DR 1 AN US tot op onzen JUST I

N I A N US 3 -

In 529, was het geheel klaar, zo dat de Keyzer

het in April de kracht van Wet gaf, en het in na

volginge der vorige Codices, CoDEx Just 1 N 1 A

N EU s liet noemen , (0) Deze is echter verloren ge

raakt; hoewel men meent dat de Turken nog een E

xemplaar hebben (p) In 539. gaf Hy laſt tot het 't

zamen ſtellen der Pandekten en Digeſten, uit de Schrif

ten der oude Rechtsgeleerden, welken op hoog gezag

der vorige Vorſten geſchreven en uitleggingen gedaan

hadden (q).

Hier over gaf Hy aan TRI B o N 1 AN Us het opper

beſtier, om dat Hy van deszelfs kundigheid en be

kwaamheid reets blyken gehad had (r) waar om Hy

aan hem overliet om uit die oude Schriften over te

nemen of agter te laten, wat hem goed dacht, (ſ)

Doch dewyl dit geen een menſchen werk was, alzo

die boeken der oude Rechtsgeleeeden in omtrent 2oco.

boekdelen beſtonden, die weder, om een byna onnoe

melyk getal van Sententien, advyzen enz. in zig bevat

ten (tij gaf onze Keyzer aan Tribonianus, vryheid,

om zo veel mede helpers te kiezen, als hy nodig
oordeelden, om mede daar aan te werken; doch alles

onder zyn opzicht en oplettend oog (u)

Deze medehelpers zyn geweeſt. Conſtantinus, Theo

hilus, Dorotheus, Anatoluis, Cratinus, Stephanus,

'Menna, Prosdocius, Eutholmius, Thimotheus, Leo
TTE

(p) A. A. P A GEN s t e c H. ad pr. jnſt.

iq) L. 1. C. de vet. Jur, enucl. S. 4

(r) Co NsT. de Concept Dig. S. 3.

(J) Ibid. S. 7.
(t) Trecentas myriadas verſuum v. In 3. S. , C, de V.

.' E. Id eſt, ſententiarum trecentie Decem millia GoT s

# of R e D. d. L. cap. v 1 11. -

(u) CoN s T. de Conc. D. S. 3.
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nides, Leontius, Platonides, jacobus, Conſtantinus, fo

hannes, welkers bedieningen, karakters en bekwaam

heden de Keyzer, zelf met herinnering verdienſten

van Leontius en Eudoxius, gedenkt. (w)

Hier over is byna 3 Jaren gewerkt, als zynde deze

Digeſten in December 533. geennaneert (a)

Deze naam van Pandectae of Digeſta, met welke

JUs T 1N1AN Us dit werk wilde genoemt hebben (y)

ſchoon de benaming van Digeſten hem meer geviel;

De reden dezer benaminge kan men of ontleenen

uit het voorbeeld van anderen; A LF EN U s VAR Us

immers heeft 4o; JU L 1 AN U s 99; C ELs Us 39;

MA Rc E LL Us 39; Po M Po N I Us 5; Sc AEvo LA

4o; en MA R c 1 AN u s 7. boeken enz. onder dezen

naam van Digeſten nagelaten. (z)

Oſ uit de geſteldheid van het werk zelven, als zo

veele zaken daarin in order geſchikt en aaneengeſcha

kelt zynde, dus a Digerendo gelyk de benaming van

Pandecten a we rs warra divtsar, om dat ze alles bevat.

ten, wat tot de Rechtsgeleerdheid behoort en alles

daar ingebragt is geworden. (aa)

Voor dat nu deze Digeſten geëmaneert wier

den, kwamen inmiddels de Inſtituten te voorſchyn ;

waartoe de Keizer zynen Tribonianus al wederom ge

bruikte. (bb) -

Dit was zekerlyk een Werk, waartoe in 't byzon

der eene meer dan gemene kundigheid en oordeel ver

eiſcht wierd (cc) Hierom wierden Tribonianus, nog

twee voortreflyke mannen toegevoegt, die onder zyń

opzicht werkten, Theophilus en Doretheus Hoogleera.

ren te Conſtantinopolen en Berytum (dd). De

(w) L. 2. S. 9. C. de V. J. E. conf, Co NsT, Tanta

S. 9.

(x) C oN sT. Tanta in fine.

(y) ibid. S. 1. J. L. 3. S I. C. Edd.

(z) V. D R 1 s so N.

(aa) L. 3. S. 1. C. Eod.

(bb) Deze wierden gepromulgeert in Nov, 533. doch

echter na de pandecten 't zaaingeſtelt pr. j 0 2. 3. 4. Bei

der gezach echter is van eenen datuum CoNT. Tania S. 23.

(cc) L. 2. S. 11. C. de V. j. E.

(dal) Pr. J. S. Junct. Conſt Tartu S. 9. Of nu de

H 3 Zw
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De benaminge dezer Inſtituten is niet ver te zoe.

ken; Het gebruikte Synonymum : Elementa (de be

# van het Recht,) bewyſt dit. (ee) En de aan

raak aan de Studerende Jeugd door den Keizer, om

zich daar in te oefenen, ten einde bekwaam en tot

nut van den Staat gebruikt te kunnen worden (ff)

toont genoeg aan, dat het een Syſtimatiſche Leidraad

is, om een vaſt begrip van de rechten of Pandekten

in 't algemeen te krygen (gg).

De hoeveelheid der Boeken, als in viere verdeelt

ſchynt, naar de Inſtituten van CAJUs , welken de

Keizer hier tot een grondbeginſel van de zyne gelegt

heeft, (hh) gevolgt te zyn. . En dit komt my waar

ſchynlyker voor, dan dat de Keizer hier de vier Ele

menten in 't oog zou gehad hebben.

De Keizer ondertusſchen ziende, dat aan zyn uit

# CodEx nog iets haperde, heeft die op nieuw

aten overzien, en daarin brengen, die Conſtitutien,

welke door Hem daar na gegeven waren; dit opdra

gende aan Dorotheus, Menna, Conſtantinus en fo

hannes, om onder het opzicht van Tribonianus daar

aan te werken, welken dit dan ook vervaardigt heb

bende heeft JUs T1 N 1 AN Us, die in Novemb. 534.

gepubliceert en daar aan den naam van Co 1, E x R E

F ETI TAE PR.AE LE cT I o N I s , dien wy noch heb

ben, gegeven en de vorigen CopEx afgeſchaft. (ii)

Deze nieuwe behelſt de Conſtituten en Reſcripten

van HEM zFLyEN en andere Keizeren, die J Us T1

N 1 AN Us kracht van wetten gegeven heeft. Hier in

zyn gelaſt de 5o Deciſten van JUs T IN 1 AN Us. (kk)

Sommige dezer vind men ook wel in de Inſtituten
aaI1*

ze Theophilus dezelve is met dien , welke de Inſtituten

geparaphraſeert heeft, zyn het de geleerden niet eens

(ee) Prima ll. eunabula S. 3. J. de legat. J. L. 2. 5.

11. C. de V. J. 2. S. ult, f. de publ, Jud.

(ff) Pr. J. S. 7.

(gg) CoNST. omnem S. 2.

(bby Pr. J. S. 6.

(ii) CoNst. Cordi de Emend Cod. S. z,s

(kk) d. Conſt. Cordi S. 1.
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aangehaalt, en zyn voornaamlyk kenbaar, zo dra

het oude twyfelachtige Recht in onderzoek gebracht

en beſliſt word, arg S. 3. J. de Libert. (ll)

Buiten deze zyn 'er noch eenige nieuwe Wetten

van JU sT I N IAN Us onder den naam van Nov EL

LEN bekend(mm) die, immers merendeels in het Grieks

geſchreeven zyn, (nn) en voor het grootſte gedeelte

van 535 tot 542 zyn uitgekomen, en eindelyk XIII.

Edicten, die echter niet zeer tot onze tyden geſchikt

geoordeelt worden. (00)

En dit zyn nu de Wetten door onzen Keizer ge

maakt, welkers noodlot wy mooglyk in her volgende

Vertoog zullen aanroeren. L ET

g

(In Deze Deciſien zyn verzamelt en gecommentarieert

door P. F. LINGLots, waarby in proef. kan gezien wor

den, wat hier door Oud Recht moet verſtaan worden.

(# de Conſt. f. 2. -

nn) Nov, 66 c. 1. S. 2.

(oo) BocKELM ad tit. de O. J. S. 12,
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-

L ETTE RN IE U w s.

ID O R D R E C H T.

Wy hebben van den Here Oud Raad vAN DE WALL,

te verwagten eene uitgave van de Handv. Privilegien

enz. dezer Stad ; Het verval, waarin het algemeen en

byzonder Staats recht geraakt is, doet ons na dit,

werk verlangen, en wy twyfelen niet aan het ſlagen

deſer pryslyker ondernemingen, waar over by een be

kwamer gelegenheid nader.

----za-as-a-----n

Te A M S TE L D A M,

By de Erven van F. H O U TT U ? N,

op het Water, en by andere Boek

verkopers in de voornaamſte

Steeden.



D E

REGTS GELE ER DE.

IX. V E R T O O G.

Voor de Maand SEPTEMBER 1768.

JUSTINIANUS DE GROTE.

AA# oe zeer de Keizer deze zyne Wetten

# # nu ook geſchikt oordeelde alle Volke
•( H ) en te beſtieren en tot des werelds einde te

moeten duuren (a) zyn ze echter in het

#sºszºº W EsTEN niet zeer doorgedrongen geweeſt;

(b) omdat de Gothen, Franken, Longobarden, Saxen,

Wenden enz. kort na J UsTI N IAN Us in het Land be

onnen te vallen en aldaar hunne eigene Wetten gaven.

## of wel in dezelve verſcheiden beginſelen van het

Romeinſche Recht voorkomen, zyn ze doch meren

deels uit het Wetboek van THEoDosrUs overgenomen,

als in 't Westen meer gezachs toen ter tyd hebbende.

OI1*

(a) CoNsT. Tanta S. 19. 23.

(b) Vooral, zelfs in den beginne, niet die in 't Grieks

geſchreven en in 't Latyn niet overgezet waren, zelfs wei

# men er het gezach aan; BYNKERshoEK. Obſ. J. R.

IV. 1.

(c) Zie deze beknopt opgetelt by GoTHoFEED. Hiſt,

jur. Cap. 9.

II. DEEL. I
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In 't OostEN , dewyl de Latynſche taal aldaar in

onbruik raakte en de onbeſchaafdheid er te veel veld

won, raakten de Wetten## mede gro

telyks te niet , ofſchoon de Turken die eerbiedigden

en in hunne taal naderhand overgezet hebben.

Immers LEUNcLAvIUs (d) , meen ik, zegt deze

overzetting zelfs gezien te hebben; waarſchynlyk de

CoDEx JUSTINIANEUs, waar van zy, gelyk wy bladz.

6o. zagen, een Exemplaar hebben.

Ondertusſchen hielp tot verkleining dezer Juſtiniani

ſche Wetten niet weinig, dat de volgende Vorſten, ook

uit nyd en jaloersheid mooglyk, hunne eigene Wetten

aven en voortzetteden, gelyk, uit de Noyellen van

Eo alleen, af te nemen is.

In dezen toeſtand en genoegzaam vergeten waren,

de Juſtinianiſche Wetten, wanneer door zeker geluk

kig toeval dit Wetboek wederom voor den dach kwam;

Een toeval, waar voor geen Rechts, maar Gods-geleer

den zelven de Godlyke voorzienigheid openlyk dank

gezegt hebben. (e) -

Keyzer LoTHARIUs II. de Normannen uit Italien

verdryvende en onder aanvoeringe van Paus INNocEN

TIUs II, de Stad Melphis of Amalphis in Apulien in

nemende, zo men meent, in 1 136. het handſchrift

der Pandecten wedergevonden hebbende, heeft het zel

ve aan die van Piſa, ter beloning van hunne dienſten

en hulpe in de Vloot tegen Rogerius betoont, geſchon

ken , waarom dan het by de GLossAToREs Piſanna

Pandetta genoemt word; tot dat die van Florence Pi

ſa onder hunne heerſchappye gebracht hebbende, dit

Handſchrift na zich genomen en het den naam van

Florentynſche gegeven hebben.

En dit Florentynſche handſchrift is het, waar uit na

derhand alle anderen zouden gemaakt zyn (f) en by

gevolg tot verbetering der Text by de Geleerden voor

naamlyk geraadpleegt word,

Wy

(d) Praef antiq. paratit, qua de Graveis ed,

(e) PH. MELANcHToN in zyne Redenvoeringe I. DEEL,

blada. 194. aangehaalt.

(f) Dit word echter door allen niet toegeſtemt,

/
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Wy vinden daarvan nieuwlings een voorbeeld in

des Heeren HERM CANNEGIETERs Obſervat. juris

R. pag 2 7. (g) welk daarboven een bewys geeft, dat

de Oordeelkunde,, Ars Critica , wanneer ze, gelyk

door zyn Wel Ed. geſchied, wel gebruikt en niet in

het ongerymde getrokken word, in onze Studie by

zonder van nut is; ik was voornemens hier over te

handelen; doch ſpaar dit tot eene bekwamer gelegen

heid en keer thans tot myn tegenswoordig dogmerk

te Illg. - -

- N# tegenſtaande dan nu LoTHARIUs dit JUsTINIA

Nrisch &EcHT wederom overäl invoerde, en Irnerius,

welke geoordeelt word de Authentica (h) in den Co

DEx geplaatſt te hebben, de eerſte hetzelve wederom

heeft begonnen te onderwyzen en daarin door verſchei

den gevolgt is; ja ten tyde van FREDERIK II, omtrent

den Jare 1227. door Accurſius het bekende CoRP Us

JURIs GLossATUM gevormt is, zo kan men echter

niet zeggen, dat hetzelve zyn volkomen luiſter we

der gekregen gehad heeft, voor de# van BUDAEUs

ALc1AtUs enz. welken, inzonderheid in 't vervolg

CUJACIUs, deze Rechten hebben begonnen,te onderwy

zen in een ſmaak, waar toe de vorigen, wegens de

onbeſchaafdheid der tyd, gebrek van zuivere taalkunde

enz. niet geſchikt waren (i) -

Ofſchoon wy nu niet voornemens zyn eene byzon

dere en opzettelyke verdediging van dit Wetboek, welk

ondertusſchen een Bisſchop van Neocaeſarien en disci

pel van Origenes (k) in zyn tyd al voor verſtandig,

nauwkeurig en bewonderenswaardig hield , op ons te

11G •

#! Nuperrime editae FRANEQUERA: apud Gul. coulon,

) Na het gemene gevoelen, ſterkt echter door BYN -

KEsH, diatrib. de autº. authent, tegengeſproken, als welke

aandringt, dat er meer de handen aangehad hebben; een

verſchil met den Prof. A. A. PAGENSTECHER, dat wat al

te ver gelopen is, ondertusſchen moeten deze Authentf.

ca onderſcheiden worden van de Novellen, die ook zo

genoemd worden, waarom? zie GUDELINUs ad Nov.

(i) Zie I. D. bladz. 1o5.

(k) GREGOR TAUMATURGUs in Laud. OrrGENts. Zie

ook ons I. Deel bl, 194, “#
2.

-'
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nemen, zal het echter den Lezer niet onaangenaam

zyn, hoop ik, dat ik hem hier kortelyk bezig houde

met de hoofdbeſchuldigingen, welke ſommigen daarte

gen hebben gemaakt, ja zelfs Rechtsgeleerden,waaron

der zich Taal- en Letter-kundigen gemengt hebben.

I. Eenigen dan vallen op den ſtyl;

II Anderen op de ſchikking;

III. Dezen op de Wydlopigheid;

IV. Geenen op de Spitsvindigheid en al te grote ge

leerdheid; e e -

V. Ja zommigen vinden daar in loutere onbillykheid;

en eindelyk

VI . Een menigte tegenſtrydigheden.

1. Aan het hoofd van de Eerſten mag men wel plaat

zen LAURENTIUs WALLA, die de Rechtsgeleerden over

hunne Taalkunde en Schryftrant vervolgt ; Ik ben

niet dwaas genoeg om met zommige te gelooven, dat

hy daar over van den Hemel geſtraft is (l).

't Zal beter te bewyzen ſtaan, dat hy, zo niet al

tyd, immers merendeels valſche beſchuldigingen ge

maakt heeft; Zo men zyn Grafſchrift geloven mag, was

dit zyn karakter:

Tandem Valla ſilet ſolitus qui parcere nulli;

Si quaris, quid agat ? Nunc quoque mordet humum.

Ondertusſchen is hy ten dezen opzichte reeds 1576.

door NicoLAUs VALLA, (of zo zommigen willen JA

coBUs CAPELLUs) opzettelyk wederlecht,

Dan, dewyl die dit patrocinium wederom naderhand

ſchynt te hebben verlaten; immers een wydlopig hoofd

ſtuk geſchreven heeft onder deze inſcriptie: Verba non

Satis probata Latinitatis, aut non ex recepta ſigni

ficatione vel contra Grammaticorumregulas a Juriscon

ſultis uſurpata, zou ik hier wel eene nadere defenſie

kunnen maken, zo 'er my zo veel geleerder, dan ik,

niet reets waren voorgegaan. Ik zal dus dit maar be

ſluiten met te zeggen, dat, buiten eenige woorden

uitdrukkingen, en betekenisſen den Rechtsgeleerden

(die in dit opzicht dikwils anders dan C1cERo ſpree

ken arg. L. 7 S 4. ff. Exquib. caus. in poſſ.) by

ZQſl

(!) vid. PAGENSTEch, jurisp. Polem. pag. 1o not.
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I

onder eigen en noodzaaklyk , de Taalkundigen

meermalen Zelven hebben moeten bekennen, dat, zo de

Latynſche Taal , in hare Ciceroniaanſche zuiverheid

zelve, verloren ware gegaan, men die uit de Pandek

ten zou kunnen herſtellen (m) zo dat wy niet eens no

dig hebben de jurisdictie der Grammatici hier om

trent met Alciatus (n) te recuſeren. Wat nu

Il. De ſchikking betreft, is deze niet zonder reden

zodanig ingerigt, als wy die in het Wetboek vinden,

Vande Inſtituten hebben wydit reets bladz.62.gezien 3

Van de 4 andekten ſtaat aan te merken, dat die ver

deeling opzettelyk dus geſchiedſchynt;

, Omdat de Seven deelen (0), in vyftig Boeken we

derom vervat, zelfs in hunne getallen eene betekenis

vonden (p). . - * - * * * *

Het Sevengetal gaf iets volmaakts (a) .

De 5o. Boeken eene genoegzame hoeveelheid te

kennen (r) -

De XII. Boeken der Codex oordeelt men na het voor

beeld der XII. Tafelen genomen te zyn; (s)

De Tituli, afgeleida tuendo ordinem arg, L. 1. ff de

Reb. cred. onderſcheiden de Stoffen en geven te

kennen, wat op yder plaats verhandelt word, waar.

toe derzelver inſcriptien dienen, welke daarom ook wel

eens Rubrice genoemt worden L. 2. S. 3. ff de Interd,

Om van de thans geſchikte Subdiviſie in Paragra.
phen en Verſen niet te ſpreken.

Met dit al heeft het TRIBoNIANUs (welke te grote

rol onder de Regeringe van onzen Keizer geſpeelt

- heeft,
(m) PAGENSTECH, d. l.

(n) Lib IV. dispuntt. 7.,, Sunt tamen qui aliter de TRI

» Ron!ANo ſentiant, nec temece Grammaticis de Icto cre

,, dendum arbitrentur; quan doquidem etiaannum videamus

» & ſºepisſime experiamur, quanto ſupercilio id hominum

», genus• quo jure qua injuria, & mortuos & viventes in

,, ſecteur , quamque ſuis in ſtudiis hiſibi placeant. Moriae

, beneficio felices alios omnes contemnant.

(°) De Glosſatoren ondertusſchen hebben ze in drie

verdeelt: Vetus, novum, infortiatuin.

(P) de CoNst. Tanta S. 6.

#3 GELL. III. 2o.

(r) Serv. MaceoB lib. 1 Somn, Scip. (s) HAR ME wor,
Prompt. 1. tit. 1. S. 6.

* I 3
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heeft, om zyne Levensbeſchryving niet eens kortelyk
by de eerſte bekwame gelegenheid onderhanden te ne

men: ) by ſommigen ſchrikkelvk verkorven : ' er -

Dan heeft hy het Edictum Perpetuum in zyne orde

niet gevolgt,

Dan te veel het zelfde gezegt;

: Dan de oude Rechtsgeleerden te veel weggeworpen,
en er van het zyne ingeflanſt, enz.

. Met een woord overall ſchriklyke misſlagen gehad.

't algemeen heeft MENcKEN, in zyne Charlatan.

nerie der Geleerden, deze bedillers reets belacht (t).

In 't byzonder gedragen wy ons omtrent het eerſte

en twede, tot 't gunt wy hier over reets 1 Deel bladz.

269, hebben aangetekent. .

Terwyl men over de overige den Heer Wy no kan

nazien, die in 1729. eene Inaugurale Disſertatie te

UTRECHT geſchreven heeft om TRIBoNIANUs tegen

de beſchuldigingen van WissENBAch te verdedigen (u)

gelyk dit ſtuk door den Preſident van BYNKEksHoek

# nader opgenomen is en hoop ik, ten aanzien van

AMos de Errorib. Tribon nog eens zal worden door

den een of ander, dien ik het meer dan aan my zelven

vertrouw, op zig genomen, om dat die meer dan ande

ren bekend zynde de jeugd gemaklyker misleiden kan.

Dit alleen kan ik nu niet voorby noch uit HEINE

cius (w) aan te tekenen: ,, Qui in Tribonianum ſie:

,, viunt, non animadvertunt iion illius# esſe ſed

, ſuam,85 plerosque, quos ſibi fingunt, Tribonianis

,, mos in fumum abituros, ſi quis paulo pluspraeſidii Li

, terarum ad jurisprudentiam attulerit.
En hoe zou het er uit gezien hebben, zo hier gee

ne verkorting had plaats gehad en dat ſchriklyk getal

Schriften der Rechtsgeleerden in het geheel gebleven

was. (x) Had men dan niet meer reden dan nu teklagen?

Over de III

(t) Regtsgeleerde 1. Deel bladz. 193. e

(ii) Sub titúlo: TRIBoNIANUs ab emblematibus Wisſen

bachii. libaratus

v) Praf. ante Obſ. J. R. Tom. II. & pasſim in Obſerv.
# Orat. de Iétis ſeinidoétis.

(x) Doch zie de verantwoording des Keizers hier om

trent in L, 2 S. 17; C. de V. J. E.

(y) Proleg ad Hiſt. Gotb. pag. 63,
er- en

- -



( 71 )

l

III. Wydloopigheid, die zelfs HUGo DE GRooT (y)

zo ontzachelyk noemt, dat niemands geheugen toe

laat die te onthouden ,

Doch dient hier omtrent, dat ik hier Hu Go I, E

GRooT met HUGo DE GRoot, die op eene andere

plaats met zoveel roem de Romeinſche Wetten gedenkt

(z) niet zal wederleggen, maar dien groten man durw

antwoorden; dat, dewyl de voorkomende gevallen zo

oneindig veel zyn arg. L. 1o. ff de LL, een Wetgever

beſt doet die zo veel mooglyk te beſlisſen, om zo

weinig aan de Cerebrine aquiteit van een Rechter over

te laten, als mooglyk is. (aa) En daaromde Keizer dat

geheugen is te gemoed gekomen, en de Jeugd door

zyne Inſtituten tot die uitgeſtrekte wetenſchap als door

een Systematiſche Leidraad heeft opgeleid.

'k Weet, dat LiPSIUs (bb) en anderen daartegen in

gebragt hebben, dat deze moeylykheid,

IV. Spitsvindigheid en al te grote geleerdheid de deur

openen tot vervolgingen en bedrog,

Doch MFLANCHToN in de door ons ſtraks aange

haalde Redenvoeringe was in 't tegendeel van begri

dat hoe geleerder een Recht zy, hoe billyker het is

en dat, dit Romeinſche Recht weggenomen wordende,

eerſt de deur aan vervolgingen zou geopent worden.

Deze

V. Billykheid echter trekken voornaamlyk de Philo

ſophen en dryvers van het Natuur-recht in twyfel; Doch

deze genoeg (I. Deel V. Vertoog) beantwoord hebben

de, gedraag ik my daartoe. Onze JUs T I N 1 AN Us de

Philoſophen S. 15. J. de excuſat. niet getelt hebbende

onder die geleerden, welken vryheid hadden, om zich

van de momberſchap te doen ontſlaan, omdat , zeg

gen de uitleggers, de Philoſophie toen ter tyd in mug

ezifteryen beſtond, gebruiken ſommigen hier repreſalie;

Vº: nu eindelyk

VI. De Tegenſtrydigheden betreft geloov ik, dat ze

'er kunnen zyn en ook hier en daar zyn; doch ik hou

de ſtaande, dat ze er weiniger zyn, dan men denkt,

Walls

(z), Inleid, tot de Holl. Reetsgel. 1 B. II. D. N. 26.

(aa) Dit meen ik, 1 D. bladz. 123. 123. 183. 219, 227.

233, 244. aangedrongen te hebben,

(bb) Cent. 3. Epiſt. 78.
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wanneer men de behoorlyken weg kan inſlaan, om die

te onderzoeken, ook bekent JUsTINIANUs, (cc) zelfs

in dit ſtuk, de menſchelyke zwakheid.

Om kort te zyn de aanneming van dit Recht, ge

noegzaam overal, voor het beſte, gelyk wy elders

breder hebben voorgeſtelt (dd) is hier de beſte Keur

meesteresſe.

S TE R F - GE V A LL EN.

L E E U W A A R DE N.

Voor eenige weeken ( in Juny meen ik) is alhier over4

leden in den ouderdom van ruim 7o. Jaren de Heer

MR. J A C O B V O O R D A.

Gecommitteerde ter Vergaderinge van de HeerenStaa

ten dezer Provincie, voormaals

HooGLE ER AAR IN DE RE cHT EN

te Franeker en Utrecht.

Clyk mede in
's GR A V E NV H A G E.

De Heer MR H. H. v AN H EEs, Heer van den

Tempel, Berkel en Rodenrys,

RAADSHEER IN DE HoGEN RADE.

Als mede Commisſaris Polityk op de Synode van

Zuidholland, en is aan HEM opgevolgt by

A A N S T E L L I N G.

De Heer MR, THOMAs HooG, Raad en Penſiona

ris der Stad Rotterdam;

Gelyk in het einde des vorigen jaars te

A R NV H E M.

M R. A U G. RoB B. BA RoN v AN HE E cK ER EN

tot Suideras.

Tot

RAADSHEER IN DEN HovE PRov. vAN GELDERLAND

In plaats van den Heer JAc. ADoLPH. BARoN vAN

HEEcKEREN tot Enghuizen, thans Rekenmeeſter van

welgemelde Provincie. *.

(cc) Const. Tanta $ 14.

(dd) I. D. bladz. 149, 156. enz. 185. 188.199. enz.
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R E GTSG E LE ER DE.

X. V E TRTTOTOTG.T

Voor de Maand OCTOBER 1768.

U ST IN IAN US DE GR O O T E.

SSS in nu noch kortelyk de verdere verrich

% tingen van onzen Keyzer na te gaan, die

O #

k

# byzondre oplettenheid verdienen ,

N zullen wy ons voornaamlyk bepalen totBESXS4& vier zoonten, y pa

I. In de eerſte plaatze ſtellen wy die, welke betrek

king hebben tot het Staat en Recht-kundig beſtier van

zaken. ' .

II. In de twede, welke Zyne Hofhouding enz raken.

III. In de derde Zyne bezigheden, waar toe Hy,

van Staat en Oorlogs zorg ontheven, zyne ſnipper

uuren beſteedde;

IV. In de vierde Zyne Stichtingen en gebouwen. '

%

I. Onder het Staatkundig beſtier van zaken behoren .

voornaamlyk:

a. De beſchikking over Kerkelyke zaken, om daar

in niet alleen de goede orde te houden, maar ook de

Kerklyke verordeningen het behoorlyk gezag en kragt

te geven;

b. Over het Krygsvolk en goede tucht;

c. De aanſtelling der Magiſtraatsperzonen en der

zelver juriſdictie, gelyk mede

d. . De Rechtsplegingen met derzelven gevolgen,

En eindelyk handhaving van

e. Commercie, en Landbouw.

Hoe Hy a. in 't Kerklyke zy te werk gegaan, heb

ik opzettelyk V. Vertoog behandelt.

Wy voegen daar thans noch by, dat zyne voorzorg

zo verging, dat Hy zelf die uitſtrekte tot de zuiver

ſte overzetting der H. Schrift Nor. 146.

Gelyk Hy in het algemeen een ſterk vervolger der

Ketteren, als daar waren de Arrianen, Manicheen,

Samaritanen enz. was, had Hy het in 't byzonder op

Severus geladen, welkers Schriften niemand Lezen

mocht by ſtraffe van de hand afgekapt te worden.

Nov. 42.

- Il Dzel. K Op

/
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Op de Godslaſtering ſtelde Hy den dood. Nov.77

Hoe zeer nu ook over diergelyke bedryven de Ker

klyk Cenſuur plaats greep; en die voornaamlyk ove

het Leerſtellige liep, ging hare macht echter niet ver

der dan excommunicatie of Kerkelyke ban; doch de

wyl daar in wel eens iemand bezwaard wierd, ſchreef

Hy #n ook de nodige vereiſtens voor Nov. 123.

cap. XI.

## genoeg hier van; De Lezer, daar by verder

belang hebbende, raadplege de Wetten bladz. 38. 39.

aangehaalt, om een t'zamen ſtelſel van Kerklyke Ver

ordeningen van onzen Vorſt by een te vinden; Ter

wyl wy alleen hier noch maar in 't voorby gaan mel

ding doen van het door Hem ingeſtelt Feeſt vir º warrse

ter gedachtenis van S1 ME oN, die den ZA L1 G MA

x E R in zyne armen nam. LUc. Il. 23.

- b. Het Krygs-wezen zo nodig voor den Staat, moeſt

onzen Vorſt byzonderlyk mede ter herten gaan; om

dat Hy ze in alle die oorlogen en onluſten zo nodig

had, en Hy, daar in zelf in zo verre geoefent was,

dat Hem de Soldaten Kaxiuxe, Veroveraar noemden;(a)

Na dat Hy dan het krygs wezen op een beteren voet

gebragt _had, gelyk wy bladz. 4 - gezien hebben.

maakte Hy daaromtrent ook Wetten, of Hy nam ze

van anderen over; Men treft ze genoeg in zyn Wet

boek aan. - -

Doch vooral begreep onze Vorſt, dat dewyl de ſol

daten, tot nut;, behoud en geruſtheid van het Land

# zyn, de Burgers, Ingezetenen en Land lie

en er geen overlaſt van hebben moeten; zyne CoN.

sT 1T UT 1E over den doormarſch der Troupes, te vinden Nov. 13o. verdient gelezen te worden. A

c. Tot die Geruſtheid van den Burger en Landman

ſtrekte dan ook, dat er overal. Magiſtraats- perzo

nen geſtelt wierden, welken de goede orde hand haafden;

Hoe zeer die ook door de vorige Keyzers overal

geſtelt waren, heeft hier in onze Vorſt, wegens de

uitgeſtrektheid der verre Landen en Wingeweſten

voor een gedeelte onder zyne Regeringe wederom

aan het Ryk gehegt (b) verſcheide veranderingen en

WCT

(a) PRocoP. lib, II. de bell, Vand. -

(b) Men kan daar van eene Lyſt vinden in Nov. 8.

*- 2. Nov. 31. cap. 2, L. 2. S. pen. (c, de V, J. E.
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verbeteringen moeten maken, waar van een Lyſt hier
in te voegen mooglyk allen tezers niet behagen zou;

Die dit dus begerig is na te gaan, Leze het Wetboek,

en byzonder den Co D Ex en NovEL LEN zelve,

Aldaar zal Hy ze in hunnen rang, bedieninge , eed,

Juriſdictie en eertytelen aan treffen; Gelyk mede

d. Omtrent die genen, welke de erkentenis en bc

diening in de Recht-banken hadden.

Dien aangaande zullen wy eenige weinige omſtan

digheden uitdruklyk gedenken.

Van te voren wierden deampten dus ook de Rigter-amp

ten verkocht; immers het verbod daarvan in L. 6. (ad. L.

Jul Rep. verwaarlooſt , J Us T IN 1 A NUs wilde ze

voor niet, naar verdienſten uitgedeelt hebben. Nov. 8.

eap 7. Nov. 161. pr: De eed, waar onder die vanpur

ge is te vinden in Nov 8... tit 3.

Van te voren konden die gene, welken een getui

genis hunner bekwaamheid wegdroegen en daar uit

konden aantonen, dat zy den behoorlyken tyd tot hun

ne ſtudien beſteed hadden arg. L. 11. S. 1. (de adv.

div. judici. f. L. 3. S. 4. L. 5. S. 4 (de adv. div.

udicum tot Advokaten worden toegelaten ; Doch

Us T1 N 1 AN Us bezeffende, dat er veel aangelegen

was, hoe die ſtudien aangelegt wierden, ſchreef uiet

alleen een bepaalden tyd van vyf jaaren voor, maar

Hy gav zelf op, wat in yder jaar moeſt geleerd wor

den. Proem. Pand. S. 2. ſeqq. Gelyk Hy nu de be

kwaamheid derzelven ter herten nam, was Hy ook

zeer op hun eerlykheid geſtelt, en dewyl Hy begreep,

dat niemand eerlyk kon zyn, zonder Godsdienſtig te

zyn, begeerde Hy_wel uitdruklyk, dat ze allen goed

Catholyk waren. L. ult. C. de poſtul.

Hadde Hy nu zo veel goed voor uit zicht uit der

Advokaten bekwaamheid, is het niet te verwonderen,

dat Hy de Hoogleeraaren, zelfs in andere Fakulteiten,

bezorgde,gelyk bleek, uit dat Hy, na Romen van Toe

tila herwonnen te hebben, aan dezelve hunne jaar

wedden weerom gegeven heeft. (c) One

(c) Co N T I Us. Men weet, dat er onder het Keyzer

ryk maar drie Hogeſcholen waren, waarin de Rechten

mochten geleert worden volgens het bevel van JusT1N1

ANus Proem, Pand. $ 7, uit vreze van verbaſteringe en

verdraainge , ramenlyk te# in 't Weſten en te

3
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. Onder de zorge van den Vorſt behoort ook de

(e) Koophandel.En de rykdom, die ze geeft, maakt

de Menſchen dikwerf pleit# of ſtout en korre

relig, gelyk de handelingen veeltyds verſchillen baaren

en die dus, zo niet een goud, ten minſten een zilver

myn voor de Praktyk worden.

Onze Vorſt nam daarom verſcheide nuttige inſtel

lingen van andere Keyzers en Wetgevers dienaangaan

de over gelyk ex tit. ff. et. C. de L. Rhodia de factu

De Exerc. att. De Nautico faenore &fc. en byzonder uit

de Vryheid der Kermiſſen of Markten, waar op nie

mand wegens particuliere ſchulden mogt moeylykheid

volgens de overgenomene Conſtitutie in L. un. (de

Nundin. aangedaan worden, blykt; zonder dat het daar

om toegelaten was tot nadeel van de Ingezetenen eeni

ge byzondre monopolien L. un. (de Monop. voornaam

lyk in aanzien van het Koorn op te richten, als ſtaan

de de zulken in L. 6. ff de Extr. crim. leelyk afge

ſchildert.

En hierom zal het mede geweeſt zyn, dat Hy, op

dat de Boer of Bouman niet te zeer onderdrukt zyn

Land verlaat, zulke nadruklyke voorziening gedaan

heeft, om de woeker zucht van de geldſchieters aan

de Boulieden te beteugelen. Nov. 33. 34. f. Noy.32.

Zyne verdere Wetten hier uit te trekken is buiten

ons tegenwoordig beſtek; Al

Canſtantinopolen en Berytmn in 't Ooſten; BAR T Ho L1 N.

ANu Lus heeft dit in carmine de juriſprudentia abortu

ſuo ad Acad Biturig. deduct4. (te vinden in CoN RAD I

Parerg, lib. IV. ) dus gedacht: -

In tribus edixit civilia jura doceri.

Urbibus ac totidem diverſis partibus orbis -

Conſtantinopoli, Rome, Beryti et in oris

Hellados, Italie, Europa et Phoenicis Aſi4s

Ne non ulla foret pars mundi Legibus orba:

Quin per Romanum Regem, een per caput unum

Pharmacon tufuſum jus tret in omgia membra.

't Is bekent, dat er in de Rechten agt Hoogleeraren

waren; Twe te Romen; Twe te Conſtantinopolen en

Vier te Berytum; welke Laatſte door onzen Keyzer met

den naam van Legum nutrix is vereert.Zyne aanmoedi

diging aan de Jeugd in Proem, Inſt, is ook een bewys

Yan Hoogſt deszelfs zorge.
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Alleen zullen wy er eenige weinige aantekenen, om

dat ze of tot het Staats beſtier min of meer betrek

king hebben of zyne manier van denken te kennen

geven. -

a De verbeurtverklaring de goederen ſchafte Hy

geheel af, immers bepaalde ze zeer. Nov. 134.

b. H AL RIA NUs volgende eigende Hy zich niets

van een gevonden Schat by voorrang toe ; noch liet

toe , dat dit door Steden , Landen, enz. geſchiede

S. 39. |fde Rer. Div. »

c. Het onderſcheid tuſſchen de vrygemaakte, in drie

Claſſen : Dedititii, Latini juniani, et Cives Romant

voormaals verdeelt, heeft Hy weggenomen (d) en alle

tot het Romeinſche Burgerrecht toegelaten. Nov. 78,

cap. 1, 5. Juncta L. un. C. de Lib. lat. tol. L. un. C.

de Deditit. Lib. toll.

d. De beſchouwing van 't menſchelyke Lighaam

in zyne natuurlyke naaktheid, welke die van de Sabi

miaanſche Sette vereiſten, om over de huwbaarheid

te oordeelen, onbetaamlyk vindende, heeft Hy afge

keurt, en in 't tegendeel hier in de zaak voor de Pro

culianen, die dit uit de jaaren bepaalden, beſliſt. pr.

J.quib.mod. tut fin.(e)ConfL. ult.C quando tut.eſſe des.

e. Het overſpel met den dood, volgens den wil van

CoNsTANTINUs, geſtraft latende, verzagte Hy dit

echter (uit eene byzondere toegevenheid) voor de ſe

xe ; Nov. 134. Cap. X. -

II. In Zyne Hofhouding was Hy prachtig.

De Hofbediendens kunnen ex Lib. I, et. X II.

Codicis opgetelt worden; En hoewel die merendeels

ook al by vorige Keyzeren waren, heeft Hy onder

anderen deze veranderingen gemaakt omtrent den Kei

zerlyken Raad. Dat Hy den Iang in dien nader be

paalt heeft; De voorzitting en eerſte ſtem bleef, vol

gens gewoonte, op een uitſpraak van vorige Keyzers

in L. 3 C. de Off. Praf. urbi gegrond, de Stad voogt
of Hoofd Schout behouden. Noy. 62.

Daarop volgden de Pairs, (Patricii) de Burgemee

ſteren en die van Burgemeeſterlyke waardigheid en

range

(d) Salvo tamen jure patronatus Nov. 78. cap. 1.

(*) Et ibi OTTo, die de beſchuldigers van JusTINIANUs
t

-/
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rangwezende (f) de Ryks marſchalken (g) en die ons

der den tytel van Illuſtres (h) verder geſchaard ſtaan

4 J.

( h vroegere tyden (k) wierd wel niemand tot het

Pairſchap toegelaten, dan die tc voren deze hoge be

dieningen, zo even beſchreven, bekleed hadden ;

Doch JUs TIN 1 AN Us heeft dit mede afgeſchaft. d.

Nov. 62,
-

Omtrent den Ryks Cancelier vind men ook verſchei

de ſchikkingen in Nov. 114. 126. Nov. 75. Nov. 35.

Juncta L. ult. C. de pignor.

Des Vorſten ſtaat moet zo wel prachtig geweeſt zyn

als zyne kleding waar omtrent Hy byzonder was; H

zou de eenigſte Keyzer onder de Grieken geweeſt zyn,

die een geſchoren baard naar de wyze de Romeinen

had;

* - Van zyne koſtelyke en zonderlinge kledinge zingt
CoRIPPUS lib. Il: -

, Purpureo ſurſe reſonent, fulgente cothurno;

Cruraque puniceis induxit regia vinclis

Parthica campano dederant qua tergora fuco,

Auguſtis ſolis hoc cultu competit uti,

Sub quorum predibus Regum eſt cruor;

INobilibus genibus et cocio Lucidus auro

Balteus effulgens Lumbos pracinxit heriles Sub
tl ve

en Tribonianus, als of zy de ware mening der Sabinianen

niet begrepen hadden, zaaklyk wederlegt.

(f) De ordinare voor de Extraordinaire of Honoraire.

g) Deze bediening, reets. blodz. 19. nader nagevorſcht

was, wel oorſpronglyk en by vervolg van tyd Militair

Doch dewyl desſelver macht zo groot was, hebben veele

Keyzers dit, zelfs aan Rechtsgeleerden opgedragen (hoe

zeer men zich thans zou verwonderen, dat een PAPINI

ANus, by voorbeelt, aan het Hoofd der guarde du Corps

ſtond), als oordelende, dat de Studien, om van de zui

vere Leerregels der Rechtsgeleerdheid niet te gewagen »

dezelve meer ingetogen en bedaarder maakten, en dus

zo veel daaruit niet te vrezen was.

(b) Spectabilib. et clarisſimis hune honoren patuiſſe

notat CUJac. ud. L. 1. c. de dign,

(i) d. Nov 62. - - -

(k) Der Keyzers.
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Subſtrictoque ſinu veſtis Divina pependit ,

Poplite fuſa tenus, pretioſo candida Limbo

Caeſareos humeros ardenti murice texit,

* Circumfuſa chlamys, rutilo qua ornata metallo

Principis erecta vincebat Lumina dextra;

Aurea juncturas morſu praeſtrinait adunco

Fibula, et a ſummis geminae intuere catenis. ..

Zyn Hof werd niet genoemt het Keyzers - hof,

maar dat van JUs T IN IAN U s.

. Op ſchotels, bekers, vaſen enz. was Zyne beelte

nis, waar van Co R I PP U s III: -

Aurea purpureis apponunt fercula menſis

Pondere gemmarum plus gravia. Pictus uhique

U ST IN I A N US erſt.

#. Zyne beſigheeden, buiten die Hy aan het ſtaats

en krygsbeſtier gedurig moeſt beſteeden, beſtonden

in een naarſtig onderzoek van de Godlyke waarheeden;

't gunt PRocoPIUs zelf moetbekennen L.I. de Bello Vand.

Ja Arſaces, waar van wy bladz. 35. geſproken heb

ben, was zelfs genoodzaakt aan Artabanus te ſchry

ven: dat J Us T IN 1 AN U s tot laat in den nacht met

bedaagde Geeſtlyken in zyn ſtudeer kamer gewoon
was te zitten en onvermoeit de heilige Chriſten boeken

na te ſlaan. (l)

Zyne belydenis met zyn eigen hand geſchreven heeft

Hy ook aan den Pauſchelyken ſtoel gezonden (m)

Eene Lofzang over de Menſch.wordinge CHRISTIheeft

Hy zelf opgeſtelt, die ten tyde van C oN T 1 Us,

welk ze woordelyk opgeeft, noch in de Griekſche

Kerke gebruikt wierd.# - -

Hierom oordeelde Hy ook graag zelf over de Ker

klyke verſchillen (o)

Gelyk Hy zelf de Wetten enz. voor zo verre ten

minſten van de uitgeſtrekte bezigheden kan gevordert

WOT -

(!) ProcoPIus d, . lib. III. e. 32. de Bell, Goth. Conf.

Aneed. pag. 83.

(m) ANAsTASIUs in jobarxe. II. of dit dezelve zy met die

bladz. 36. onderzoek ik : u niet.

(n) Mooglyk is deze dezelfde, waar op PLATINA in vita

FELICIs IV. Pontificiº doelt, melde 4de, datJusTINI ANus

een Boek de incarnatiane chriſti geſchreven heeft.

(o) LIBERATU's.
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1

order, zo niet geſtelt, immers nagezien en onder
zocht heeft.'

Ja men kan ex L. ult. C de LL. Nov. 88. Nov 93. ,

ontwaar worden, dat Hy dikwils zaken als Richter

zelf beſliſt en als Cancelier uitgevaardigt heeft. . .

En zo iemand aan Deszelfs eigen getuigenis hier

omtrent twyfelt, kan hy dit by PRocoPIUs (p) beves

tigt vinden. Van eenige werken, die Hy gemaakt en

geſchreven zou hebben, word hier en daar gewag ge

maakt, doch vele worden Hem volgens ALEMANNUs

(q) verkeerdelyk toegeſchreven. -

ANTONIUs VERDERIUS (r) maakt gewag van een

Lexicon J U sT IN 1 A N 1 M.

Ook zou Hy een goed Muſikant geweeſt zyn.

Dit kan zyn; doch meer olyken hebben wy in zyne

Wetten Aanſpraken en Brieven aan den Raad enz. dat

Hy eene welſprekenheid bezat, en wel eene wezenlyke.

Ontegenzeggelyk was Hy een groot Boukundige, zo

danig dat Hy zelf de plans getekent en overgegeven
heeft, waarna alle die e

IV. Gebouwen geſticht zyn en welke wy nu volgens

den Leidraad ons voorgeſtelt, moeten gedenken.

Dan dewyl die zo menigvuldig zyn geweeſt, dat

'er PRocoPIUs zeven boeken overgeſchreven en PAU

LUs FLoRus die ten minſten eenigen, in een opzette

Iyk daartoe vervaardigt gedicht gebracht heeft, zy het

myVE# daar toe een gedeelte van het volgen

de Vertoog te beſteeden,

L ET T ER NIEUW S.

By gelegenheid van het aangekondigt verſchil in de

's GR AvENHAAGscHE CoURANT van den 2 ſept. 1768

over het drukken van de Verhandelinge over de misda

den en derſelver ſtraffen heb ik een rechtskundige Ver

handeling van wylen den Here GUNDLIN niet alleen

herlezen, maar 'er zelf een uittrekzel uit het Hoog

duitſch in het Hollandſch van gemaakt; dat ik den

Lezer wilde opdiſſchen: doch nu tot eene bekwamer

gelegenheid moet ſparen.

(p) Anec. cap. x1v (q)In Procor. p. 87.

(r) In Biblioth, Conſtant. Ex Codice tamen Caeſareo

#nuarrasisassLegendum eſſe monet LAMaecIus lib. de Bie

bliotö, Vindebon. -
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REGTS GE LEERD E.

XTVTE R T O OTG.

Voor de Maand NOVEMBER 1768.

De pleiter kenn den rechten ſtaat,

En eigenſchap van goed en kwaad.
E E N. o N G E N o E M D. sc HR Y v E R.

AA&#choon wy in ons laatst voorgaand vertooge35 &5 beloofden, in een gedeelte van dit tezul

# S ). len ſpreeken, van de gebouwen, geſticht

-

door den beroemden Keizer J Us TI N1

&sºvº A Nºus EEN G#ootEn, wiens merk

waardige levensbeſchryving wy tot op dat laatſtege

deelte daarvan afgehandeld hebben, zullen wy ech

ter de voldoening aan die belofte tot eene naderege

legenheid uitſtellen; eensdeels om dat onze aanteke

ningen en navorſchingen desaangaande gedaan, nog

niet in eene genoegzaame behoorelyke orde gebragt

zyn, en anderdeels, om dat wy byzondere redenen

hebben, den inhoud van dit en het naastvolgende ver

toog, geen oogenblik langer voor de oogen van on

ze Leezers te verbergen.

Wat het tegenwoordige vertoog betreft, het zel

ve geeven wy als een voorlooper van het uittrekzel

uit de rechtskundige verhandeling van wylen den

Heere G UN e L1 N G, welk uittrekzel wy den leezer

onder het letternieuws van ons laatst voorgaand

vertoog beloofd hebben hem te zullen mededeelen:

het een en ander zal den jongen practiſyn in ſtaat

ſtellen om de verwacht wordende Verhandeling over

de misdaaden en darzelver ſtraffen, (zie 't letternieuws

voorn-) met meer vruchts te kunnen leezen,

c1c E R o zegt in zyne Paradoxa of onwaarſchy

melyke redenen, dat de zonden of misdaaden, en de

deugden of weldaaden, elk in haar vak,) allen even

groot zyn , dat is, dat alle deugden even koflyk en

alle ondeugden even ſtrafbaar zyn: al ware het in

eene vergadering van honderd c I cER o's, zou nog

de weldenkende wysgeer zig tegen deeze ſtelling

verzetten: inderdaad, de misdaaden zyn byna zo

Il. DEEL - L ver
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verſchillend in graad van ſtrafbaarheid als zy tal

ryk zyn; en geen minder verſchil van loflykheid

heeft ook plaats omtrent de weldaaden of deugden:

is de afſchuwelykheid van eene vergryping tegen

de burgerlyke wetten, zo groot als die tegen de

wetten der Natuur ? is , het waar dat een man,

door den band des huwelyks aan eene vrouw ver

bonden, en met eene andere vrouw in overſpel

leevende, (want dat is eene misdaad tegen de bur

gerlyke wetten,) zo ſtrafbaar is, als een wellustige

booswicht die met zyne verfoeijelyke dochter in

bloedſchande leeft? dit zou c1 c E it o zelf niet met ja

beantwoorden: of zou hy aanmerking maaken, daar

op, dat wy eene zonden tegen de burgerlyke wetten

willen vergelyken met eene zonden tegen de wetten

der Natuur ? dat ware zyne algemeene ſtelling te

kort gedaan, enzelf haar verminkt: dan, laat ons cic E

R. o in de hand werken, en vraagen of hy twee mis

daadigers even ſchuldig houdt, waar van de eene, uit

zucht naar rykdom, zynen weldoener doodgeſlagen

heeft, en de andere, uit een zelfde zucht, de moor

der is geworden van een man die hem nooit eenig

goed noch kwaad gedaan heeft? want dit zyn mis

daaden tot een zelfd Vak behoorende, maarniemand

zal hen beiden voor gelyk ſchuldig houden: beiden

hebben zy tegen de wetten der menschlykheid gezon

digd, zo is't, maar de eerstgemelde heeft tevens tegen

de zedelyke wetten misdaan; hy is eene ondankbaare,

een# van kwaad voor goed, boven den an

deren; hy is dus een dubbelde booswicht, ofſchoon

de maatſchapylyke rechten hem geen zwaarder ſtraf

zou opleggen: de reden daarvan is niet te zoeken in

zyne ſchuld, maar in de magt van den rechter, wel

ke magt zig niet tot zedelyke misdaaden uitſtrekt;

dit kan derhalven ook geen tegenwerping van c1 c E

Ro weezen; want wil hy den maatſchapylyken

rechter in aanmerking neemen, dan zou hy andermaal

zyne ſtelling verzwakken niet alleen, maar zelfs ge

heel ondermeinen en doen nederſtorten; daar devee

lerleije ſtrafbefeningen waarmede de gemelde rechter

ſtraft, zo veele bewyzen zyn, dat er veelerleije ſoor

- CCER -
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ten van misdaaden zyn, welken allen eene mindere

of meerdere ſtraf, 't zy in pynlykheid, het zy in

ſchande, verdienen: de pleiter is niet altyd bezig om

den misdaadiger voor onſchuldig te doen verklaaren,

maar meeesttyds om te beſlisſen welk ſoort van ſtraf,

geëvenredigd naar zyne misdaaden hy verdient te

ondergaan.

Men moet, zegt ciceRo, de zonden en misdaaden

niet ſchatten of meeten naar den uitgang der zaa

ken, maar naar de gebreklykheden en ondeugden

der menſchen : immers lydt dit groote tegenſpraak,

en komt met de algemeene ſtelling niet overeen? de

misdaad wordt in rechten wel degelyk naar den uit

gang derzelve geſchat: wanneer een geſlagen of ge

wonden, binnen den daartoe bepaalden tyd ſterft,

wordt hy die geſlagen heeft voor een moorder, of,

ten minſten voor een manſlager gehouden: de Opper

ſte Rechter moge hierin naar het voorneemen van den

misdaadiger oordeelen - maar wanneer men het oog

op dien geheel onfeilbaaren rechter vestigt, zal de

ſtelling van c I cER o nog minder ſteek houden, want

dan zullen een menigte zonden geheel vervallen,

en allen welligt een gantsch ander aanzien ver

krygen.

Moet men verder de misdaaden ſchatten naar de

gebreklykheden en ondeugden der menſchen, dan is

'er tusſchen de misdaaden wederom een hemelsbreed

verſchil , en c1 c E R o ſpreekt met zulks te leeraaren

zyne ſtelling vlak tegen : wiens ondeugd is grooter,

die van hem, welke met een opgeheven hand een

moord begaat, het zy om zig te verryken, of uit

wraakzucht, of de ondeugd van den geenen die in

drift een manſlag begaat? zekerlyk zal de eerstge

melde van elk een doodſchuldige booswichtgenoemd

worden; daar ieder den anderen voor een ongelukki

man zal houden; voor een beklaagenswaardige prooi

zyner driften, die daarom te beklaagenswaardiger is,

om dat hy den aart van zyn dierlyk geſtel zelf niet ge

vormd hebbende, evenwel aanſpraaklyk voor de

uitwerkzelen daarvan gehouden wordt, want nie

mand zal ontkennen,dat uit den aart van dat geſtel

zyne hartstogten geboren worden , en dat die harts

L 2 tog
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daarop verdiende te deelen. \

togten derhalven daaraan gelyk zyn: ook heeft zulk

een voorwerp waar van wy thans ſpreeken, ten allen

tyde in het mededoogen van zynen evenmensch ge

deeld, tot zo verre dat men eenige vryplaatſen be

paald heeft, werwaards hy de vervolging van den

rechterlyken bloedwreeker mogt ontvluchten.

Of een Stuurman een ſchip met goud gelaaden,

of met kaf vervuld ten gronde laat gaan, is, zegt

c 1 cE R o, in de zaak zelve een weinig verſcheiden,

maar in de onweetendheid van den ſtuurman is er

en onderſcheid hoe genaamd-dit is eene ontegen

preekelyke waarheid, maar doet hier niets ter zaa

ke, en is een argument van geen de minſte kracht,

daar 't alleenlyk op de onweetendheid van den ſtuur

man aankomt, en de lading van het ſchip, dat aan

zyne zorgen toebetrouwd is, in geene aanmerking

kan komen; de ſtuurman zou even ſchuldig weezen

ofſchoon hy ook eene ledige kiel, of eene lading

van ballast verzeild had, maar dan eerst zou de ge

lykenis van den ſtuurman hier ter ſnede komen,

wanneer men hem invoerde als uit onkunde een

ſchip, onbepaald waaruit deszelfs lading mogt be

ſtaan hebben, verzeild had, of dat hy zulks ge

daan had uit wraaklust, of dooromkoping van een of

ander grouwelyken vyand zyner meesters, na alvorens

de noodige voorzorgen gebruikt te hebben om niet zelf

by het uitvoeren der wraake het leven te verliezen;

en in dit geval zou er weder groot verſchil tus

ſchen de beide bedoelde misdaaden weezen;want dan

hadden er verſchillende misdaaden plaats; daar in het

voorbeeld door CcERobygebragt, alleenlyk een zelf

de misdaad kan gevonden worden, naamſyk de ge

vaarlyke en ſtrafwaardigeroekeloosheid des ſtuurmans,

van ſchip, goed, en togtgenooten te waagenaan de

gevolgen van zyne onkunde, welkeſtrafwaardigheid

echter nog voor een gedeelte nederkomt op den gee

men die hem, te onbedacht, het ſchip heeft toebe

trouwd! want deeze is niet minder roekeloos dan

de ſtuurman zelf, deelt derhalven ook in de gevol

gen, en waarom hy dan ook in de ſtrafoefening

Het
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Het voorbeeld van den ſtuurman door G1 c E Ro

aangetogen, ſtaat gelykmet het voorbeeld dat men van

een valſchen zedenmeester kan ontleenen: of de leer

lingen welken hy verkeerde en gevaarlyke grondbe

# inboezemt, vermogende of behoeftige lie

en zyn, doet niets ter zaake, zyne leeringen alleen

Zyn het# dat in aanmerking kan komen,

die maaken hem ſchuldig, en hy die hem onbedacht

het onderwyzen toevertrouwd heeft, kan van zyne

ſchuld niet geheel vrygeſproken worden.

Eene andere gelykenis door onzen Orateur, byge

bragt, doet even weinig uit: die zig, zegt hy, te

buiten gegaan heeft, in wellustigheid des Vleeſches,

met eene vrouwe welke niet zeer bekend is, of niet vee

le vrienden heeft, die de ſchande wreeken koonen,

van deezen verſpreid het mishaagen zigzo ver niet uit,

als het doen zoude, ware het, dat hy eene edele of

hooggeborene maagd geſchonden had, nogthans,

voegtic Ic E R o er by, hy heeft alzo veel gezondigd,

als of hy dat gedaan hadde: dit lydt zekerlyk mede

geen tegenſpraak, maar doet andermaal, gelyk wy

zeiden, niets uit, want het voorbeeld# Inaar

ééne daad,geen twee, ten onderwerp; de misdaad be

ſtaat in vrouwenſchendery; en de hoedanigheid of

ſtaat der vrouwe, waaraan de ſchendery gepleegd

wordt doet niets ter zaake; wel zou in aanmerking

konnen komen, de meer of min geweldige, meer

of min ſchandelyke wyze waarop de ſchendery ge

pleegd ware geworden, want daardoor zouden tweëer

leie daaden ontſtaan, en daarom eene gelykheid of

ongelykheid plaats konnen hebben.

De Orateur tracht zyne ſtelling doortedringen,

met te argumenteeren, dat indien de deugden onder

elkander gelyk zyn, de ondeugdenook noodzaakelyk

onder elkander gelyk moeten weezen; dit zou moge

lyk volgen wanneer de ſtelling waaruit het kon vol

gen bewezen ware, maar die ſtelling is niet te be

wyzen; want zy bevat eene onwaarheid: de deugden

zyn niet onder elkander gelyk: c Ic E Ro zegt on

trent de ondeugden; niemant is 't geoorloofd te zon

digen; en die iets doet dat ongeoorloofd is zondigt

derhalven: 't is volſtrektlyk waar, maar de pleiter of

L 2 wie
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wie hy zy moet zig met dergelyke argumenten, wel

ken niets ter zaake doen, niet laaten aftrekken; 't is

waar dat hy die iets ongeoorloofds doet, ook eene

zonde begaat; dan,hier wordt niet bepleit wat eigenlyk

zonde is, maar wel of 'er geen verſchil is in afſchu

welykheid, en dus ook in ſtrafwaardigheid tusſchen

zonde en zonde, en tot dat pleitdooi is het bygebragt

argument van geen belang : omtrent de deugden,

vraagt de redenaar; zult gy zeggen dat het eengoed

man is die een talent gouds, 't welk hy van iemand

ontvangen had, (zonder dat er eenige getuige by

geweest was, zo dat hy 't voor 't zyne zoude heb

ben konnen houden, door alleenlyk te ontkennen dat

men het hem niet toevertrouwd had,) nogthans weder

leverde, wanneer hy zulks niet deed van tien of meer ta

lenten welken hem mogten toevertrouwd weezen? hy

wil dat een deugdzaam man, altoos deugzaam zal zyn;

en hy heeft gelyk,ofſchoonwy tegen hem,ook opgrond

van ondervinding, mogen ſtellen, dat een booswicht

wel eens goede daaden kan verrichten, maar dit zou

ons van den rechten weg afleiden; c 1 c E Ro doet de

vraag alleenlyk om daaruit te beſluiten, dat 'er maar

ééne deugd is, die hy noemt eene geduurige ſtand

vastigheid, altyd en in alles met de redelykheid over

eenkomende : men mag haar, vaart hy voord, niets

byvoegen of toeſchryven, waar door zy meer deugd

zou zyn; of niets afneemen,waardoor zy minder deugd

zou konnen weezen: op deezen grond argumenteert

hy voord, en beſluit dat alle goede daaden niet meer

dan deugdzaam en daarom evenwaardig zyn : maar

het argument is zo valsch als het beſluit ; er is

een wezenlyk en dikwyls zelfs groot verſchiltusſchen

deugd en deugd; dedeugd, by voorbeeld, is althans

zekerlyk te grooter, naar maate de verleiding tot on

deugd ſterker geweest is: hy die in eene hermitage,

in een# woud , de bloei zyner jaaren

doorgebragt heeft in het oefenen van de ſtrengſte

kuisheid, die durft zweeren dat hy zig het denken aan

eene vrouw zelfs nooit veroorloofd heeft, is wel

deugdzaam, maar minder dan hy die zig eerlyk heeft

gehouden in 't midden van een verleidelyke wereld,

in 't gezelſchap van betoverende Syreenen; in 't

ge
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gezelſchap van zulke opgeſmukte wezentjes, welken ſteeds

op het pad der verleiding huppelen, en de aanlokzelen der

wellust gebruiken om zig te verſieren en begeertens tot haar

te doen geboren worden; de held die beſtaanbaar geble

ven is voor zulke krachten, is meer kuisch , meer deugd

zaam dan de bovengemelde heremiet 3 deeze is gelyk

een man wiens hand niet gebrand is, om dat dezelve

nooit vuur, of ten hoogſten niet dan een zeer zwak vuur,

geraakt heeft, daar men met reden mylen wegs zouden mo.

gen gaan, om een man te zien die met zyne onbekledene

hand, duizendemaalen het vuur heeft geroerd zonder zig

te branden.

Daar de deugden onder elkander gelyk zyn, dus ſpreekt

c1c E Ro, op zynen valſchen grondſlag voordredeneerende,

zullen ook de weldaaden, als van de deugden komende,

onderling gelyk weezen: dat zou zo weezen, indien de

eerſte ſtelling beweezen ware , maar daar deeze, gelyk

wy getoond hebben, valsch is, is ook alles wat daarop

gebouwd wordt, noodzaaklyk valsch: die zyn Vaderland

dient doet eene pryslyke daad, ſchoon hy ook zyne eige

ne belangens daarby in 't oog houdt, maar die zyn Vader

land dient met opoffering van zyne eigene belangens,

gedraagt zig veel lofwaardiger: die een ongelukkig koop

man een aanzienlyk capitaal, zonder interest te vorderen,

voorſchiet, op dat de ongelukkige daarmede zyne omſtan

digheden, verbetere; doet zekerlyk een weldaad, en het

vermindert niets aan zynen lof, wanneer de Koopman,

daartoe in ſtaat geworden zynde, hem zyn capitaal we

der ter hand ſtelt, en hy hetzelve ontvangt: maar wanneer

een ander, by een tweeden ongelukkig handelaar het zelfde

gedaan hebbende , 'met ontroering verneemt dat de in

koopmanſchappen verwisſelde gelden door de vlammen

verteerd zyn , alëer 'er nog een penning op gewonnen

is; wanneer zulk een dan de obligatien, door den ramp

zaligen getekend, mede der vlamme opoffert , en zig

dus alle recht van vordering beneemt, is hy zonder be

denking grooter,loflyker weldoener dan de eerstgemelde-

wie zou voor zulke ontegenſpreekelyke blyken van meer

en minder deugd de oogen konnen ſluiten?

c1 c E F o, de zwakheid van zyne eigene grondſlagen

bemerkende, voert een ander ſpreekende in, en deeze

vraagt: is er dan geen onderſcheid of iemand zyn Vader

of zyn ſlaaf ombrengt? want deeze vraag moest noodzaake

lyk uit zyne ſtelling voordvloeijen : indien gy, antwoordt

e Redenaar, dat zo ſlechtlyk voordraagt, zou ik niet

wel
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wel konnen oordeelen wat uitſpraak ik behoor te doen: indien

het zonder onderſcheid een ſchelmſtuk is zyn Vader te doo

den, dan zyn, zegt 'hy, die van Seganten, welken liever gehad

hebben dat hunne Vaders vry en vrank zynde zouden ſterven,

dan in ſlavernye onder de Romeinen leeven, ook ſehelmen,

ja maagſchapsmoorders geweest : die daad oordeelde hy ech

ter geoorloofd te weezen, en beſloot daaruit dat deeze din

# om den wille van de oorzaake, of het voorneemen van

en geenen dieze doet, en niet om den eigen aart der zaake

zelve verſcheiden waren, maar deeze redenering loopt weder

niet rechtſtreeks op het onderwerp aan; men moet de mensch

heid voor een oogenblik ſchande aandoen, en ſtellen dat twee

booswichten, uit gelyke haat, of om eenig andere verfoeije

lyke beweegreden, de eene zyn Vader, en de andere zyn'

ſlaaf ombrengt, dan houden wy ſtaande, dat de Vadermoor

der ſnooder misdaad gepleegd heeft, dan hy die zynen ſlaaf

aan het licht heeft onttrokken; en c 1 c E R. o, ſchynt dit ook zo

begreepen te hebben, ondanks alles wat hy omtrent de gelykheid

der misdaaden had bygebragt; want hy kon zig niet wederhouden

van te zeggen: dit verſchil is er nogthans in aantemerken, dat in

het dooden van eenen ſlaaf, als daar ongelyk ofeenen kwaaden

wil by is, maar éénmaal gezondigd wordt, te weeten daarin

dat men een mensch ombrengt , maar in het leven zyns Va

ders te beneemen zondigt men in veelerhande manieren, men

doodt den geenen die ons heeft voortgebragt; met zorg en

kommer heeft opgevoedt, die onze jeugd geleid, ons onderwe

zen heeft, die ons in zyne woonſtede heeft laaten vernachten ;

die ons een behoorelyken ſtand onder onze medemenſchen heeft

beſchikt, en die, desnoods, alles voor ons opgezet, en zyn

eigen heil aan ons heil opgeofferd zoude hebben; die zulks

doet, die zynen Vader ombrengt, gaat de andere moorders in

rootheid van misdaad te boven, en is daarom ookeen zwaarder

raf waardig : zie daar eene bekentenis die al het geargumen

teerde omverre werpt; en waarlyk, de oudermoorder alleen kan

reeds betoogen dat er verſchil van grootheid onder de misdaaden

Plaats heeft , die misdaad is de gruwelykſte : 't geheugt my

gelezen te hebben dat zeker volk een wetboek aangelegd had,

waarnaar reeds eenige jaaren lang alle misdaadigers te recht

geſteld waren geworden: eindelyk wordt er een oudermoorder

gegreepen, maar voor deezen was geen wet voorhanden;

want de opſtellers van het wetboek bekenden niet te hebben

durven voºronderſtellen, dat eenig mensch immer wreed genoeg

zou konnen weezen om den geenen van het licht te berooven,

die hem het licht gegeeven hadt.

Zie daar dan tegen c 1 c E r o betoogd , het geen wy voor

neemens waren tegen hem te betoogen, naamlyk dat alle

euveldaaden niet even ſtrafbaar zyn: dit ſtrekke den jongen

praſtiſyn ten voorbeelde, hoe hy óver den waaren aart der

dingen moet redenkavelen, zonder zig te laaten medeſleepen

door de menigvuldige dwaalingen der Ouden, die hy echter

niet moet nalaaten te raadpleegen, alzo zy veele goede zaa

ken gezegd hebben en hem van grooten dienst konnen weezen,

in gevulle hy eene zyner ſtellingen door de oudheid daarvan

moest doen gelden.
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R EGTS GE LE ER ED E.

XII V E R T O O G. -

Voor de Maand DECEMBER 1768,

God heeft meer vrouwen dan mannen geſchapen, en

maakt veelen tot weduwen, waarom het billyk en moo

dig is, dat, om hoerery te ontgaan,één man tien vrou

wen mag neemen.

ºr H E OP H RA s T U s F A RACE LS U s,

#AAs:et volgende Stukje is ons van een geëer

'( J)- de hand toegekomen, met verzoek, om
H ). het zelve eene plaats in ons tydſchrift

•( te geeven , en daar wy oordeelen dat

# PSP ººk het den rechtsgeleerden nuttig is, ook
over het onderwerp daarin vervat,zyne bedenkingen

en navorſchingen te laaten gaan, hebben wy den

gunſtigen zender zyn verzoek niet willen afſlaan:

zie hier het gezondene letterlyk.

V A L E R I U S,

,, Na dat v AL ER I Us eenigen tyd, als myme

,, rende geweest was, hoorde men hem, daar hy

. ,, zig verbeeldde alleen te zyn, ſpreeken; men be

,, luiſterde hem , en vernam dat hy zig op deeze

,, of dergelyke wyze met zig zelven onderhieldt.”

, Weinig tyds vóór ik myne nog duurende en ge

, zegende echtverbindenis aanging, leefde ik, zon

, der het aangenaame gevoel van byzondere liefde

, voor eenig voorwerp uit de Kunne welke tegen de

, myre overgeſteld is: ik beminde alle vrouwen als

, myne Natuurgenooten , als kinderen van eenen

, zelfden Vader, en oefende dus omtrent haar den

, Christelyken pligt: bemin uws naasten als u zelven -

, geel e van haar allen had op my dien invloed,

, waardoor het hart ontſtoken wordt in een verlan

, gen om dat voorwerp te bezitten, doch eindelyk

, gebeurde zulks; Natuur vorderde dat ik ook het

, myne zoude toebrengen om het menschlyke ge

, ſlacht in ſtand te houden - ik zag, ik beminde,

11. DEEL. M » CD
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en ik werd bemind: ik ging eene verbinden is aan,

die door menſchen, en niet oorſpronglyk door Go 5

zelven aan eenige plechtigheden onderworpen is -

ik ben dan gehuwd: maar och ! waarom is myn hart

niet van zulk eene geſteltenis gevormd, dat het

niet meer dan éénmaal, en dan voor al myn lever

lang kan beminnen ! dat het daarna niet vatbaar is

voor alle dergelyke aandoeningen ! -

of waarom toch is er ſchade en ſchande

aan eene tweede of derde liefde gehecht ! - wie

moet hier beſchuldigd worden? - ik heb bemind,

en bemin nog dat zelfde voorwerp, maar eene

tweede ſchoonheid heeft my op nieuw in liefde ont

ſtoken! en wie weigert my ook die liefde te vol

doen? - wie ſtort my dus in een pynlyke kwel

ling? - is 't Gon zelf, of wel de mensch?- be

minnelyke eenzaamheid, waarin ik my thans be

vind! vergun my zulks te mogen onderzoeken -

is 't het Opperwezen, dan zal ik my bedwingen;

ik wil niet zondigen, om dat ik Hem in zyne be

velen hoog acht - maar is het de mensch die niy

aan dit pynlyke bedwang onderwerpt, dan zal

ik... . och ! dan zal ik my, om duizende gewig

tige redenen niet minder moeten bedwingen, en

nog een veel levendiger gevoel van myne kwel

ling hebben - dat zy zo - ik verkies myn

voorneemen te volvoeren; ten minſten zal ik daar

na zo veel gewonnen hebben, dat ik zal weeten,

in hoeverre ik , in dit geval, met gedachten

zondig.

, GoD heeft my een hart gegeeven, gevoelig voor

de aandoening van die liefde, welker voldoening

ons doet geboren worden; ik heb die aandoening,

gevoeld en daaraan voldaan, ik heb aan het oog

merk van de Natuur beantwoord, en myne lief

de voor het beminnelyke voorwerp dat my trof,

blyft nog duuren, maar is myn hart nu niet meer

dat zelfde hart als voorheen? - is 't nu niet meer

vatbaar voor de liefde? - heeft de eerſte liefde

, hetzelve geheel verdoofd? - neen zeker; ik vind

, dat God het bekwaam gemaakt heeft voor veeler

» ie :
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, lei beminnen - alle de werken der ſchepping

, zoude ik, uit een brandende liefde voor derzel

, ver kunstrykheid, gaarne als op ééne hoop,

, voor myne oogen willen verzamelen, zonder my

, tot een eenig ſoort daarvan te bepaalen - ieder

, kunstenaar is een voorwerp myner achting - ach

, ting! - maar dat is niet die liefde waarover

, thans het verſchil valt - ondertusſchen zyn bei

, den, achting en liefde, en wel die liefde, gevoe-

, lens waarvoor myn hart vatbaar is - maar waarom

, mag dan het laatstgemelde gevoel, met uitzon

, deringe, ſlechts door één voorwerp tevens veroor

, zaakt worden? - mag ik het gloeiende in eene

, roos beminnende , daarom niet het nederige in een .

, veldfiooltje lief hebben ? - mag ik die beide bloe

, men niet in Inyr en tuin overbrengen, om in alles

, zo veel mogelyk my zelven te kunnen vergenoe

, gen - hier begint zig, dunkt my, eene ſchikking

, van den mensch te openbaaren, vermits het Op

, perwezen te goed is, om zyn ſchepſel onderwor

, pen geſteld te hebben aan eene zelfverzaking

, die het leven met zulk eene onaangenaamheid doet

, doorbrengen.

, In myne Echtgenoote bemin ik het zachte; thans

, bemin ik in eene andere het rondborstige; myne

, liefde tot het eerstgemelde voorwerp wordt dage

, lyks, ſchoon niet bekroond , ten minſten genoeg

gedaan, maar waarom mag ik nu myne andere gene

genheid ook niet koesteren? - myn hart, myn natuur

lyk hart, roept my toe: gy moogt die beide bloemen

wel in uwen tuin overbrengen - God immers heeft

, de eigenſchappen van een voorwerp tot eene oor

, zaak van de liefde voor het zelve daarin gelegd?

, en Hy, zou ieder voorwerp dan ook zodanig ge

, maakt hebben, dat een hart op de eigenſchappen

, daarvan verliefd, ook alles daarin vond waarophet

, hart, volgends deszelfs aart, immer zou konnen

, verlieven, wanneer Hy gewild had dat een hart

, opniet meer dan één voorwerp mogt verlieven -

, eene tegenſtelde ſchikking zou het ſchepſelkwellen,
M 2 G hoe

9
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, hoe deugdzaam hy ook mogt weezen - maar te

, kwellen ſtrydt met de volmaaktheid van dat al

, toos aan biddelyk Opperwezen ! . - ô mensch !

, 6 mensch ! ik zie uwe beſtuuring van tyd tot

, tyd duidelyker opdaagen.

, Hoe veel genoeglyker zou myn leven zyn, in

dien ik in L Uc RE TI A mogt beminnen, 't geene

ik in J U L 1 A niet vind! indien ik dat beminnelyke

op dezelfde wyze mogt genieten en voor de ver

nietiging beveiligen! - maar geſteld dat my zulks

vergund ware, zou ik dan ook, tegen het uitdruk

kelyk bevel van het geopenbaarde woord, eens

anders huisvrouw mogen begeeren ? - gantsch

niet, even zo weinig als ik eens anders goede

ren mag willen - die beiden gevallen ſtaan, in

alles, met elkander gelyk – hier moet ik myne

begeerte beteugelen; niet trachten te voldoen -

en ook heeft het huwelyk een zonderlinge eigenſcha

waardoor eene gehuwde vrouw als iets heiligs, als

iets dat men niet mag genaaken beſchouwd wordt,

, en deeze eigenſchap is vermogend genoeg om on

, ze begeerte vóórtekomen - ja maar indien ik in

, dit geval tog eenig bedwang op my zelven moet

, oefenen, waarom dan ook niet in het beminnen na

, reeds gehuwd te weezen? om dat niets my zulks

, predikt als een pligt, (ik zwyg van eenige opgewor

, pen wetten, die alleenlyk tot den burger ſtaat noo

, dig zyn) - om dat noch de Natuur noch de re

, den daartegen ſtrydt, en er myn vergenoegen,

, dat is myn aardsch geluk, door verminderd wordt

, - och! mogt ik toch een eenige reden vinden,

, die my duidelyk deedt zien dat het zonde was,

, meer dan één bloemtje in mynen tuin overte

, brengen.'

, Myne lieve JUL1 A is onvruchtbaar; 't ſchynt

, my onmogelyk te zyn, om met haar de oogmerken

» van het Opperwezen in het zamenbrengen der beider

» leie. Kunnen te helpen volvoeren - ik zal 't ver

» maak niet hebben kinderen te verwekken, ten ein

• de dezelven, zo veel my mogelyk zou weezen,

in kunſten en deugden te onderwyzen, opdat ze
p GO
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, c o DE welbehaagelyk en den menſche eenen lust

, mogten weezen - de edel te krachten myner

jeugd worden by J U L1 A verſpild - myn vermaak

is ſlechts kortſtondig, daar 't zelve geduurende al

myn leven zou duuren indien ik gewenschte vruch

ten van myn huwelyk mogt plukken - kan 't wel

met GoDs wysheid beſtaan dat hy den man een

om 't zelveniet altoos, zo veel mogelyk, met vrucht

te doen werken? - 't komt my zeer onwaarſchyne

lyk voor- ô, Hy kan dan niet nalaatengoedtekeu

ren, dat ik dit vermogen tot een billyker gevolg

tracht te gebruiken - dat ik beproef of LU cR E

T 1 A mogelyk, bekwaam is my kinderen en Hem

nieuwe aanbidders te bezorgen - J U L1 A zal daar

om niet verlaaten worden - ik bemin haar – of

zou ik volgends den aart van myn wezen , niet

twee of meer voorwerpen van een zelfde ſoort ſtand

vastig konnen beminnen ? - ik begin allengskens

meer reden tot verwyt te bekomen, en daarvan kan

tog het Opperwezen 't voorwerp niet zyn -

6 mensch !

, Daar wy de heilige Schriftuur gelooven moeten,

heeft God, in vroegere dagen, meer gemeenzaam

met de menſchen omgegaan, dan onder de dagen

van het Nieuwe Testament, en zy,welken Hymet

die gemeenzaamheid vereerde,hadden veele wyven

te gelyk - zy bepaalden hun hart niet by de liefde

gedrag nu ſtrydig geweest met de heiligheid van

het Opperwezen, zo zoude hy zekerlyk ( althans

ik voor my begeer dááraan niet te twyfelen) ge

boden hebben, die zonde te verlaaten of met zulke

voorwerpen van afgryzen voor Hem niet gemeen

zaam omgegaan hebben, want Hy is tog te ryn

van oogen dan dat Hy het kwaade zoude konnen

aanſchouwen, of zoude konnen gedoogen - my

, dunkt dat deeze bedenking veel uitdoet.'

, Maar daar wy de heilige ſchriftuur gelooven moe

, ten , is 't ook waar dat G op, den eerſten mensch

, geſchapen hebbende, dien maar ééne vrouw gegee
M 3 , Ven"

w

zo ontſchatbaar vermogen zou geg even hebben,

voor ééne vrouw - ware die handelwyze, of dat

E
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ven heeft, welke hy zekerlyk met twee of drie

anderen had konnen doen vergezeld gaan, indien

de veelwyvery in Zyne oogen billyk geweest ware

zo is 't - maar alles wel ingezien zynde doet dee

ze t genwerping inderdaad zeer weinig uit - Go n

hºeft van ieder ſoort van voordteelende wezens

ſlechts twee geſchapen , één van het manlyke

en één van het vrouwlyke geſlacht, meer was

ook niet noodig, meer zou minder luisterryk voor

de airn2gt geweest zyn. ... dan waarom tegenwer

pingen ontleend uit, en zig langer bezig gehouden

met cene gebeurtenis, waaromtrent men niet dan gis

ſendekan verkeeren, en bovendien eene gebeurtenis,

die de bloedſchande voorſpreekt, terwyl zy aange

voerd wordt om de veelwyvery tegenteſpreeken- zy

verzwaart een zogenaamd kwaaddat thans ligtlyk, en

verliet een wezen'yk kwaad,dat thans metredenzwaar

lyk geſtraft wordt -- want, wat men ook zegge,

volgen is de beſchrevene geſchiedenis van het Para

dys, kan het menschlyke geſlacht niet zonder bloed

ſchande voordgeplant weezen. - de vader met

zyne dochter - de moeder met haaren zoon - de

zitster met haaren broeder - voorzeker 't kan niet

anders zyn - evenwel was God toen even heilig

als nu - verlaaten wy het Paradys, want ik zie,

maar al te duidelyk dat hetzelve niet tegenmy kan

getuigen '

, c A N ſlºeg zyn broeder A BEL dood, en werd

geſtraft - de doodſlag was een wezenlyk kwaad

L AM E c H, c A 1N 's kleinzoon in het vyfde gelid ,

nam twee vrouwen, maar maakte zig niet ſchuldig

w ut hy werd niet geſtraft - het vonnis is geveld

6 m ns h! het verliezen van uw geluk, van uw ge

nºe en , is alto s uw eigen werk geweest -

Gy, E E U w 1 o E w ET G EE v ER ! Gy zyt niet te

beſchuldigen, van uw ſchepſel het vol genot der

aarſche zaligheden - waarvoor het vatbaar is, niet

gegund te hebben - maar die laage harten, ſchand

zuilen van het met schlyke geſlacht; zy die geeni

ge vryhei i konnen gegrºt, n , zo n er dezelve te mis

bruiken, zonder tot boosheid uitteſpatten . . . dan,

, ik
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, 3% zwyge, op dat de kracht myner redenen my niet

, overhaale tot het overtreeden van de wetten der

, Maatſchapye - genoeg zy het my te weten wat

, ik mag doen zonder my ſchuldig te maaken in de

, oogen van het ceuwig heilig Opperwezen.'

,,. v A LE R 1 Us, zweeg, vertrok, en den geenen

,, die hem beluiſterd had, bewonderde hooglyk zyn

,, vernuft; hy hing zyn zegel aan alle de argumenten

,, van v AL ER 1 U s, en nam tot zyn genoegen waar,

,, dat die jonge wysgeer voortaan meer opgeruimd was,

,, en blyken gaf van beter dan voorheen met zig

,, zelven te vreden te weezen.”

Wy danken den geëerden zender hartlyk voor dit

aangenaame geſchenk, en bevelen ons verder in zyn

vriendlyk aandenken: het onderwerp dat v A L ER I Us

in zyne eenzaamheid verhandeld heeft is zekerlyk van

de uiterſte aangelegenheid, ofſchoon de veelwyvery

in de Christelyke Burgermaatſchapyen waarin wy

leeven, niet uitgeoefend moge worden: men is ver

pligt de wetten dier Maatſchapyen te eerbiedigen,

om dat zy billyk zyn, ja ook billyk ten opzichte van

de veelwyvery zelve, want hoeveel wanorde zou het

veroorlooven van dezelve niet veroorzaaken ! een

braaf en weldenkend man zou geen misbruik daar

van maaken; hy zou niet meer vrouwen neemen, dan

hy, met alle haare kinderen, zou konnen voeden; hy

zou zorgen van de Maatſchapy met geen bedelaars

te belasten - maar geheel# zou het gelegen

weezen met den driftigen dwaas, en voor hem is

de wet tegen de veelwyvery gemaakt - hoevee

len neemen thans eene vrouw, en ſtellen zig bloot

voor de kostbaare gevolgen van een talryk huishou.

den, ſchoon zy nog naauwlyks zig zelven alleen kon

nen voeden! - hoe veele ongelukkige huishoudens

ziet men daardoor niet ontſtaan? - hoeveele kwalyk

aangelegde, of liever geheel niet aangelegde, geheel

niet beſtuurde kinderen worden daardoor der Maat

ſehapye toegebragt ! maar hoe oneindig veel grooter

zou het getal daarvan niet weezen, wanneer de

veelwyvery plaats had ! - wyze wetgeevers der

halven die dezelve door eene ſtrafoefeningtegen:
CCIle
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echter doet de wyze dier ſtrafoefening genoegzaam zien,

(en 't verwondert ons dat v A LE R 1U s zulks niet aange

merkt heeft) voor hoe min gewigtig het misdryfgehou

den wordt, dat er althans niets zondigs in geſteld wordt;

want men moge eene geesſeling, by voorbeeld, zonder

traanen te ſtorten aanzien , Inaar de ſtrafoefening aan

eenen die zig verſtout heeft meer dan ééne vrouw te

neemen, doet zelfs lachen!

Veele groote mannen hebben zig met het verſchil over

de veelwyvery gemoeid, en daaronder ook Rechtsgeleer

den van den eerſten rang; wy behoeven daarvan geen

ander te noemen dan de beroemde H U I G DE GR O o T :

dat licht in de wereld der Geleerden, ſtelde dat de veel

wyvery ook in het Nieuwe Testament niet verbooden

was: voords is het op verre na nog niet buiten alle

gebruik, meer dan ééne vrouw te neemen.

Men brengt tegen de veelwyvery in, dat ſchoon de

zelve door het recht der Natuure niet uitdrukkelyk ver

boden is, dat recht echter den raad geeft, zulks liever

te laat en als optevolgen, want, zegt men, veele vrouwen

te gelyk te neemen, is een kenteken van geilheid, ook

fchadelyk voor de gezondheid , en omtrent de we

reldſche goederen nadeelig, zo dat veele Kinderen me

nigmaal gebrek lyden en ſlechte ervenisſen deelen: de

geſmaldeelde liefde onder zo veelen, die evenna willen

weezen,verwekt ook flaauwheid daarvan,alsmede, haat, nyd,

twist. enz. - Wat het kenteken bovengemeld betreft,

zulks is daaruit niet meer te beſluiten dan uit het neemen

van ééne vrouw ; en waartoe toch dat haatelyke woord?

haatelyk om het laage denkbeeld dat wy door de 8pvoe

ding daaraan hechten - waarom zig niet beſchaafder en

tevens met den aart der zaake overeenkomende uitge

drukt? - waarom niet gezegd dat hy die verſcheidene

vrouwen kan vergenoegen een heeter geſtel ontvangen

heeft? en immers buiten zyn ſchuld? - hy heeft zig

zelven niet voordgebragt -- -, maar moet hy zyne meer

dere klachten dan nutloos verſpillen? is dat zyn talent op

woeker uitzetten ? - de gezondheid zou by weele

vrouwen niet meer lyden dan by ééne, ten ware men een

Zot ten voorwerpen ame, doch deeze komt hier in geene

aanmerking - de ſlechte ervenisſen zouden mede

geen plaats hebben dan by zotten, die hunne ſtaat uit

het oog verlooren - het huiskrakeel zou door de

opvoeding ontzenuwd worden - dan dit

alles zy genoeg om eene handleiding te geeven tot denken

over dit gewigtige onderwerp, -
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REGTSGELEERDE

I. 'V E R T O O G.

Voor de Maand JANUART 1769.

-

T R I B O N I A NU S.

Landatur ah his, culpatur ah illis.

HoRAT.

sºsSg et Leven van JUSTI NIANUS DEN

2% # GROOTEN afgelopen zynde, blyft

'er nu noch overig volgens belofte (a) dat

% van TR 1B on 1ANus te ſchetſen en daar

SSSSS48 by te onderzoeken, van welke geaartheid

en beſtaan hy geweeſt zy, dewyl de geleerden hier

omtrent ten hoogſten verſchillen.

Aangaande de plaatze zyner geboorte komt men

over een; Hy was een Pamphylier en zoon van den

beroemden Advokaat MAcE Do NIA N Us; Hy wierd

door Keyzer J U sT IN 1 AN Us tot opziener over de

Hofbediendens (b) Byzitter (c) Kancelier van 't Ryk

(d) en eindelyk tot Burgemeeſter verheven. De

(a) II Deel bladz• 69, 7o.

(hyMagiſter ſiveComesOfficiorum; miſſchienOpperhofmeeſter.

(c) Aſſeſſor, qui & Conſiliarius voeatur. Deze waren Regts

geleerden, die de Magiſtraten met hunnen raad onder

ſteunden en aanwelken Keizer ALEXANDER SEVERUS

volgens LAMPRID1Us eene vaſte jaarwedde heeft toege

legd. Dusdanig ſchynt Tribonianus geweeſt te zyn; en

waarſchynelyk is Hy geplaaſt geweeſt by den Rykscan
CEe
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De Hoofdgebreeken, waar van hy beſchuldigt word,

heeft HEINEcciUs (e) in dit drietal begrepen;

Voor eerſt verwaandheid en Laffe vleierye. '

PRocoPIUs, wiens gulheid in het ontdekken der fei

len van Juſtinianus nog onlangs, meer dan eens, zo

klaar bleek, zou het eene zonde gerekent hebben, 'er

het zyne tot verzwaring van Tribonianus, niet by te

voegen; en daar hy een zo groten Keizer heeft dur

ven aanranden, zoude het ons vreemd voorgekomen

zyn, dat hy den genen, die de lieveling vanden Vorſt

geweeſt is en zyn Wetboek in orde heeft gebragt,

hadde vrygelaten. Men zie zyne geheime Geſchiednis

bladz: 63. Zyne nabaauwers, HESYCHIUs, MILESIUs

en SUIDAs, willen we liefſt laten ruſten.

De twede beſchuldiging beſtaat hierin, dat Hy het

Recht zoude hebben verkocht, en dit opzicht is PRO

cop1Us al weder zyn beſchuldiger: Tribonianus, zegt

hy (de Bell: Perſic: Lib. 3.) was uitermaten gierig.

Hy behartigde alleen zyn eigen voordeel; en het recht

was by. Hem te koop. Aan dezen ſchandelyken handel

reeds lange overgegeven, maakte Hy daaglyks nieuwe

Wetten en hervormde die, naar de omſtandigheit van

zaken en ten voordele van hen die dezelve vorderden.

Eindelyk wryft men Hem aan, dat Hy een heiden,

en een Godloos Menſch is geweeſt, en die dus vinnig op

Hem gebeten zyn, ſtellen vaſt, dat Hy, voor be

dachtlyk, zeer vele overblyfſels van het Heidendom

in het Wetboek gelaten heeft; welk Stuk reeds aange

roerd is I. D. bladz. 2o9-216.

Belangende nu de eerſte beſchuldiginge, dat Hy een

Ver

celier; welke Zes en twintig diergelyken, onder den naam

van Adjutores, onder zich hadt. Zie GuDELIN. de Jare

noviſJ. Lib. 5. Cap. 5.

(d) Quaeſtor Sacri, Palatii, zyn Ampt word nader in

Tit. ff. & Cod. de Off. Praet. beſchreven, en die beſchry

ving komt zeer over één met het bewind en de bedienin

ge van een Rykskancelier. Zie GUDELIN. d. l.

(e) Vid. Het Necc. Defenſio juſtiniani & Triboniani,

quae invenitur in EJusbEM Opuſculis Minoribus varii argu

menti pag. 251.
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verwaand Menſch en een Vleier was; het een kunnen

we niet beter wederleggen, dan met Procopius tegen

Procopius te ſtellen, want hy verhaalt dat Tribonia

nus een buitengemeen wellevend en aangenaam man, en

innemend in de ſamenlevinge was. (f). Het ander (zymen

vleiery) is hoofdzaaklyk in het vyfde Vertoog 1768,

wederlegd, en is nog verder daar uit te wederleggen,

dat Hy, volgens den zelfden PR ocoPI Us (Lib. 1.

de Bell, Pers: p. 71) en volgens SUID As, die

hem, ook hier in, nagepraat heeft, een Man van een

doordringend verſtand was. Of het nu van een ver

ſtandig Man te geloven zy, dat hy zulke gekheden

zouden durven denken, ( wy zwygen zeggen) laten

wy aan het oordeel van den onpartydigen. Lezer over.

Met zoude kunnen volſtaan, met van dit laatſte ge

deelte dezer beſchuldiginge af te ſtappen; dan, om

den Wyanden van Tribonianus de maat vol te meten

willen wy, ten overvloede, met HEINEccIUs, ter zo

even aangehaalde plaatſe, beweren, dat de Voorzeg

ging, die Hy zynen Vorſt, omtrent de onſterflykheid

zou gedaan hebben, en waar op zyne beſchuldigers

hier wel voornaamlyk het oog hebben, het gewrocht

geweeſt zy eener verhitte verbeeldingskracht, en dus

veel eer voor eene opgeſmukte leenſpreuke, dan voor

eene rechtſtreekſche vleierye konne gehouden worden.

En zo diergelyke uitdrukkingen waarlyk zo misdadig

waren, als ze hier worden afgeſchildert, waarom

wraakt men dan niet teffens zo vele Dichters, die voor

Tribonianus geleefd hebben, en welker voetſtappen

het ons voorkoomt, dat Hy in dit ſtuk gevolgd heeft.

Wat toch is de Wenſch, dien HoRATIUs aan Augus,

tus deedt (g) anders, dan eene verbloemde ſpreekwys,

hoedanige 'er daaglyks in het brein der beſte Dichters

groejen.

Wat de twede beſchuldiging betreft, dat Tribonia

nus het recht verkocht; Het gulhartig getuignis van

PRocoP1us hier omtrent hebben wy by die beſchul

di

(fi Zie HEINEcc, pag. 275, welken ſchryver de Lezer,

om JusTINIANgs enTribonianus wil naukeurig naleze.

(g) Carm, Lib: I. Od, 2,K 45

J
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;

diging zelve aangehaald. Zo de Man klaar op zyne

ogen was, zouden we hem, als Geſchiedſchryver,

naauwlyks durven tegenſpreken. Doch daar hy op de

eene plaatſe juiſt het tegendeel afgeeft van het gene hy

op eene andere heeft ſtaande gehouden, misdoen we

niets, wanneer we hem verwerpen; Vooral, daar wy

hierin door EicHELIUS (h) CHIFLETIUS (i) en meer

andere deftige Schryvers onderſteund worden. En

wanneer wy al eens toegeven, dat TRIBoNIANUs zo

zeer aan het veranderen van de Wetten toegedaan was;

zyn we echter, volgens den aart der liefde verplicht,

dit eerder aan de menſchlyke onſtandvaſtigheid, dan

aan eigenbelang toe te ſchryven, te meer, om dat

zelfs PRocoP1Us zyne gierigheid tot eene eerlyke win

zucht bepaalt. (k)

Doch ook al eens voor een ogenblik geſteld, dat de

gierigheid de beweeg oorzaak dier veranderingen ge

weeſt zy; hoe is het dan, vragen wy, nog mooglyk,

dat Hy dezelve, in het verkopen der wetten, den rui

men teugel hebbe kunnen vieren; juiſt in een tyd, dat

Hy geen Kancelier was, aan welk Ampt het maken

der Wetten in den name des Keizers was verknocht.

(l) Wanneer wy nu de tyd rekening gadeſlaan, zullen

we gewaar worden, dat TRIPONIANUs geen Kancelier

meer was, toen er over het maken van het Wetboek

gehandelt wierdt. (m)

De derde beſchuldiging, dat Hy een heiden en een

Godloos menſch zou geweeſt zyn, is waar, of niet waar.

Zo ze waar is, 't geen echter de grote ZAs I Us (n)

uit beſchouwinge van zo vele Chriſtlyke en Godsdien

ſtige verordeningen, als er hier en daar, in het Wet

boek, voorkomen, en waarin TRIBoNIANUs de han

den

(b) ErcHELIUs ad Procopium in ammadvers. pag. 142.

(i) CHIFLETIUs in DiſJ. Apol. de jur, architect. C. 2

€5 3.

(k) RUTIL1us, GRAvINA de Ort. & Prog. fur. civ. Lib, I.

Cap. 137,

(l) SYMMActi. Lib. 1. epiſt. 17. KAssIoDoR. Variar.

Lib. 6. c. 5. & Lib. 8. C. 13.

(m) HEINE.cc. cit, loc., pag. 256.

(n) Ad. L. 2. S. 14. ff de O. Jf, ad verb. injurioſe.
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den gehadt heeft, tegenſpreekt, en het geen ook nog

daaruit kan wederlegd worden, dat Hy, als een heiden
gene openbare bediening by een Chriſten Vorſt, veel

min by JesTINIANus (o) kon bekleden; Zo die be
ſchuldiging, zegt men, waar is, wat doet dit toch

tot de zaak? Zou men gene billykheid en redelykheid

by de heidenen gevonden hebben, in zaken, omtrent

den Godsdienſt, of Deszelfs Leerſtukken overſchillig,

gelyk het in wetten, welke niet regtsſtreeks tot de
ieer der zaligheid behoren, noch de Geloofsartikelen

ten onderwerpe hebben, waarlyk onverſchiliig wezen

moet, of dezelve door heidenen dan Chriſtenen ge

maakt zyn; zo ze maar niet met GODS Woord, het
iNatuurlyke Recht en de geſteldheid van een Gemene

beſt ſtryden. (p) - - -

Ook zondigt het twede lid der beſchuldiginge, dat

TRIpoNIANUs een godloos Menſch was, tegen de

eerſte regels van bewysbaarheid, die niet toelaat te

voor onderſtellen, dat een verſtandig Vorſt een zo

ſlechten Vent zonde gebruikt en van den zelven in 't

openbaar deze lofſpraak gegeven hebben dat hy een
verheven, zeer# en uitnemend man was, en

die met de Konſt van Welſprekendheid verſierd, eene

grondige Kennis van de Rechtsgeleerdheid bezat, en door

ondervindinge uitblonk; (4) een Man, wiens trouw

##### zelf zegt meer dan eens beproefd te

ebben; (r) en die door een competent Rechtsgeleer

den, wy menen den groten CUJAcIUs, de andere PA

PINIANUs genoemd wordt. Hier hebt ge immers alles

in, Lezer! dewyl HYERoMIMUs aan PAPINIANUs de.

zelfde plaats in het Wereldlyke recht toeſchryft, als de

Heilige PauLus in het Godlyke bekleedt. (s)

Van de afzettinge van TRIBoNIANUs behoeven wy

niet te ſpreken, men weet immers, dat Hy in dien

droevigen oproer, in de Jaarboeken dier tyden, onder

den

-(o) CEDREN. in Annal, pag. 366.

ip) Zie dit breder betoogd Regtsge, I. D. blad. 209 enz.

(a) Vid. Conſt. Tanta S, 9, de confirB. Digeſt & L. 2. S.9

Cod de vet. Jur. enuel.

(r) Proem, Inſt. S 3.

(3 CUJAcius.
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den naam van Seditio Victoriata bekend, voor de woede

van het doldriftige graau heeft moeten bukken. Een nood

lot, welk Lieden van Verdienſten wel eens meer heb

ben ondergaan. Ondertuſſchen kan zyne herſtelling in

de Regeringe, in het Jaar 535, of, zo ſommigen wil

len een jaar later voorgevallen, en waarin Hy, tot zyn

dood (546) geruſt gebleven is, ons ten minſten aan

leiding geven, te vermoeden, dat Hy onſchuldig het

ſlacht offer dier muiterye geweeſt zy.

Indien weons eindlyk wilden ophouden met alle belag

lyke betichtingen, by voorbeeld, dat Hy wel eens te

veel dronk (t) en meer andere ongerymdheden, zouden

wy het geduld van den Lezer misbruiken, en wilden

wy van de overige medewerkers tot het Wetboek op

halen, ſchoot ons gewis en tyd en papier te kort. Daar

enboven raakt zulk eene beſchryving veel eer de ſchik

king der wetten, taalkunde enz., dan wel het zedelyk

beſtaan dier mannen, welks aftekening wy omtrent

TR1BoNIANUs in dit Vertoog alleenlyk bedoelt hebben.

Ook oordelen wy van deze Rechtsgeleerden te meer te

mogen zwygen, om dat dezelven reeds in het IX. Ver

toog des vorigen jaars aangeroerd zyn, In allen geval

le de beſchuldiging tegen hen hoofdzaaklyk daarin be

ſtaat, dat zy niet veel moeſten deugen, dewyl ze Tri

bonianus aan hun hoofd hadden H.

LE TT ER NI E U W S.

A M ST ER DA M.

By G. de Groot en te

A R IN H E M.

By jacob, Nyhof zyn Gedrukt CoNsULTATIEN,

AdvyzEN, ADvERTISSEMENTEN, PRocEssEN, VER

HANDELINGEN en verdere AANTEKENINGE over LEEN

en andere SERVILE GOEDEREN by een verzamelt

met korte Hoofdſtukken van de Materien en met een

wydlopig Regiſter voorzien door Mr JoH. JAc. van

HAssELT Advokaat voor den Hove Provinciaal van Gel.

derland en Auditeur Militair te Arnhem in Quarto.

Verwagt hier over in 't volgende Vertoog iets naders.
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REGRSGE LEERDE.

II. V E R T O O G.

Voor de Maand FEBRUART 1769.

Mihi parta Laus eſt, quid tu , quod ſimiles tui

Leſtras in chartas verba transferiis mea

Dignumque longa judicatiº memoria.
PHAE D R Us. lib. v. Prol.

Ik word er door vereert, dat gy en uw's gelyken

Van myn gezegdens aan het nageſlagt doet blyken,

En deeze zo veel waardig kent.

#EsSZeit is de taal, welke veele oude en verſtor

%) ven Rechtsgeleerden, als het ware uit

D, hun graf, den geenen toe roepen, wel

() ken de moeite wel ncemen willen hunne

#NSS& Schriften reets vergeten, immers in de

Boekzaalen of Cancellaryen hier en daar verborgen

houden, het dachlicht te doen aanſchouwen en

# aan de vergetelheid ontrukken:

Deezen dienſt nu doet de Heer J. J. vAN HAssELT,

in het by het vorige Vertoog aangekondigt Werk en

waar van wy nu ſpreken moeſten, zo wel aan brave

Rechtsgeleerden, wier Schriften. Hy daarby uit

geeft, als aan het Gemeen, welk daar uit niet trek

ken kan. - -

In zyne Voorrede ontvouwt Hy eerſt zyn doelwit,

en verlangen, dat geleerder en ervarener Schryvers,

waar aan het Gelderland in geenen deele ontbreekt

l II, DEEL, B CIn
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en die uitmuntende manuſcripten bezitten, deſelve

mede in druk mochten doen uitgaan;

Daarna dringt Hy aan de noodzaaklydheid, om

de wetenſchap van de Leen gewoontens en van andere

Servile goederen in Gelderland na te ſporen en op te

helderen; 't geen voor, al moeilyk is zonder behulp

van de door Hem aangehaalde Rechtsgeleerden SAN

DE en GoRIs , mitsgaders ScHRAss ERT en ScHoMA

KER, welke daar over (gelyk in 't algemeen CYPRI

ANUs REGNERUs AB OosTRINGA over die van Over

yſſel en vaN DEN BERGs Advyſb.) mede dienen raad

gepleegt te worden. -

De overige Rechtsgeleerden, wier Advyſen en

Schriften. Hy hier nu tot verdere onderrigting om

trent dusdane goederen en deſſelver rechten mede

deelt, zyn volgens eene Alphabetiſche orde:

v AN KU 1 c K,

v AN LATHUM,

L1 M B U sc II,

M UNsT ER,

A LT ET Us,

BRAN Ts EN,

v AN BR 1 EN EN,

CALD EN B Ac H.,

Co ET s, O E v E LJ o N CK,

v A N DAM, P 1 Eck,

v A N Do oRN EN B UR G, Roy,

v AN Eck, R. o U K EN s,

EN GE LE N,

Ev E R w Y N,

E oJ ERT,

G LUMMER,

L. EN J. G oR 1 s,

vAN HARN,

CoPEs vAN HAssELT,

vAN H EN G EL,

H E ss E Ls,

H o E 1 N G,

HoEv E L,

VAN DER HoE v EN,

TE N Hov E,

H U 1 GE N.,

KE LF K EN,

RY cK w Y Ns,

SAE CKM A,

v AN DE SAN DE,

Sc H EP P 1 NK,

ScHR A ss E RT,

vAN SEvENHUISEN,

SoLNER,

ST A v E RD e,

S TE EN LER,

ST U M PH,

Sw A A N,

T AM M E LINK ,

VA L cK,

LD H. VREE,

ZY L.

Deze
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Deze verhandelen verſcheiden min of meer aan

merklyke Quaeſtien.

Terwyl, behalven deze, in dit Werk nu wederom

onder anderen gemeen gemaakt zyn volgende Stuk

ken van aanbelang, als

N, 1o7. Welgefundeert Verhaal van den ſtaat en de

geſchapenheid des rechmatige ſaaken aangaande de Heer

lykheid Bo R CU L o.

N. 1c8. Deductie, waarinne kortelyk en naar waar

heid vertoont word het Territoriale Recht, dat de

Provincie van GELDERLAND over de Stad en Heer

lykheid Borkulje competeert, Mitsgaders de recht

matigheit van de ſententien by DEN HovE vAN GEL

DERLAND ſampt de HERR EN GEADJUNGEERDE door

ordre van de H. M. H. STAATEN GENERAAL

op voorgaande verſoek uit den HoGEN en PRovIN

ci AALEN RAoE v AN HoLLAND. mitsgaders uit de

HoveN vAN UTRECHT en de VRIESLAND, als ook

de Heeren GE DJUNGEERDEN UIT HET QUART 1ER

vAN NYMEGEN en ARNHEM van wegen de LAND

SCHAP VAN GELDERLAND over de poſſeſſie der

ſelve Heerlykheid Borkuloë den 19. Nov. 613, als

ook den 2G. Dec. 1615. en den 3. May 6-2, res

pectivelyk geweſen, ingeſtelt volgens Reſolutie b

de E. M. H. STAATEN DES F. GELRE lº,

G. ZUTPHEN op den 8. April 1663. ten Landdag:

tot Zutphen genomen.

Daarenboven heeft de Heer van HASSELT, buiten

eenige naamloſe advyſen enz. die ondertuſſchen ſom

migen van Hem zelfs ſchynen te zyn, 'er bygevoegt

verſcheiden van zyn eigen maakzel: als

N. 4o. Hoe Leengoederen te veralieneren en trans

porteren?

N. 53. Over de vraag, of tot het verhuuren van

een Leengoed voor een getal van 12. Jaren het conſent

van den Leenheer nodig zy?

N. 54. Over de vraag, #" een aanwas van een Leen

goed Leen dan allodiaal is - -

N. 57. Een Leenman kan uit kracht van een ſimpel

Ottroi niet disponeren van zyne Leen goederen ten pro

fyte van zyne natuurlyke Kinderen , maar heeft daar

toe nodig ſpeciaal en uitdrukkelyk conſent van den Leen
B 2 heer,
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heer, en in Gelderland, alwaar confirmatie den Tes

cateur voor Octroi dient, word daar toe ook ſpeciale

confirmatie gerequireert. De vraage medebeandwoord,

of een Leenman , zyn Leenheer willende citeeren, daar

toe vooraf verlof moet verzoeken ?

53. Hoe een Leen in Gelderland word getrans

porteert;

N. 59. Indien iemand verkoopt een goed voor vry ,

dat naderhand bevonden worde Leen te zyn, dan moet

de Schade vergoet worden.

Dan noch een Advys over volgende queſtien :

1. of een Vrouwsperzoon moribus feudorum een Leen

kan bezitten zonder Hulder ?

2 Na wat wetten zig een Vaſal in 't teſteren over

Leenen moet gedragen?

3. Of een Kind of Dochter in faveur van haar Va

der kan teſteeren over Leenen en het Graafſchap Zut

phen gelegen ?

Wil de Lezer weeten, hoe de Heer van HASSELT

de zaken behandelt, N. 54. zy hem tot een Staaltje:

Hier voor de affermative reſponderende gebruikt

Hy hoofdzaaklyk deze drangredenen : Dat zulks

gedecideert ſchynt te zyn I. F. 4 S. 5. Om dat dit

zynde een incrementum Latens de Leenman daarvan,

zonder eenige opdracht, poſſeſſie krygt: arg. L. 3.

S. º D. de acq. vel. amitt. poſſ. L. 7. S. 1. D. de

A. R D L. 7. S. 7. D. de publ. in rem. act. L.

16. D. de pign. d. L 1. Feud. 4. S. 5 Conf. ANT.

MAT i H. obſ, rer jud, obſ. , n. 41. (a) Breidende de

Heer van HassELT dit uit tot een incrementum appa

rens of een eiland. arg. L. 32. pr L. 7. S 3. de A R.

D. zodanig zelve, dat de Leenman zich met dien

aanwas op nieuw niet behoeft te laten beleenen;

De HoLLANDERs ondertuſſchen, meent Hy, dat

hier omtrent iets byzonders hebben, als onderſcheid

makende tuſſchen bedykte en onbedykte Landeryen.

(a) MATTHEus handelt ter aangehaalder plaatze hier

over niet , Dus dit waarſchynlyk een drukfaut,

L ET
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LET TE R NIEUW S.

By de Erven Houttuin is voor eenigen tyd gedrukt

een klein Werkje ad Legem Julian Repetundarum in

oëtavo geſchreven door den Here MR. Joost ScHo

MAKER. (b)

Het zelve beſtaat, behalven de Opdragt en korte

Voorafſpraak ſlechts in XVI. SS. vervat in 46 bladz.

Doch wat valt er over zo eene gemene ſtoffe na

zo vele Schryvers en uitleggers veel te zeggen?

Behalven dezen hebben verſcheiden by gelegenheid

hunner promotien, daar over opzettelyk gehandelt.

Twee daar van ſchieten 'er my thans te binnen, die

te LEIDEN den 17. Dee. ,723 en 21. April 173o.

openlyk hunne Inaugurale Diſſertatien verdedigt heb

ben :

I. EGBERTUs TEMMINK, Amſtelodamo-Batavus,

De Munerum captatoribus, ambitus srimine & de

precunus repetundis.

II. WILHELMUs vAN BocHovEN, Dordraco-Bata

vus, de crimine Repetundarum.

Dus het wel niet anders zyn kan, of men moet

Over

(b) volgens de Opdragt aan ZYNE DOORL HOOGH.

ingericht de klein zoon van den genen, welkers dood

1. D. bladz, 119. is aangekondigt en van welkers af.

komſt, leven, hoedanigheid en Schriften de Lezer on

derricht kan worden

1. In het Neue GELENRHTE EUROPA van JoH. CHRtst.

STRoDMAN te Wolfenbuttel gedrukt part. VII. pag. 611.

f -

J tº: BIBLIoTH. des ſciences &?des beaux arts. Tom, XXVIII,

pag. 243. & Juiv.

3. NIEUwe NEDERL. JAARB, Auguſt, 1767.

4. CouRIER DU Bas RH1N du 26. Août 1767. N. 17.

waarmede men zich zal moeten vergenoegen, tot dat

Deszelfs Levensbeſchryving het Licht ziet en die te viu

den zal zyn in ZUTPHANIA ERUDITA, welke de Heer

Raad Fiſcaal en Secretaris ScHoMAKER, volgens het verhaal

van den CouRIER DE BAs RHIN, onder handen heeft.

B 3
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over diergelyke Stoffe, buiten weten zelfs byna het

zelfde zeggen, dat anderen gezegt hebben, ook met

betrekkinge onzer Vaderlandſche Wetten en Gewoon

tens, waar omtrent ik echter met den Here ScHoMA

KER (c) graag beken, dat deze Stoffe nog hedendaags

van toepaſſinge zy; gelyk ik my ook graag Laat wel

gevallen, dat de Stoffen 1N TIT. PANDEcTARUM,

de co cusſionibus & de L. Julia Repetundarum thans

veel overeenkomſt. en in de Practyk van de eene tot

de andere dik werf uitbreiding nodig hebben; Dit

kan ik beter, immers zonder nader en volledig on

derzoek, toeſtaan, dan dat de Cancelier BA coN

zich aan diergelyke misdaad zou ſchuldig gemaakt

hebben; Ten minſten de Schryver van zyn leeven (d)

ſchynt dit anders te begrypen: ,, Fuere quidam, qui
,, nomini tanti Herois varüs obtrectationibus nOtann

, inurere tentâre ſed fruſtra conati ſunt. Licet enim

, a Rege & Parlamenti Conſilio officiis ſuis remotus

, fuerit, id alia, niſi invidia procurante, cauſa fac

, tum non eſt;, Ipſo ſemet illo Scripturae, dicto
, conſolante: Nihil eſt novi. Dit aandringende met

het berouw aan duidende zeggen van Koning JACO

BUS: Utinam Baconus, meus olim Cancellarius, mi

hi Supereſſet, quam facile hinc me expedire vellem.

Doch wy hebben noch onlangs, I. Vertoog, gezien

hoe de afzetting van den Cancelier TRIBoNIANUs

welkers ontrouw in het verkopen der Wetten de

eer ScHoMAKER S. VIII. uit PRocoPIUs mede aan
tekent) door zyne Vvanden uitgelegt is. w

Terwyl ik ondertuſſchen den Lezer tot het Werk

je zelven wyze om daar uit met my te beſluiten,
dat

N

(c) S XI. Alwaar Hy * aantekent: ,, Diſtinctius Con

, cul/10 dicerectur Belgice Knevelary, ſi Magiſtratus viaut

, minis aliquid exegerit; Crimen vero Repetundarumrecte

, dicendum erit Ampt-Sebendery, ſi pecuniam acceperit,
, ut contra officium ſuum aliquid faciat vel non faciat.

d) Te vinden voor ZYNE Werken te FRANCKFoRT aan

den Main in 1665, gedrukt in Folio.
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,

dat de Jonge Schryver zyne vermogens met 'er tyd

willende beſteden aan ene minder gemene Stoffe,

daarmede eer inleggen en van meerder nuttigheid zou

kunnen zyn ,

Terwyl ik den Lezer derwaarts wyze, zeg ik, zal

ik hier noch, om de Ledige plaats te vullen, aan

merken, dat men dikwils te vergaat wanneer men al

leen aan de ſchraapzuchtigheid der Advokaten (de

goeden uitgeſloten) het verval in de Juſtitie toe

ſchryft. e Richter heeft er mede het zyne wel

eens toegebragt en doet het noch MARTI ALis II.

Epig. 13. ſcheert ze over eene Kam: Et Judex

petit & petit Patronus. -

Wy behoeven daarvan geen ander bewys, dan

dat van de WET der XII TAFELEN tot op onze

tyden tegens die misdaad uitdruklyk by Wetten voor

zien, jaa het geſchenken nemen verboden is, -

't Is waar volgens de Romeinſche Wetten mogten

niet alleen eet en drink waren, die binnen agtdagen

verteert konden worden, aangenomen worden, maar

het wierd zelfs onwellevend geoordeelt die te weige

ren L. 6 S. 3. ff de off. Procons. junéta l. 18. ff de

"Wij# - -och, dewyl de Romeinſche Gouverneurs, of

Hoofd - officieren in de Provincien verre reiſen moe

ſten doen, daar de onze op eene plaatze blyven, is

dit in Holland mede verboden.

Veel minder heeft de gewoonte hier plaats, om

ſchoon met een onſchuldig oogmerk ten aanzien der

beſliſſinge van een pleitgeding zelve, iets aan de

Richters tot ſpoedige afdoening te ſchenken, gelyk

in Duitſchland of werklyk geſchied, of ons door on

2e Agenten of Bediendens word wys gemaakt; De

fKeyzërlyke Verordening ten dezen opzichte zal beſt

doen zien, wat er van is. (e) -

Niets geeft meer gelegenheid tot zulke euveldade,

dan het kopen van ampten; Hierom ook outyds en
noch verboden,

Het

(e) ze is te vinden HAERL CouRANT van den 19.
Maart 1768. art. Weenen, -
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Het was dus eerder aan een verkeerden drift; uit

een kwalyk begreepen Vaderlands- liefde geboren,

dan aan een welberaden oogmerk toe te ſchryven,

dat de Burgery van Rotterdam den Magiſtraat in

1747. dorſt afvergen, om de openvallende ampten

voortaan ten profite van den Lande te verkopen;

Onze toenmalige Stadhouder W. LLEM IV. begreep

het beteren Hoogst deſſelfs Publicatie daar tegens is

een bewys van zyne gezonde manier van denken en

kennis in de Privilegien van ons Land. (f)

H. L.

(f) Zie NEDERL. JAARB. I. D. bladz. 864 877.

-g-e-as-a-se-
s

Te A M ST E L D A M,

By de Erven van F. H O U TT U ? N,

op het Water, en by andere Boek

verkopers in de voornaamſte

Steeden.
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RECHTSGELEERDEN.

III. V E R TO O G.

Voor de Maand MAART 1769.

jure naturae aequum eſt, neminem cum alterius de

trimento &f injurid fieri locupletiorem.

PoMPoN : in L. 2o6. f. de R. ºf.

Ze olgens de belofte (II. D. X. Vertoog) doch

# zonder er egter enige byzondere toepaſſing

V % van te willen maken, of party te kiezen,

heeft den Lezer hier het Rechtkundig en

beredenerend. Vertoog over de Schande

lykheit van het nadrukken van een 's anders boeken,

oor wylen de Heer GUNDL1NG, by zekere gelegen

heid en op verzoek van iemand, die er belang by had,

in 1726, afgegeven, en te vinden in GUNDLINGIANIs

part. ult. pag. 16o &fe:

Ondertuſſchen moet ik den Lezer berichten, dat ik

het niet geraden gevonden heb, die gehele redevoering

woordlyk op te diſſchen: om dat het my voorkoomt,

dat de hevigheid in dit ſtuk den Schryvers te zeer be

heerd heeft, en dat er, door het overlopen zyner gal

zaken en herhalingen en gelaſcht zyn, die er zekerlyk

zouden uitgebleven wezen, hadde hy de zaak wat be

daarder overwogen.

Van deze zyne driftigheid vinden wy een ſchreeu

wend voorbeeld in het Compliment, dat hy, hoewel

niet zeer poliet, aan den Heere Diaken CoL ERN te

Weimar, die dit Stukje wel ingericht, doch vryſcherp,

wondt, gemaakt heeft. -

Terwyl de Lezer dit Compliment zelve in GUND

LinoLAxis part. 36. p. 35) lezen kan, ga ik tot het

uittrekzel van het Vertoog over, in welk, hoewel er
III. DEEL, C al

N
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alleen het zaaklyk is ingelaten, echter nog enige ken

merken zyn overgebleven van de drift, waar door

Hy zich heeft laten vervoeren. Doch ter zake:

,, De Geleerden hebben veel over de Letter dieverye

'geſchreven, maar het ſchandelyk nadrukken van eens

ander Mans boeken, ruim zo erg, als het Plagium

litterarium der Latynen, en waarby en de boekverko

pers, en de gantſche handel, en de Geleerden zelven

lyden, is tot nog toe door niemand behandelt. ,,Wy

zyn dus voornemens, dit wanbedryf in een klarer

daglicht te ſtellen. Velen zouden gaarne hunne wer

ken gemeeu maken, zo zy, of daartoe de vermogens,

of ſlechts gelegenheid hadden, dezelven in de Wereld

te laten glyden. De Schryvers zyn dus niet te onregt

op hunnen ſchik, wanneer zy een drukker vinden,

die de koſten voorſchiet, en ze weten ook tevens,

dat hun arbeid, langs dien weg, in de handen der me

nigte geraakt, Zo 'er by gevolg gene boekdrukkers

waren, zou het er met vele arme Schryvers droevig

uitzien en hun harſſen werk der vergetelheid toegewydt

Worden

Het Werk nu van elk Schryver behoort hem in

eigendom, zo met opzichte tot zyne eigene gedachten,

als tot de waarde, die hy daar op kan ſtellen, wanneer

iemand het zelve drukken en er handel mede dryven

wil. Het ſtaat dus aan hem, met den Boekverkoper,

naar welgevallen in onderhandeling te treden. Intus

ſchen vindt men er die alleen ſchryven om bekend te

worden, en den boekverkoper den Winſt en het ver

lies geheel overlaten, of het werk voor een zekeren

prys aan hem verkoopen. In dit geval verkrygt de

boekverkoper het recht zulk een boek, met uitſluitin

ge van alle anderen, zelfs van den Schryver, te druk

ken en te verkopen, en den Schryver blyft niet dan de

eer of de Schande overig, van wel, ofkwalyk geſchre
ven te hebben. - u 1 º zº

Nu vraagt men, of een ander boekverkoper recht

hebbe, dit Werk, buiten toeſtemminge van dezen, na

te drukken? uit het zo even aangeroerde blykt, dat

die geen, welke het boek, door een verdrag, hoeda

nig ook, heeft overgenomen een onbetwiſtbaren eigen

dom op het zelve verkregen heeft, welke hem gew:
* ly
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, lyk door niemand kan ontnomen worden, ja zelfs niet

or Overheden en Vorſten. Uitlanders, en die onder

vreemde volkeren wonen , hebben even zo weini

recht, zo enen nadruk te beginnen , want recht blyft

recht; en men mag zyn even menſch niet benadelen;

ten ware men beweren wilde, dat Vreemden alleen

gehouden zyn, hunne eigene Landaart als hunne even

menſchen aan te merken. Doch al had deze ongerym

de ſtelling enigen ſchyn, belet dit echter niet, dat ene

vreemde Oppermacht haren onderdanen gene Vryheid

geven mag anderen, die hoewel in een ander Land,

nochtans met hen in vrede leven, ſchade te doen. De

Overheden, die dusdanige kwaadwillige onderdanen

onder hun beſtier hebben, zullen, ten einde hem niet

in hun boos opzet te ſtyven, wel doen, hen eene

byzondere ſtraf op te leggen.

En wat toch, vraagt men, is dit ſchandelyk nadruk

ken anders dan het gewrocht van afgunſt en eigenbaat,

die niet dulden, dat iemand, die door, een zuren ar

beid, met de zynen door de wereld poogt te komen,

daar in ſlage? Voorwaar dit heet zajen, waar men

niet gemaaid heeft,

Deze overtreders van de goede trouwe kunnen zich

dus niet belgen, dat men hen den naam van dieven

geve. Wie nu op dien naam niet geſteld is, verandere

zyne geäardheid en late zyn Evennaaſten, zyn billyk

verkeegen recht behouden. Zulken inmiddels zyn

ſommigen inwoners van jerland niet ongelyk, die het

roven niet alleen voor iets geoorloofds houden, maar

midden in het plegen van den zelver God om zynen

zegen bidden; noch den Tartaren die door de opvoe

dinge geleerd hebben, dat ſtelen gene zonde is.

Men valt dan ſterk in de manier van denken van de

ze lieden, wanneer men zich verbeeldt, dat men de

boeken van een anderen boekdrukker, die men nog

krygen kan, en waarvan deze niet afziet, maar er

zelfs nog eene goede hoeveelheid van bezit, en aan

een ieder verkoopt, met een geruſt geweten nadruk

ken en bem met koelen moede in den grond boren ;

of ten minſten eene gevoelige Schade toebrengen kan;

zo men er ſlechts wel by vaart. 't Is, zeggen ze, ge

ploeg dan men voor ergminderen prys dan een ander

2 VCT
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verkoopt, handel dryven ſtaat een elk vry; een K

1mall #'er zich niet over bezwaren,dat deze of#

dezelfde waren, als hy, verkoopt.

Fraje bewysredenen en uitvluchten waarlyk! Zo ze

doorgingen, zou men wel haaſt kans zien allen te ont

ſchuldigen, die, met Krispyn, het leder ſtelen en de

ſchoenen om niet geven. Deze zondelinge wysbegeer

te zweemt mede niet weinig naar die van de Algerynen

en de inwoners van Salee, Tunis en Tripoli.

In de toepaſſinge nu is het insgelyks waar, dat een

nadrukker goedkoop verkopen kan, want vooreerſt

betaalt hy den Schryver niet, of ten anderen woont hy

ergens waar het papier, arbeidsloon enz. minder in

pryszyn. (a) - - -

Geen ander boekverkoper mag zich tegen die uit

rekening verzetten, en men zoude dwaaslyk doen, te

beweren, dat het eenen derden vry ſta den prys van

eens anders goed vaſt te ſtellen. .

't Is egter buiten kyf dat een ieder handel mag dry

ven, zo hy ſlechts zyn Evenmenſch daarin niet on

derkruipt; En wie zal zodane onderkruiping billyken?

Geen Godsgeleerde, geen Rechtsgeleerde, geen Chri

ſten, met een woord, niemand die wel denkt, Doch,

laat ons verder een weinig ſtil ſtaan by het Valſch denk

beeld, welk de voorſtanders van het nadrukken zich

vormen. ,, De boekverkopers, zeggen ze, moeten

,, toch geen volkomen recht hebben, hunne boeken

,, alleen en# te drukken en te verkopen;

, dewyl ze alvorens rivilegie daar toe verzoeken, en

,, het zelve met gene geringe koſten verkrygen. Al wie

, een verkregen recht heeft, heeftgeen Privilegie nodig.”

Maar ze bedriegen zich en tonen tevens, dat zy den

oorſprong van het Privilegie op de boeken niet kennen.

Men mag zonder privilegie in boeken handelen; En

de noodzaaklykheid en het bedrog van andere baatzug

tige boekhandelaren heeft dit hulpmiddel aangewezen;

daar men zich gevleid heeft, dat ze zich, door de

ſtraffe der Overheid en ene verbeurt verklaring der na

ge

(2) Zie daar van die luſt heeft, de uitrekening zelve

by GUNDLING.
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gedrukte Werken zouden laten afſchrikken, zo ze al

van zich zelven gene deugd, eer en ſchaamte bezaten.

Ten einde dezen eenvoudigen, doch rampzaligen

tegenſtrevers de ogen werden geopend, is het nodig

dat den oorſprong van diergelyke privilegien ken

nen. Dezelven zyn niet lang na de uitvinding der druk

komſt ontſtaan; immers getuigt CHEvILLER (b) dat de

beroemde ERASMUs den boekhandelaar Frobenius te

Baſel, die insgelyks door zyne Spitsbroeders door het

nadrukken zyner boeken mishandeld was, dit heilzaam

middel heeft aangewezen; in zynen brief aan WIEinAL

# PIRcKHEIMER klaagt Hy zeer over deze Mishan

delinge :

# ſchynt dat Erasmus zich even daarom tot den

beroemden PIRcKHEIMER gewend heeft, om dat De

zelve zich toen ter tyd, naamlyk in 't jaar 1522 aan

het Hof van KAREL W##, en by dien Vorſt in

ene blakende gunſt ſtondt.

Niemand werpe my tegen, dat Frasmus enkel en

alleen beoogd hebbe, dat men de boeken van Frobenius

ſlechts binnen den tyd van twee jaren niet zoudenadruk

kern.

Uit den ſtraks aangehaalden brief blykt klaar, dat

Erasmus tot zyne drangreden gehad heeft, niet zo zeer

den bepaalden tyd van het Octroi, als wel, dat Frobe

nius nooit een boek heeft kunnen drukken, welk niet

zo daadlyk door andere baatzuchtigen is gevolgd en

nagedrukt: Hy dacht dus zyn Vriend dienſt te bewy

zen, zo hy hem ſlechts twee jaren tegen deze Gieren

beveiligde. Doch hier uit volgt nog op verre na niet,

dat, ofſchoon er geen privilegie van de Overheid

voor handen zy, iemand nochtans met recht onder

ſtaan kan , de boeken, waartoe een drukker zware

koſten beſteed heeft, na te drukken.

Men zal ook doorgaans zien, dat zulke nadrukkers

Faiſſariſſen zyn, want om goedkoop te verkopen,

betalen zy genen rechtſchapenen. Correcteur en doen

het geroofdewerk met duizend fouten in de Wereld

verſchynen. Voorts

(b) Traité de L'origine L'Imprimerie de Paris p. 2oo de

ſuive -

C 2
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Voorts nemen zy het algemeen belang al mede tot

een voorwendſel hun bedrog , als of den Geleerden

daarmede dienſt geſchiedde, naar wat Geleerde, die

wel denkt, is met eens anders ſchade gediend ! Daar

enboven wordt de algemene Welvaart niet bevorderd

door het plegen ener ongerechtigheid. Al verder: het

algemeen belang wordt door hun eigen ſnode voorbeeld

zyn het de boekverkopers zelven. Zy zoeken gene

buitenlandſche Werken. Ook zyn velen onder hen te

traag, of het mangelt hen aan onderhandelinge met

andere boekverkopers of aan de nodige penningen. De

Annales Francorum Eccleſiaſtici van LE CoINTE (c)

waren voor een redelyken prys te Parys te bekomen,

terwyl zy in Duischland, Holland en Engeland als zeer

ſchaars wierden uitgekreten, en waarom ? om dat 'er

niet gezocht wierden.

Men werpt ons verder tegen, dat de Studerende

jeugd, die gene grote vermogens bezit, belang by den

goedkoop heeft. Ook al een zwak argament. Alles kan

immers in de Wereld niet even goedkoop zyn. 't

Geen meer kost wordt hoger geſchat en vlytiger ge

lezen, daar en tegen worden de boeken, die er in

menigte zyn, ter zyde gelegd.

Velen ondertuſſchen klagen daar over, dat ze, zich

van de goede boeken willende ontdoen, daar op eene

aanmerklyke ſchade lyden. De nadruk brengt dit evenwel

voor het grootſte gedeelte te weeg, want het geen in

't begin veel koſt daalt meer dan de helfte, wanneer er

enige honderd afdrukſels meer van in de boekwinkels

verſchynen; of ook, wanneer de boeken, die men an

ders in Vrankryk zoeken moet, eindlyk in andere Oor

den, by hopen, nagedrukt worden.

Oudetyds waren de goede boeken duur en echter

wierden ze vlytiger dan in onze dagen gelezen. Ryke

lieden Kochten ze om anderen, minder vermogende,

'er mede te gerieven. De boekverkopers vonden hun

ne rekening by hun beroep; Zy drukten niet dan goe

de boeken, Leiden zich toe op fraai papier en een'

goeden druk, zochten kundige Correcteurs, beloonden

de

(*) Zie Bibliotheque Critique du Pére SIMoN,
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:

dezelven evenredig hunnen arbeid, en hielpen dus ve

len aan een ſtuk broods.
-

Maar laat ons de verdere bewysredenen onzer tegen

partye onderzoeken.

Ik betwiſt hen niet, dat wanneer een drukker zyn

recht verlaat, of verklaart zich ſlechts voor een tyd,

van het recht van Kopy, (zo als men het noemt) te

bedienen, het als dan een ieder vryſta zodanig een

Werk op te vatten en den regelrechtens, res nullius

cedit occupanti in dit geval te volgen. Doch dit is hier

de vraag met.
-

Eindelyk, zegt men, 't is de mode geworden, wer

ken na te drukken. Dit zy zo: een deugdzaam han

delaar zal zich echter nooit een zo kwaad inkruipſel

bedienen, om zyn Evenmenſch te benadelen. Dit is

alleen het Werk van deugnieten, welken het om 't e

ven is, of de Wereld hen voor eerlyke lieden, dan

voor bedriegers houde. Maar zy kunnen verzekerd

zyn, dat de Godlyke wraak hun wanbedryf vroeg of
laat zal ſtraffen.

Meer zeg ik thans niet, dewyl ik eerſt eens wil af

wachten, of de een of ander fynman op deze Verhan

delinge het harnas zal aanſchieten. # dan zal men

hem naar Verdienſten bejegenen en zyne ongerechtig

heid in een, nog klarer, daglicht ſtellen,

LET
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LET T ER NIEUW S.

Onze Nederlanders hebben inſonderheid verplichting

aan den Here Keyzerlyke Hof Raad OELRICHs, welke

eenige fraaije Academiſche Diſſerta ien, op onze Ho

geſcholen by Promotien als anderſins afgegeven by een

verzamelt en om zo der vergetelheid te ontrukken,

heeft laten herdrukken in theſauro Diſſert. juridicarum

ſelettiſſimarum in Academiis Belgicis hebitarum; te

B R E M EN EN LE 1 P s 1 o.

By joh. Henr. Cramer waar in de volgende:

I. JoH. vAN NISPEN ad Fragm. qua in D. ex. He

renn. Modeſtini IX Libris differentiarum ſuperſunt.

- Lugd, Bat. 175o. -

II. GULIELMUs PAUw ad varia juris capita. Fraj.

ad Rhen. 17o4.

III. ALARD RUD. DE WAAY ad l. 27. ff de oper.
Libert. Ibid. 1729. s

IV. JoH. GER: CHRIST. RUCKER de LL. 6. S. 1.

ff guemadm. ſervitus amitt. L. 49. ff de Re jud. L.

21.S. 1. ff de patt. Lugd. Bat. 1751.

FRID. GoTH. HoUCKIUs de rationib. vet. Ictor.

falſo ſuſpettis. Trai. ad Rhen. 1734.

(d). Dezelfde, wiens dood, op den 27. July 1767 voor

gevallen, wy 1 D. bladz. 94 aangekondigt hebben, doch

waarvan het ons niet heeft mogen gebeuren de Levensbe

ſchryving, die in de BoEKzAAL te vinden is, te plaatſen.
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RECHTSGELEERDE.

IV. V E R T O O G.

Voor de Maand APRIL 1769.

*

Civem egregium et ad omnia qua pro

videnda ſunt in Republicá et animo et conſi.

lio paraium.

II. 8.

Zie hier de tytel van het Werkje, waarvan wy II.

D. bladz. 64. nader beloofden te ſpreeken.

VER H A N DE L IN G

Over de

Handvesten en Voorrechtsbrieven

DER STAD DoRDRECHT.

Mitsgaders proeve van Geſchied- en Oudheidskundige

Aanmerkingen over de oudſte derzelven.

Om te ſtrekken tot een Voorloper ener algemeene

Uitgave der Handy. en andere Graaflyke

Chartres tot de gemelde Stad betrekking

* hebbende.

Volgens eene bygevoegde Lyst der daar toe

voor handen zynde ſtukken

door

Mr. PIETER HENDRIK vAN DE WALL.

Schepen in den Oud-Raad der Stad Dordrecht,

Te D o R D R E c H T.

By d'Erven J. van Braam en P. van Braam 1768,

III. DEEL, D Het

v

CicERo Epiſt ad Familia»
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et zal onnodig zyn met veelen te ſtaven,#AA&# dat dit tot het fus Publicum Hollandicum

•( H behorende, daar door een voorwerp van

onze beſchouwinge geworden is.
#s s=38- Dus onze Competentie daar over vaſt

ſtaande, merken wy vooraf aan, dat DoRDREcHTE

in 1229. (zo wy menen) het vermaarde STAPEL

RECHT, volgens welke de Scheepen eenige waaren

inhebbende en deze Stad willende voorby varen de

geladen Koopmanſchappen drie dagen lang aldaar moe

ten uitveilen of die Laſt met geld afkopen, verkre

gen hebbende, dit dikwerf een ſteen des aanſtoots

voor andere Steden en Provincien geweeſt is, en daar

door tot vele merkwaardige verſchillen en uitſpraken,

gelegenheid gegeven is; zo dat door het uitgeeven,

in orde ſchikken en by 'eenzamelen derſelve veel

dienſt aan het gemeen gedaan word. Om niet te ge

wagen, dat , dewyl die Privilegien en Graaflyke

Brieven verleent aan eene Stad, die outyds de voor

naamſte der Hollandſche Steden was, op de geheur

tenisſen en oudheden van het gehele Graafſchap en

daar door op de naburige Landen zo veel invloed

hebben, hier door niet alleen veel licht aan de Staat

kundige geſchiedenisſe , maar ook in de verſchillen

tusſchen de Hollandſche Steeden onder malkanderen

moet worden toegebracht, )

Wie ziet dan niet de verplichting, welke het Ge

meen en byzonderlyk de Dordrechtenaars hebben aan

Hunnen voortreftyken medeburger, die vaardig ſtaat ,

om met een goed oogmerk en geen minder overleg alle

't geene te bevorderen, wat voor zyn Gemenebeſt dien

ſtig is, en dusdoende op het Loflyk voorbeeld der

Dordſche Regeerders van oude tyden af, volgens de

bewyzen, daar van in de VERHANDELINGE bladz

** 4 Is
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41. enz. bygebracht, de Voorrechten van zyn Stad

te helpen handhaven.

Eene verplichting, die zo veel te groter word,

by onpartydigen; wanneer zy in aanmerkinge nemen,

dat de Heer DE WALL niet alleen de moeyte geno

men heeft, om dezen voorraad by een te zoeken ;

maar ook, ſchoon Regent van zyn Stad, alles op

geeft, wat tegens dezelve voor handen is. Ja tot

onderrichting en opheldering dezelve verrykt met aan

merkingen, die niet anders dan wel gevallen kun

nen ; immers zo Hy voortvaart dezelve op die voet

te behandelen, als Hy reets in deze Schets gedaan

heeft. De toegang, die Hy als Secretaris der He

ren Burgemeeſteren gehad heeft, en de edelmoedige

vergunning van Haar Wel Ed. Grootagtbaarheden,

om uit de Stads Privilegie Boeken en andere Char

tres zyn gebruik te mogen maken, zyn zo vele hulp

middelen, om dit Werk gewichtig en echt te doen zyn;

Wy zouden Hem dan wel durven verzekeren, dat

hier door en door de behandelinge der zake het

zelve met genoegen reets ontvangen is en zyne pogin

en dus verre van afgekeurt worden;

Waarom Hy vryelyk in zyn voornemen (bladz. 15:

geuit) om met overige Handveſten en Voorrechtsbrie

ven, welke gedurende de Graaffykc Regering op Dord

recht hunne betrekking hebben op gelyke wyze voort

varen, mag volhard.n.

Om den Lezer te doen zien, waarop deze onze

verzekering ruſt, delen wy hier eene der ſtukken -

mede, zo als het zelve door den Here van DE

WALL opgeheldert is, waar toe wy echter niet het

beste, maar een der kleinſte, om hier plaats te kun

men vinden, uitgekipt hebben : Hier volgt het naar

de bladz. 247 - 25o, geboekte Vertaling:

III. DEEL. D 2 ,, Flo
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;, Florens Grave van Holland, alle die gene, die

deze teghenwoordige brieven ſullen ſien, ſaluyt. Aan

ge

A A N M E R K IN GE N.

,, Menigvuldig zyn de Voorrechrs - brieven der byzon

dere Steeden, waarby derzelve Ingezetenen begunstigt

worden, om binnen zekere plaatzen , noch in perzoon ,

noch in goederen, te mogen bezet ofte bekommert wor

den (a),

Hier vergunt Graaf Florens aan de Dordrechtenaren dat

zy noch hunne goederen binnen Zuidholland (verſtaa dat

gedeelte van Holland, dat aan het Bailluwſchap van Zuid

holland onderhorig is) niet mogen bezet worden, uitge

zondert van Schulden, die voor een vertvaert Rechter ver

leden zyn (b) behoudens echter het Recht der Graaflyke

Tollen en de vryheid van Geertruidenberg.

Het recht dezer Tollen word hier voor behouden, om

dat anderzins de Graaflyke Tollenaren gehouden zouden

zyn , hun recht , 't geen zy tegen de Poorters wilden

ondernemen, voor Schepenen der Stad te vervolgen,

aan welker Uitſpraak de Graaf niet wel zyne inkomſten

konde verblyven. Ook word de vryheid van Geertrui

denberg mede hier van uitgezondert, gelyk die van Dord

recht uit een zoort gelyk Handveſt (c) aan die van Geer

truidenberg verleent, in dit opzicht onvermindert is ge

ble

(a) Handveſten van Amſterdam I. D, bl. 134. II. D. bl. 447.

Sententien van der Hogen en Provincialen Rade gedrukt, by VERA

NUs, bl. 5o5

(b) Dusdanige ſchulden, die voortyds ook verploegen ſchulden ge

naamt werden, zyn doorgaans by het ſchenken van zodanige Voor

rechtsbrieven uitgezondert. Zie S. vAN LEEUWEN Roomſch Holl,

Recht. V. Boek. VII. Deel. 0. 16.

(c) Handveſt van den 4. July 1271. Groot Charterk, I. Deel,

bk. 357.
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geſien hebbende de verſcheide dienſte, die onze Poor

teren van Dordrecht dikwils onſe voorſaten en ons

AAN M ER KI N GE N. "

bleven ; De nabyheid en naauwe betrekking dezer twee

Steeden, als culings beide gelegen in den Grooten Waard,

zyn buiten twyfel voor de reden hier van te houden.

Dit voorrecht is ook altyd by die van Dordrecht onder

die bepalingen gehandhaaft. Men vind daarom in de al

oude Stadskeuren, die men meent dat reeds voor den

aanvang der vyftiende eeuwe zyn opgeſtelt, een byzon

der Lid, betreffende deze Handveſt inhoudende, dat ſoe

wye daer over (verſtaa deze Handveſt gelegt tot een grond

ſlag dezer Keure) onzen Poerter an tastede, beclaghe of ver

onrecht ergent bynnen Suytbollant, dats op dye peyne ende

boete van bondert merck Lodewycks ſylver, dat ſonder ver

treck ſcarpelyk te berechten (d).

Niettegenſtaande dit Privilegie in het algemeen wel te

kennen geeſt, dat men geenen Poorter van Dordrecht p

noch zyne goederen in Zuid-Holland bezetten mag, zoo

heeft men echter altoos begreepen, dat zulks geen plaats

en had, wanneer een Poorter voortvlugtig was of zich

Schuil hield. Hierom Leeft men in de Conſtumen OWCT.

gezonden aan den Hertog van Alva, in het jaar 157o (e).

Dat men een Poorter noch zyn goeden in Zuydholland niet

en macb arresteeren , volgende die Privilegien derzelver

Stad, ten waere dat by Latiteerde, voorvluchtig of ſuſpect

van vluchte waere, 't welck in zulken gevallen , by con

ſent, ende met kennisſe van den Borgemeeſter zoude mogen

geſcbien. En in dien zin is het, dat diergelyke Privile

gien moeten worden opgevat, dewyl anders wel ras de

deur van allerhande ſchelmſche bedryven zoude worden

opengezet (f). Voor

(d) Miſ. Keur en Handvestboek geguct, B. bl. 33.

(e) By M. BALEN , bl. 554 en 555.

(f) vergelyk de Hvl'. Conſult. I, D. Nan

III, DEEL. D 3

verſoen, 34

• 238 pag. 389,
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gunſtelyk getoont hebben, ſoo hebben wy geoor

deelt met den inhouden van defen haer te verlenen,

dat ſy in Zuitholland , om geene voorgaande oorſaek

of rede , behoudens altyd de vryheid van onſe Stad

van Sinte Geertruyden Berge en de ons recht van

tollen mogen werden belet , gearreſteert ofte aange

houden te werden, in perſoon of in hare goeden,

ten zy voor zodanige hare ſchulden, welke verleden

en bekend zyn , voor den waere Rechter, tot ſoda

nige ende diergelycke zaken gemachtigt, welke ge

meenelyck Gewaert Rechter geſeyd werd ende ſes of

meerder getuigen, die de voornoemde verlydenisſe

of bekentenisſe van de voorſeyde ſchulden, om de

vorige redene erkenne. Willende indien imand, of

ymanden uyt de voorſeyde Stad van Dordrecht, in 't

voorſz. Land van Zuut-holland wonende eenige poor

ters van de voornoemde Stad uyt ſchult of uyt ande

re eenighderhande oorſaeck te recht wil trekken, dat

ſy komen in de voernoemde Stad van Dordrecht,

ſullen haer recht na de voernoemde Stad, op haren

eys, overvloedelyck ontfangen. In welkers getuige

nisſe wy deſe tegenwoordighe brief met onſen Zegel

hebben doen bevestigen. - Gegeven by Haerlem in 't

Jaer des Heeren duyſent twee hondert en ſeventich,

op Sint Thomas dach in Aprile. U

Jit

vA A N M. E R K IN G EN.

Voor het overige bevestigt deze Handvest het voor

recht den Dordrechtenaaren reets van Koning Willem ge

ſchonken, daar in beſtaande, dat zy voor Scheepenen

van hunne Woonſtad om ſchuld ofte uit andere oorſaa

ken te recht moeten worden aangeſproken.

Deze Handvest is voor de tweede reize herhaalt op

den 14- Septemb. 1284, voorkomende by vAN DER Eyck,

Handv. van Zuidholl. bl. 1o5, en in het Groot Charterb.

I. D. bl. 443• Gſ ,
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Uit dit Staaltjen nn laat ik den Lezer zelf oorde

len, wat nut uit het vervolg te wachten ſta; -

Zo het myn beſtek toeliet, zou ik hier gelegenheid

hebben, gelyk de Heer v AN DE WALL mede ge

had had, zo Hy het tot zyn oogmerk dienſtig ge

oordeelt had, uit te wyden over diergelyke Privile

gien vroegeren datum aan andere Steeden reets ten

tyde der in het beſlisſen der onderlingen verſchillen

en procesſen geoorloofde en gebruikelyke Kampge

vechten, waarin de Vorſten aan deze en gene plaat

zen vryheid gaven die te mogen verweigeren, wan

meer hunne Burgers daar toe geroepen wierden. -

Doch ik ſchey liever thans hier van af, om nog

met weinigen hier by te voegen, waarmede ik had

moeten beginnen , dat de Heer vaN DE WALL, na

alvorens de Handreiking van de Heeren vAN ALPHEN

en vAN MIERIs edelmoedig erkent te hebben, op

geeft de bronnen, waar uit Hy geſchept heeft, met

roemryke aanhalinge en bygevoegde byzonderheden

zo van de bekende en onbekende Schryvers en Boe

ken als van ongedrukte Handſchriften merendeels te

Dordrecht berustende, waar uit Hy, behalven het

Charterboek van vAN MIERIs, en de Placaatboeken,

deze Stukken, volgens de Lyst beginnende met den

2 Mey 1o64 en eindigende met den 4 Maart 1581.

enomen heeft, om dus aan de belofte te voldoen,

welke Hy in 1761. in zyn Tegenbericht op het Na

bericht van den Here J. BENT over de jaer - maand

en dagtekeningen van de Chartres en Handvesten van

de Graven van Holland gedaan had.

III. DEEL.
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--- -----------

L E T T ER N I E U W S.

A M ST ER D A M.

By S. van Esvelt is te bekomen het Twede Stuk van

het Rechtsgeleerd. Woordenboek door Mr. FRANCIs

CUs LIEVENS KERSTEMAN , waar van II. Deel

bladz. 24. Geſproken is.

======

- Te A M S TE L D A M,

By de Erven H O U TT U ? N, op het

Water, en by andere Boekverkopers

in de voornaamſte Steeden.



D E

REGTSGELEERDE

V. V E R T O O G.

Voor de Maand MAT 1769

Vivit enim in Vobis facundi Lingua parentis,

Et res heredem repperit illa ſuum.

O v 1 D. de Ponto II. 3.

&#AA33edert E2 AsM U s en BE zA de Oordeel

»( S ), kunde Cars Critica:) in de Godgeleerd

»( heid en C UJA c 1 Us en anderen deſelve

in de Rechtsgeleerdheid geoefent hebben,

& Gas & ### algemeen geworden in die

wetenſchappen als in haar eigen gebied.

Haar nuttigheid heeft niemand met recht tegenge

# , wanneerze binnen de paalen van beſcheiden
Ve.

III, DEEL. E - Ten
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Ten tyde van C 1cr R o (a) beletten de Schryf

fouten in de Boeken reeds dikwerf den waren zin

des Schryvers. En in het byzonder hebben de Key

zers THEO DOS IUS en VALENTMNIANU 5,

in L. un C Th. de Resp. prud de handſchriften der

Rechtsgeleerden, om diergelyke reden, al met mal

kanderen willen vergelyken.

Hoe zeer wy dus bekennen moeten, dat 'er zelfs

in het Florentyniſche handſchrift (b) van ons Co RP Us

J UR 1 s verſcheiden fouten konnen , ja werkelyk

zyn ingeſlopen, weiken de Lezing en Zin dikwils

kunnen moeilyk maken, geloof ik echter dat ze min

der zyn, dan ſommigen zich verbeelden en anderen

verlangen, om het genoegen te hebben voor uitvin

ders door te gaan. De eerſte, dikwils verlegen met

de uitlegginge van de eene of andere Wet, weten zich

niet anders dan door cene kwalyk geplaatſte verbete

ringe te redden,

e andere lopen gevaar hun eigen fouten voor

den dach te brengen, wanneer zy die der afſchriften

navorſchen#

Zekerlyk de kennis van een CR 1T 1 c Us moet groot

en uitgebreit zyn; C R AT Es M E LLoT E s vereiſcht

in dezelve, de die van alle de vrye en edele weten

ſchappen, welke de Grieken 'EyxvzAowat?sin noemen.

Het is dus raadzaam hier omtrent zedig en niet bui

ten noodzakelykheid te werk te gaan.

De geleerde L 1 F s 1 Us heeft ons daarover een

fraay

(e) Lib XIII, ad Att. ep. 23.

(b) Omtrent de afſchriften en drukken, die buiten dit

Handſchrift zyn, zou meer een waarſchouwing, dan ee

ne Oordeelkunde plaats hebben kunnen ; zo het waar is

dat alle deze afſchriften en Drukken uit dit eenige Flo

rentynſgie zyn voortgekomen; gelyk B R EN c MANN bi *

?and: III. 2. voornaamlykbeweert; doch door W 1 ELI N G.

Prºf. Lett. Jur. Civ. in twyfel getrokken word, zoda

nig, dat Hy daar omtrent eene nadere en volkoome we

derlegging beloofd had,

(*) Qv 1 NT - L 1 AN. Inſt. Orat. XI c. ilt. ,, Dum li

brarierun inſeciari volunt inſciti ens, Juan conſitentur.
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fraay Hekelſchrift nagelaten in zyn droom, onder

den naam Satyra Menippea. - -

Om dat er veele onder onze Rechtsgeleerden zyn;

welken denzelve mooglyk niet dan by naam kennen,

zal ik het hoofdzakelyke, voor zo verre thans hier

te pas komt, mededeelen, om dat het fraaye les -

ſen, omtrent het oefenen der Oordeelkunde, in

houd:

Hy voert C 1 cER o al ſprekende in en zich in ee

ne nadrukkelyke Redenvoering beklagende over de

vergaande buitenſporigheden der C R 1 T 1 c 1, welken

hy meent, dat, wegens het geweld dat zy omtrent

woorden en zaaken plegen, de ſtraf dienden te onder

gaan by de Lex Cornelia de Sicariis op de doodſlager

enz. vaſtgeſteld.

De DR oo M ER verbeeldt zich onder het tumult,

dat 'er by deze beſchuldiging van C 1 c ER o gebo

ren word, zelfs onzen ongelukkigen en zo dikwerf

gehavenden groot Cancellier T R 1 B oN 1 AN Us te

hooren; den Raad als toeroepende:

,, Ecceme infelicem et ovanos Laboresmeos! Non

,, corrigunt me ſolum ſed corripiunt, quaſi mala,

, imo nulla, fide in exſcribendis Legibus verſatum,

, Quodſanctum quod immotum eſt, tangunt violato

, res Majeſtatis et ultore gladio puniendi.

Andere beledigden in andere gedeeltens der weten

ſchappen ſchreeuwden niet minder ; En het zou 'er

Heelyk met de Oordeelkunde uitgezien hebben, waren

As co N 1 Us PAE D 1 AN U s, V E R R 1 Us F LA ccUs

en A U LU s GE LL I Us voor de bedaarde Critici niet

in de bres geſprongen.

Het Raadsbeſluit , door Cicero gevraagt, komt

dan eindelyk, voor den dach, waarby de Oordeel

kunde wel blyſt toegelaten ; doch onder zekere be

palingen. . -

1. Dat zich daarmeede geene weetnieten enz.

zouden bemoeijen , maar zulken , die in ſtaat

zyn van de Schryvers met er daad Licht by te
Zetten

2. Genen onder de 25 doch ook

3. Niet boven de 6o Jaaren.
E 2 - 4. Dat
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4. Dat men ze uit goeden Boeken en Handſchrif.

ten zou maken en niet uit gisſingen ; ten ware

die klaar uitgemaakt en zeker zyn , anders geſtraft

als bedriegelyke waarzeggers en horoscoop trekkers;

5. Dat de Critici, zo veel mooglyk (om dat deze

de hoofd ziekten zyn) zullen afleggen de Schryfjeuk

te en zich voor kyven wachten;

In het kort een Hekelſchrift, dat ik yder raad te

Leezen.

Wanneer men nu hier mede vergelykt de in den vo

rigen Jare uitgekomen Werken van de Heeren Ge

broeders H E R MAN en Jo H A N CAN N E G 1 E TE R,

waardige Zoonen van dien geleerden Arnhemſchen

Hoogleeraar zyn wy genoodzaakt, dezelve onder die

bedaarde Critici te ſcharen en uit kracht van dit

Raadsbeſluit tot de Oordeelkunde met volle ruimte

toe te laten. Wy hebben niet anders daartoe no

dig, dan ons op die Werken zelve te beroepen en

dit daadlyk door eenige proeven, daar uit genomen,

te bewyzen. Wy beginnen dan met

I.

HERMANN I CANNEGIETERI

#Cti et Anteceſſoris

O Bs E R. v AT 1 oNU M.

JURIS ROMANI

Liber Primus

In quo plurima Juris Civilis, aliorumque

Auctorum Loca explicantur et emendantur

FRAN EQUE RAE.

Exudit Gul, Coulon Acad. Typogr.

1768.

* Waaromtrent vooraf en vooral ſtaat te worden

aangemerkt, dat de Heer H E R M. CANNE G 1 E

T ER reets den 18 September 1744, wanneer Hy op

Leidens Hogeſchool gepromoveert wierd, in zyne In

augurale Diſſertatie de difficilibus quibusdam Legibus
- €C
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eeniger derſelver behandelt heeft, welke hier nu

wederom, met eenige vermeerderinge, voor den

dach komen, als komende de ſtoffen, aldaar in de

I. II. V. en VI. Hoofdſtukken te vinden, nu hier in

het VIII, lX. Xl. en XVl. Hoofdſt. voor.

Het Werk is opgedragen aan den Here v AN

BLE 1 s w Yc K Penſionaris van Delft, een Man,

wegens zyne zonderlinge geleerdheid en verdienſten

by yder, en byzonder onder de Geleerden, waarvan

Hy een groot voorſtander is, geagt en met welkers

ware Vriendſchap zich de Schryver vereert rekent.

Terwyl Hy by deze gelegenheid openlyke betuiging

doet van de erkentenis, welke Hy aan dezen zynen

Patroon en Vrind ſchuldig is.

Verders vind men in het Werk zelven veele fraaije

#kingen op die bezadigde Oordeelkunde ge

TODCl,

8, Onder anderen treft men daar in Cap. XVI. aan ee

ne zedige wederlegging van het gevoelen van den Here

Praeſident v AN BYN KE R. s Ho E K, (a) over het ou

de Recht der Romeinen omtrent hunne Schuldena

ren. Men weet dat, v:## ſedert die geleer

de Man heeft beweert, dat de WET DE Xll. I A

F EL EN welke den Schuldeiſchers naar de klank der

Woorden, (b) na voorafgegane wyze van procede

ren, vryheid gaf, om hunne Schuldenaars in ſtuk

ken te kappen en te verdeelen niet van derſelver lic

hamen maar van hun goederen zou moeten worden ver

ſtaan, dit gevoelen door de meeſte, byzonder hier te

Lande, overgenomenis;

Dit beſtryd nu de Heer Cannegieter en betoogt,

voornaamlyk uit andere wredere Wetten der oude

Romeinen, dat deze vreedheid geen oorzaak zy om

deze verdeling der goederen in plaats van Licha

men te onderſtellen, te minder, om dat 'er

mid

(a) Obſ. I. I. -

(b) Tit VII. de Re jut " ,, Et Si plures forent,

Tuibus reus eſſet judicatus tertiis nundinis partes ſecanto.

Si plus minusve Jecuerint: ſive fraude eſto.

E 3
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middelen zyn, om de uitvoering daarvan voor te

komen. -

Des Heeren Cannegieters bewyzen dien aangaande

bygebracht ſchynen invloed gehad te hebben; im

mers wylen de Heer Jo Ac H. Jo H. Sc H w A RT z.

Profesſor te Groningen onder anderen heeft agter

zyn ſpecimeni Obſerv. ad varia JCtor veterum fragmen

ta, waarop Hy in 175c. te Leiden publice gepromo

veertis, deze Theſis, Paena obſerati, debitaris ex L. Xll.

tabb. fuit corporus disſectio; non bonorum auctio.

Ofſchoon ik nu den Here Cannegieter, hier om

trent, noch niet volkomen kan toevallen, ontveins ik

niet, dat zyne drangreden my aan de andere kant

mede beletten dat van den Here Bynkershoek , en

vroegere en latere met Hem eens zynde Schryvers,

volſtrekt aan te hangen.

Terwyl ik dit dus van weerskanten te meer onbeſlist

late, om dat Parthye te kiezen inyn oogmerk ook niet

is, zal ik deze Leezer noch in het kort een denkbeeld

geven van des Here Cannegieters Schryftrant tot over

tuiging van de bezadigde, zedige en overtuigende

wyze waarmedel Hy, de gevoelens van geleerde Lie

den beſtrydende, het zyne voorſtelt.

Ik kip daartoe uit Cap. XI. niet om dat dit het

beſte is, maar om dat het kort en een afwyking van

een gevoelen van denzelfden groten Bynkershoek is

en tevens aanduid, dat de Schryver tot geen veran

dering, dan in noodzaaklykheid overhelt. Men leeſt

naamlyk deze woorden L. I. ff de Decret al ordin.

faciend, genomen ex U LP 1 A N 1 Opin. lib 3:

Medicorum intra numerum praefinitum couſtituendorum

arbitrium non Praeſidi Prouincia commisſum. ſed ordini

et poſſeſſoribus cujusque Civitatis ut certi de probitate

morum et peritia artis eligant ipſi, quibus ſe liberosque

ſuos in agritudune Corporum committaut.

De Heer ByNKERsHoEK (c) leeſt hier, omdat Hy

conduit verklaart niet te begrypen, wat Posſesſorib.

hier zeggen wil , Profesſoribus; zodanig dathet#
G

(e) Olſ. I. 15.
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de Decuriones en Profesſores te zamen ſtond, om Ge

neesheeren voor hun Stad of Diſtrict uit te kiezen;

omdat niemand beter dan de Profesſoren over de be

kwaamheid peritia artis; gelyk de Decuriones over het

goed gedrach, de probitate morum, voor zo verre zy

Burgers of Inwoonders waren, konden oordeelen.

De Heer CANNEGIETER, na vooraf betuigt te heb

ben, dat Hy, niet verwaant genoeg zynde, om iets

te zien, waar in zo groot een man zwarigheid zach,

alleen uit hoofde van het ſpreekwoord:

II•xxaxi zet znwagºs erº: **A* naiever sixar. 't geen,

meen ik, in 't Latyn zeggen wil, Saepe etiam eſt olitor

verba opportuna Locatus de uitlegging dezer wet on

derneemt, oordeelt 76 poſſeſſoribus te moeten behouden;

Hy heeft hiertoe deze drie voorname redenen, by

Hem zelven breder aangedrongen:

1. Dat men niet lichtelyk tot de verandering

van den Text, volgens begeren van den Here Byn

kershoek zelven (d) moet overgaan, maar zo veel

mooglyk de aangenoorne Leezing behouden.

2. Om dat uit Inſcriptien en Wetten blykende,

dat Ordines en Paſſesſores in de Volkplantingen zyn

het geen te Romen de Senaat en het Volk waren,

men het geval in deze Wet daartoe gevoeglyk kan te

huis brengen, dat niet de Gouverneur of Hoofdoffi

cier der Provincie de macht tot aanſtelling der Ge

neesheeren had, maar de Regering aldaar te zamen

met de Poſſesſores of Ingelanden, Eigenerfdens enz.

't Welk 3. de Laatſte woorden der Wet: eligunt,

ipſe quibus ſe Liberosque ſu0s in aegritudine Corporum.

committant. (Zo dat het die Ingelanden niet onver

ſchillig was , wie over, hunne Ziektens en die van

hun huisgezin gingen, als hun Lichaam niet graag

toevertrouwende aan ſlegte Kerels en Kwakzalvers)

aannemelyk maakt, om dat die anders niet wel uitge

legt konnen worden.

(a) Pref: ante Okſ fur. Rom.

»
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D R U K F E I L E N.

Dladz. Regel. ſtaat: lees.

7 (q) confir B confirm.

9 24 n1ct nut.

13 (b) GELENRHTE GELEHRTE.

CoURIER DE CoURIER DU

17 22 Gal- Gal,

d2 3 naar ' Inaar

I9 argament argument

24 6 ZO ZC

8 hebitarum habitarum,

I4. Frai Traj.

25 26 Schepen Schepen en

IN TE V O E GE N.

8 (t) VINNIUs ad S2. pr. J. de S. R. et U. P.

292 Z. 8. is dit de zin: t

Dat het algemeen belang, in plaats van

bevoordeelt, omver geſtoten word, en

dus de Boekverkopers ter kwader trouwe

handelende, zelfs oorzaak tot verval der

Boekhandel geven;

24 MATH. Ro E. v ER ad Loca quaedam f. C de

pravata Lugd. Batav. 1739.

GUL1ELM. BEST Conjecturae quadam ex jure

Civ. Traj. ad Rhenum 1704.

Te A M ST EL D A M,

By de Erven van F. H o U T T U r N,

op het Water, en by andere Boek

verkopers in de voornaamſte

Steeden. *
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REGTSGELEERDE.

VI. V E R T O O G.

Voor de Maand JUNr 1769.

II.

D o M 1 T I I U L P 1 AN 1.

FRAGMENTA LIBRI SINGULARIs

REGULARUM.

&

I N E E R T I A U CT OR I S.

CoLLA T 1 o LE GUM RoM. E T MosA 1 c AR.

Quibus NoTAs Adjecit

JOANNES CANNEGIETER.

Advocatus in Curia Gelrica,

Accedunt

EJUSTEM Disquiſitio de Notis &? Siglis Veterum:

& Obſervationum Miscellanearum

Liber Singularis Y

3

TRAJECTI AD RHENUM

Apud G. H. Kroon Bibliopol. 1768.

Quarto.

JII. DEEL - F Om
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&%##m een nauwkeurig uittrekzel van deze vier.

“ O
•( ).

Verhandelingen te geven, lyd ons tegen

woordig be#
-

De Lezer gelieve zich dus te vergenoe

#saszºººº gen met den algemenen inhoud van dit in

een band 't zaamgevoegde Werk, 't welk, behalven

een korte Voorrede bevat :

I. Tituli ex Corpore ULPIANI XXIX, ſive fragmen

ta ez U L PIA N 1 libro Regularum Singulari , cum

notis perpetuis. -

Index Titulorum ex Corpore Ulpiani,

-Rerum & Verborium incontextum Titulorum

ex Corpore Ulpiani.

II. Collatio Legum Moſaïcarum & Romomarum cum

perpetuis Commentariis. .
Index titulorum Collationis LL Moſaicar & Rom.

Rernm & verborym incontextum Collationis

LL. Moſaïcar & Rom.
n

III. Desquiſitio de Notis & ſiglis.

Anacephalaeoſis Disquiſitionis de Notis.

IV. Obſervationum Miscellanerum Liber Singularis.

Summae rerum, qua in Obſerv. miscell. librö ſingu

lari tractantur.

Zynde bovendien dit 't zaamgevaegde Werk, uit

deze vier byzondere Tractaatjes anders beſtaande,

voorzien van volgende algemene Regiſters:

Index I rerum &f verborum.

– II Auctorum Legum & Fragmentorum Vete

rum, qua citantur, illuſtrantur, exponuntur aut

corriguntur. A

- III Auctorum Recentiorum.

J

Om nu echter den Lezer eenig denkbeeld te geven,

van de wyze, waarop de Heer Advokaat Cannegieter
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de zaaken behandelt, zullen wy maar eene plaats opges

ven; handelende over de Oude en hedendaagſche wy

ze van overdragen of tranſporteren van goederen, welk

voorkomt pag. 75 45o en 451 en welk zo veel te meer

den Lezer, meen ik, behagen zal, omdat ze loopt

over de Oudheidkunde van zaken zelve, die noch in

gebruik zyn hier en daar, en welkers oorſprong niet

onaangenaam is te weten: terwyl Hy omtrent de ge

, zonde Oordeelkunde op andere plaatzen veel vinden

kan. ,, Gelyk nu omtrent de Vindicatie of invor

deringe van een goed door ſtilzwygende toeſtem

minge en gewoontens ingevoert is, dat men, niet op

de plaats in verſchil behoefde te procederen, maar vol

ſtaan kon met een enkele klomp aarde aan den Officier

te brengen en daarop, als of zulks op het gehele ſtuk

Land geſchiede, de Vindicatie gedaan wierd volgens

GELL. XX. Ic. is het ook gepraétizeert omtrent een

afſtand ofte mancipatie van goederen. Hier van ont,

dekken wy de overblyfzels noch van in G E LD ER

LA N D ; 't is deſen aangaande zeker, dat het woord

effestucatio, een overdragt of tranſport van ongerede

goederen, ontleend is van feſtuca , een ſtrohalm , of

iets diergelyks, welke de Eygenaer , tot een teken,

dat hy den eigendom overgaf, wegwierp; gelyk daar

over die beroemde Rechtsgeleerde en Gelderſche

Raadsheer FRED. voN DE SANDE, de effeſtucat. in

pr. kan nagezien worden; Die feſtuca beſtond in een

ſtrohalm, welke onze Voorouders dikwils by het ver

vreemden der goederen gebruikten, immers volgens de

SALschE WETTEN wierp de Verkoper of de Tran

## zulke Strohalm in den bloten boeſem van den

oper. Zie HoFMAN jurisp. ſymb vet Germ. S 15,

Dus dat de Verkoper die# wegwerpende en

de Koper die ontvangende daar van de ſpreekwyze

per feſtucam rem werpire dat is : repudiare, wegwer

pen, aan een ander overdragen ; Hier om wierd dit

gezegt in den halm ſchieten, waartoe weder om be

treklykgemaakt moet worden het woord ſcotatio en by

de Franſchen deguerpir. Raadpleegd hier over dan in

het Vaderlandſch Recht zo zeer ervaren. Nymeeg

F 2 ſchen
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ſchen Penſionaris LAMB. GoR1s in Adverſ, jur. ſub

ſeciv. Tract. 3. part., 1 cap,, 1: De Verkoper gaf

daar op den Koper de hand en bekende met open mon

de, dat hy het overgedragen goed aan hem, opvol

gers en Erven afſtond ; . Hierom vind men genoeg

zaam in alle Transport brieven 'er by gevoegt, verte

en met hand , halm en mond; Tot een voorbeeld

ier van kan verſtrekken het formulier van een Op

dracht, welke JoH. SoHRAssERT een beſtig uitlegger

der Gelderſche Rechten, en een man beroemt door

verſcheiden bewyzen van zyn verſtand in Comment ad

jus Velay cap. 24. art. 1. alwaar echtervoor Koper

voor al Verkoper moet gelezen worden, bvbrengt.

Ondertusſchen betekent het woord feſtuca ook wei

een Splinter, welke men voornaamlyk gebruikte by

het overdragen van het bezit en eigendom van een

huis; En HoFMAN ter voorz, plaatze S. 19. verhaalt,

dat in zyn' tyd men door het ſteken van een zode of

het breken van een Splinter uit een deur Posſesſie

nam. Deze zode of klomp aarde wierd in een ron

de of cirkels wyze gedaante geſtoken, om daar door

aan te tonen, dat men het goed of Land overdroeg,

zo groot en goed als het was , zie HoFMAN S. 14.

Ondertusſchen verhaalt D U CANGE Verb. Inveſtitura,

dat deze gedaante vierkant enz. geweeſt is. In DREN

THE word er een ſtok gezet, volgens GoRIs ter aan

geh. plaatze. Zomtyds wierd er een kus onder ge

mengt; ook wel takken , die in een zode geſtoken

wierden; mooglyk om daar door aan te toonen, dat

niet alleen de grond, maar al wat op de oppervlakte

was, overgedragen wierd. De overdragten geſchie

den ook wel door ſtukken hout, biezen garden, zoo

den, mesjes, geld of penningen, boeken en wat dies

meer is.

Die zinnebeeldige zaken wierden ook wel eens ge

voegt by de Opdracht-brieven, daar aan gehegt, ge

bonden, genaait, en wierden zorgvuldig daarby be

waart, zelfs by de Altaaren, waarvan er noch he

dendaags voor handen zyn. Zie Jo A cH ER N. DE

WEsTPH AL 1 A Monum. ined, Rer Germ. in

Praf.
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Praf. T. 2. p. 28. Zomtyds wierden ze ook wel ge

broken ; De reden van deze Zinnebeeldige overdrach

ten ſchynt geweest te zyn , om dat het onbedreve

gemeen dikwils den inhoud der inſtrumenten, al veel

tyds in een vreemde taale beſchreven, niet begrypen

de, dit hen hier door aan het verſtand gebracht wierd

en zy begrepen, dat door het wegwerpen van een Halm

den eigendom kwyt wierden. Die hier uitvoeriger

over onderrigt wil zyn, ſla den Geleerden HoF MAN,

den Achtbaren OTTo Exerc. de jurisp. ſymb, en voor

al du CANCE ter aangeh. plaatze, na cc. Verder haalt

de Heer CANNEG 1 ET ER pag. 451 dit ſtuk weerop,

en toont vooraf, uit een Oud handſchrift in de Bibl.

van Leiden bewaart wordende, en bevattende Privi

legien , ſtatuten, Vrybeden en Voorrechten der Sadt

Cleve, ('t welk hy hier en daar in de Lezinge ver

betert) aan de gebruiking van den Halm en het weg

werpen of Strooyken werpen, volgens de Brabanders.

Voorts tekent Hy uit KILIAN omtrent de Stokleggin

ge hier toe mede betreklyk iets aan;
Waarna Hy overgaat tot onderzoek van het woord

Scotatio, over welkers oorſprong het de Geleerden

niet eens zyn.

,,Zommigen willen het afleiden van het Duitſche Schutt,

terrae gleba, een kluit of Spit aarde, anderen van het

Deenſche Skiode , het geen maneipare betekent; Zie

den Geleerden EcKHARD. in Herm. Jur, pag. 282.

My echter ſchynt het te komen van het Schieten; Be

halven het geen ik hier omtrent reets gezegt heb, maak

ik dit op , uit de woorden van WALDEMAR I welke

volgens de aanhaling van du CANGE V. Scotatio door

Hem, lib. 4. cap. 13. LL- Scaniaz, gebezigt, en door

ANDREAs SUENON, in 't Latyn overgezet dus luiden;

In venditione terrarium ad translationem dominii neces

ſe eſt, ut interveniat, quadam ſolemnitas in qua terra

moaicum, emtori pallio eartento manibus adts/tentium,

qui , ſº factum revocetur in dibium, perhibere posſurt tes

iimonium veritati, aponit venditor, qui deſignatam

terram quam distahit in en orem, in ipſius transferre

dominium profitetur. Deze plegtigheid nu kan uit on
• f: 3 Ze

we vººr
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ze bygebrachte gemeene ſpreekwyze gevoeglyk Scota

tio genoemt worden : In 't Formulier by MA R cU L

P - U s lib. 1. cap. XIII. ſtaat: Sua ſpontanea volun

tate nobis per festucam viſus eſt werpisſe vel condonar

ſe, over welke plaatze men de Aantekeningen van Buc
NoN dient na te zien, waarin Hy over verſcheiden

zinnebeeldige overdrachten, inzonderheid over het

wegwerpen van den Halm (de festuca werpienda)

treflyk redeneert pag. 173 ſeqq. In de Saliſche Wet

ten is een Tytel de Afatomie; de uitleggingen maken

daarvan giften, die door een Halm, geworpen in den

boezem van den begiftiftigden, verricht word. Zie

FR. PITHoEUM ad d tit. Hier van daan vind men meer

dan eens aldaar gebezigt in Laiſum, dat is, een halm

in den boezem werpen.

En dit word noch hedendaagſch in dit ons Gelder

land Graafſchap Zutphen (vervolgt de Heer CANN E

'G IET ER) in agt genomen, alwaar de Verkoper een

ongereed goed voor den Officier zullende afſtaan ge

woon is een Stokje of Pen weg te werpen, en de

Koper die op te nemen van den grond, waar door

dan van den Verkoper tot den Koper de eigendom

geoordeelt word overgegaan te zyn, gelyk daar van

(beſluit de Heer CANNEGIETER) als by een onwraak

baren getuige, gezien kan worden by den vermaar

den Rechtsgeleerde Joost ScHoMAKER Conſ. IV. 19.

n. 82. ſeqq. alwaar hy ook iets meld van het toebren

gen van den beeker, als voormaals een Zinnebeeld van

overdracht. cc.

Vervolgens handelt de Heer CANNEGIE TE R hier

over de oude gewoontens, om op de plaatze in ver

ſchil zelve te procederen; Doch dit zy voor ons be

ſtek genoeg en ten genoegzamen bewyze, dat beiden

door ons te recht als competente Critici zyn aange

merkt, en zo door hunne behandelinge als fraaije ſtyl

verdienen, dat wy hen , als Erfgenamen van de wel

ſprekenheid en geleerdheid van hunne welſprekenden

en Geleerden ouden Vader(a), dien wy lang leven wen

ſchen, blyven aanſpreken:

Vivit enim in Vobis facundi Liugua parentis.

Et res heredes repperit illa ſuos.
STERF

(o) Zie zyn leven rees beſchreven, Neue Gelebrt Europa

p. 1, pag. 14. enz. •
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-

sT ER F- GE VALLEN

N r M E G E N.

Voor eenigen tyd is in den Lande van RAvESTEIN

te Udem, overleden, en om dat Hy altyd zo tegen

het brengen der Lyken in de Kerke geweeſt is, buiten

(a) begraven, de Heer

CORNEL. WALRAVEN vAN VONCK (b)

Oud-Richter-Burgemeeſter Schepen , Raad en Se

cretaris der Stad Nyegen;

Oud-Historie-Schryver van de Provincie van Gelder

land.

Oud-Rent-Meeſter der Domeinen des Quartiers van

Nymegen.

geheimraad en Hiſtorie Schryver van den Keurvorſt

van de Paltz; (c)

Lid van de Sociëteiten der Wetenſchappen: te Flo

rence, in Toscanen, van de Arcadiers te Romen,

van de Academie te Manheim, Directeur van

die van Haarlem.

A A N

w

(a) Zommigen menen dit het voorgeven te zyn , doch

de beweegoorzaak, om dat hy Gereformeert geſtorven zyn

de, de gewyde aarde niet verdiende, waar door dan ook

zyne verandering van Godsdienſt, hem toegeſchreven, ee

Ligzints vervalt.

(b) Deze beroemde Heer, voornaamlyk uitmuntende in

de Fraaije Wetenſchappen, en daar aan verknogte Rechts

geleerdheid, verdiende daarom en wegens zyne menigvul

dige Ampten, Commisſien en overgaan in dienſt van een

vreemd Vorſt, eene byzondere nagedachtenis en Levens

beſchryving, waar op wy noch hopen. Inmiddels kan er
de Lezer iets van vinden in het NEUE GELEHRTER EU

RoPA part. 1 p. 235. Je44

(c) Welke Hem ook tot Edelman, of tot den Adelſtand

verheven heeft.
-

-
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A A N S T EL L . I N G.

's GR A V E IN H A G E.

In plaats van den Heere

Mr. JAN JoHAN v AN HEEs.

Thans Secretaris van den Raad van Staaten,

is voor eenige weken wederom aangeſtelt

Mr. JoH. GER. vAN OLDENrARNEvELT,

genaamt TULLING.

Tot

Fiscaal van den Hogen Krygsraad.

-een-e-as-a-ser

Te A M S TE L D. A M,

By de Erven H O U TT U ºf N, op het

Water, en by andere Boekverkopers

in de voornaamſte Steeden.



DE

RECHTsGELEERDE,

VII. V E R T O O G.

Voor de Maand j UL2 1769.

Nemo dubitabit, quin, ſi nocentes mutari in

bonam mentom aliquo modo p0sſint, ſicut pos

ſe interdum conceditur, ſalvos esſé eos, ma

gis e Republicá ſis, quam puniri.

QUINTILLAN. Inſt. Orat. XII, 1.

&AAsºg,iet was natuurlyker, dan, dat wºnie:
"( N D- ZYNE DOORL. HOOGH. WILLEM

'( DE IVDE, het CAPITEIN en ADMIRAAL

G&sº D GENERAAïschap werd opgedragen , die

SF's:3, Vorſt daarin verſcheide nodige veranderin
gen en verbeteringen maakte, veranderingen , die niet

# tot den wapenhandel maar tot de Krygstucht en

"Een betrekking hadden. -

III. DEEL, G Was

*
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Was in vroegere dagen de Hoge School om zo te

ſpreken, in de Armée van Prins MAUR1Ts, om de

Krygskunde te Leeren, is in deze Eeuwe of in onze

dagen FREDERIK DE GROOT E. Koning van Pruis

ſen, ten dezen opzichte in het bezit geraakt van yders

verwonderinge. V

Geen wonder dan, dat, daar men in den Jare 1748

en 1749. overal de Pruiſiſche Exercitie zach ingevoert,

men ook nieuwe Wetten over de , waarlyk verval.

len, Subordinatie zach te voorſchyn komen.

Een Koning, die zelf voor een groot Philoſooph

gehouden word, en by welks verkiezing my dunkt de

Raaden en volk te hebben hooren uitroepen, het geen,

waarmede men outyds de verkiezing van Keizer TA

c11 us toejuichte: Quis melius quam Literatus im

perat ? (a)
Een Koning, in wien de fraaije Wetenſchappen en

Geleerdheid de Woestheid van een groot Krygsman,

die men in een CAREL XII. nu en dan aantrof, ma

tigen. - -

Emollit mores nec ſinit enſe feror

En waarop zekere Hoogduitſche Dichteres 1761. dit

Puntdigtje maakte. (b)

ſpenn eeftreich mit gesimungnem blitſt

#agt haäfeg friebe uſerbe foll/ .

JBan lichten farbrith unt 2tpoſi

JPacíj fang fouti gururft.

Een Koning, zeg ik, die daar voor gehouden word,

moeſt zekerlyk Liefde voor zyn even menſch; voor zy

ne Soldaten of kinderen, waar van HV de Vader wil

zyn, hebben en zo weinig door Straf-vonnisſen, als

mogelyk is, bloed laten ſprengen van den genen, die

Hy zo dikwerf nodig had. v K

-
OIl

(a) VoFiscus in Eius vita cap. 4. -

(h) De Scherrer 1n pag. 348 ''k Weet niet of haar

Dichtſtukjes overgezet zyn. 't Is myn werk niet, doch

de moeite waardig.

i
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'Kon er ooit deze redelykheid en mededogen in een'

Koning gevordert worden, was het zeker in dezen

Monarch, onder welke de Onderdanen tegen hun wil

en genegenheid den Snaphaan op Schouder nemen en

dienen moeten; Billykſt dus door zyne Majeſteit ge

dacht, wanneer Hy, in het Straffen der anderſins zo

hoog ſtrafbare Deſertie, den Richteren met de woor

den van AUGUSTUs als toeroept:

Imple Christiane judex pii patris officium!

Iets waartoe onze Krygsraden, hoe genegen dezelve

ook tot behoud der Soldaten mogen zyn, niet konden

overgaan, omdat zy, alleen uitvoerders der Wetten

zynde, zich aan de doodſtraffe daarop in het alge

meen by ons Krygswetten en van tyd geëmaneerde

Placaaten geſtelt, wanneer het geval in de termen

van de Wet viel, moesten houden; immers zo daar

tegen geene wettige reden van ontſchuldiging voor

handen waren, waar over FELTMAN en anderen han,

delen;

Het eenige in zo een geval, dat er nog overig

was, beſtond in de Krygsraden te bewegen, om de

uitvoering van het vonnis zo lang uit te ſtellen, op

dat de Veroordeelde tyd mochten hebben zich tot

den Souverein, de H EEREN STAAT EN GE

N ER A AL te wenden, en van Hoogſtdezelve kwyt

ſchelding der doodſtraffe en verandering derzelve in

een ligter af te ſmeken; gelyk dit dan ook nu en

dan van gevolg geweeſt is, waar van een voorbeeld

te vinden, by SchoMAKER part II. Conſ. 63. en 64.

Wat moeten wy dan niet denken van de tederheid

des gemoeds van onzen Zaligen Erfſtadhouder, die

in een Land , alwaar niemand gedwongen Soldaat

word (d) de doodſtraffe op de Deſertie in die van den

Kruiwagen, om aan 's Lands werken of Fortificatien

te arbeiden, heeft helpen veranderen, en het Placaat

van H. H. MoG. van den 17. Octob. 1748. waarby

de

(d) Zo men eenige Kunstgreepjes onder de wervers,

waarby de Jonge lieden dikwerf verſtrikt worden, daar -

van uitzondere.

G 2
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verkoopt, handel dryven ſtaat een elk vry; een Koop

man kan er zich niet over bezwaren,dat deze of geen

dezelfde waren, als hy, verkoopt.

Fraje bewysredenen en uitvluchten waarlyk! Zo ze

doorgingen, zou men wel haaſt kans zien allen te ont

ſchuldigen, die, met Krispyn, het leder ſtelen en de

ſchoenen om niet geven. Deze zondelinge wysbegeer

te zweemt mede niet weinig naar die van de Algerynen

en de inwoners van Salee, Tunis en Tripoli.

In de toepaſſinge nu is het insgelyks waar, dat een

nadrukker goed koop verkopen kan, want vooreerſt

betaalt hy den Schryver niet, of ten anderen woont hy

ergens waar het papier, arbeidsloon enz. minder in

pryszyn. (a) - - -

Geen ander boekverkoper mag zich tegen die uit

rekening verzetten, en men zoude dwaaslyk doen, te

beweren, dat het eenen derden vry ſta den prys van

eens anders goed vaſt te ſtellen.

't Is egter buiten kyf dat een ieder handel mag dry

ven, zo hy ſlechts zyn Evenmenſch daarin niet on

derkruipt; En wie zal zodane onderkruiping billyken?

Geen Godsgeleerde,# geen Chri

ſten, met een woord, niemand die wel denkt, Doch,

laat ons verder een weinig ſtil ſtaan by het Valſch denk

beeld, welk de voorſtanders van het nadrukken zich

vormen. ,, De boekverkopers, zeggen ze, moeten

,, toch geen volkomen recht hebben, hunne boeken

,, alleen en# te drukken en te verkopen;

,,dewyl ze alvorens rivilegie daar toe verzoeken, en

, het zelve met gene geringe koſten verkrygen. Al wie

, een verkregen recht heeft, heeftgeen Privilegie nodig.”

Maar ze bedriegen zich en tonen tevens, dat zy den

oorſprong van het Privilegie op de boeken niet kennen.

Men mag zonder privilegie in boeken handelen; En

de noodzaaklykheid en het bedrog van andere baatzug

tige boekhandelaren heeft dit hulpmiddel aangewezen;

daar men zich gevleid heeft, dat ze zich, door de

ſtraffe der Overheid en ene verbeurt verklaring der na

ge

(2) Zie daar van die luſt heeft, de uitrekening zelve

by GUNDLING.
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gedrukte Werken zouden laten afſchrikken, zo ze al

van zich zelven gene deugd, eer en ſchaamte bezaten.

Ten einde dezen eenvoudigen, doch rampzaligen

tegenſtrevers de ogen werden geopend, is het nodig

dat zy den oorſprong van diergelyke privilegien ken

nen. Dezelven zyn niet lang na de uitvinding der druk

komſt ontſtaan; immers getuigt CHEvILLER (b) dat de

beroemde ERASMUS den boekhandelaar Frobenius te

Baſel, die insgelyks door zyne Spitsbroeders door het

nadrukken zyner boeken mishandeld was, dit heilzaam

middel heeft aangewezen; in zynen brief aan WILinAL

DUs PIRcKHEIMER klaagt Hy zeer over deze Mishan

delinge:

Het ſchynt dat Erasmus zich even daarom tot den

beroemden PIRcKHEIMER gewend heeft, om dat De

zelve zich toen ter tyd, naamlyk in 't jaar 1522 aan

het Hof van KAREL V ophieldt, en by dien Vorſt in

ene blakende gunſt ſtondt.

Niemand werpe my tegen, dat Frasmus enkel en

alleen beoogd hebbe, dat men de boeken van Frobenius

#" binnen den tyd van twee jaren niet zoude nadruk

fy.

Uit den ſtraks aangehaalden brief blykt klaar, dat

Erasmus tot zyne drangreden gehad heeft, niet zo zeer

den bepaalden tyd van het Octroi, als wel, dat Frobe

nius nooit een boek heeft kunnen drukken, welk niet

zo daadlyk door andere baatzuchtigen is gevolgd en

nagedrukt: Hy dacht dus zyn Vriend dienſt te bewy

zen, zo hy hem ſlechts twee jaren tegen deze Gieren

beveiligde. Doch hier uit volgt nog op verre na niet,

dat, ofſchoon er geen privilegie van de Overheid

voor handen zy, iemand nochtans met recht onder

ſtaan kan , de boeken, waartoe een drukker zware

koſten beſteed heeft, na te drukken.

Men zal ook doorgaans zien, dat zulke nadrukkers

Faiſſariſſen zyn, want om goedkoop te verkopen,

betalen zy genen rechtſchapenen. Correcteur en doen

het geroofdewerk met duizend fouten in de Wereld

verſchynen. Voorts

ſ # Traité de L'origine L'Imprimerie de Paris P. 206. dr.

uiWe
-
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Voorts nemen zy het algemeen belang al mede tot

een voorwendſel hun bedrog , als of den Geleerden

daarmede dienſt geſchiedde, naar wat Geleerde, die

wel denkt, is met eens anders ſchade gediend! Daar- .

enboven wordt de algemene Welvaart niet bevorderd

door het plegen ener ongerechtigheid. Al verder: het

algemeen belang wordt door hun eigen ſnode voorbeeld

zyn het de boekverkopers zelven. Zy zoeken gene

buitenlandſche Werken. Ook zyn velen onder hen te

traag, of het mangelt hen aan onderhandelinge met

andere boekverkopers of aan de nodige penningen. De

Annales Francorum Eccleſiaſtici van LE CoINTE (c)

waren voor een redelyken prys te Parys te bekomen,

terwyl zy in Duischland, Holland en Engeland als zeer

ſchaars wierden uitgekreten, en waarom ? om dat 'er

niet gezocht wierden.

Men werpt ons verder tegen, dat de Studerende

jeugd, die gene grote vermogens bezit, belang by den

goedkoop heeft. Ook al een zwak argament. Alles kan

immers in de Wereld niet even goedkoop zyn. 't

Geen meer kost wordt hoger geſchat en vlytiger ge

lezen, daar en tegen worden de boeken, die er in

menigte zyn, ter zyde gelegd.

Velen ondertuſſchen klagen daar over, dat ze, zich

van de goede boeken willende ontdoen, daar op eene

aanmerklyke ſchade lyden. De nadruk brengt dit evenwel

voor het grootſte gedeelte te weeg, want het geen in

't begin veel koſt daalt meer dan de helfte, wanneer er

enige honderd afdrukſels meer van in de boekwinkels

verſchynen; of ook, wanneer de boeken, die men an

ders in Vrankryk zoeken moet, eindlyk in andere Oor

den, by hopen, nagedrukt worden.

Oudetyds waren de goede boeken duur en echter

wierden ze vlytiger dan in onze dagen gelezen. Ryke

lieden Kochten ze om anderen, minder vermogende,

'er mede te gerieven. De boekverkopers vonden hun

ne rekening by hun beroep; Zy drukten niet dangoe

de boeken, Leiden zich toe op fraai papier en een'

goeden druk, zochten kundige Correcteurs, beloonden

de

(e) Zie Bibliotheque Critique du Pére SIMoN,
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dezelven evenredig hunnen arbeid, en hielpen dus ve

len aan een ſtuk broods. -

Maar laat ons de verdere bewysredenen onzer tegen

partye onderzoeken.

Ik betwiſt hen niet, dat wanneer een drukker zyn

recht verlaat, of verklaart zich ſlechts voor een tyd,

van het recht van Kopy, (zo als men het noemt) te

bedienen, het als dan een ieder vryſta zodanig een

Werk op te vatten en den regel rechtens, res nullius

cedit occupanti in dit geval te volgen. Doch dit is hier

de vraag met. * - -

Eindelyk, zegt men, 't is de mode geworden, Wer

ken na te drukken. Dit zy zo: een deugdzaam han

delaar zal zich echter nooit een zo kwaad inkruipſel

bedienen, om zyn Evenmenſch te benadelen. Dit is

alleen het Werk van deugnieten, welken het om 't e

ven is, of de Wereld hen voor eerlyke lieden, dan

voor bedriegers houde. Maar zy kunnen verzekerd

zyn, dat de Godlyke wraak hun wanbedryf vroeg of
laat zal ſtraffen. -

Meer zeg ik thans niet, dewyl ik eerſt eens wil af

wachten, of de een of ander fynman op deze Verhan

delinge het harnas zal aanſchieten. # dan zal men

hem naar Verdienſten bejegenen en zyne ongerechtig

heid in een, nog klarer, daglicht ſtellen,

LET
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LET T ER NIEUW S.

Onze Nederlanders hebben inſonderheid verplichting

aan den Here Keyzerlyke Hof Raad OELRICHs, welke

eenige fraaije Academiſche Diſſerta ien, op onze Ho

geſcholen by Promotien als anderſins afgegeven by een

verzamelt en om zo der vergetelheid te ontrukken,

heeft laten herdrukken in theſauro Diſſert, juridicarum

ſelectiſſimarum in Academiis Belgicis hebitarum; te

B RE M E N EN LE 1 P s 1 o.

By joh. Henr. Cramer waar in de volgende:

I. JoH. vAN NISPEN ad Fragm. qua in D. ex. He

renn. Modeſtini IX Libris differentiarum ſuperſunt.

- Lugd. Bat. 175o.

II. GULIELMUs PAUw advaria juris capita. Fraj.

ad Rhen. 17o4. -

III. ALARD RUD. DE WAAY ad l. 27. ff de oper.

Libert. Ibid. 1729. +

IV. JoH. GER: CHRIST. RUCKER de LL. 6. S. 1.

ff quemadm. ſervitus amitt. L. 49. ff de Re jud. L.

21. S. 1. ff de patt. Lugd. Bat. 1751.

FRID. GoTH. HoUCKIUs de rationib. vet. Ictor.

falſo ſuſpettis. Trai. ad Rhen. 1734.

(d). Dezelfde, wiens dood, op den 27. July 1767 voor

gevallen, wy 1 D. bladz. 94 aangekondigt hebben, doch

waarvan het ons niet heeft mogen gebeuren de Levensbe

ſchryving, die in de BoExzAAL te vinden is, te plaatſen.
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RECHTSGELEERDE.

IV. V E R. T O O G.

Voor de Maand APRIL 1769.

Civem egregium - et ad omnia qua pro

videnda ſunt in Republicá et animo et conſi

lio paraium. A

CIcERo Epiſt ad Familia".

II. 8.

Zie hier de tytel van het Werkje, waarvan wy II.

D. bladz. 64. nader beloofden te ſpreeken.

- V ER H A N DE L IN G

Over de

Handvesten en Voorrechtsbrieven

DER STAD DoRDRECHT.

Mitsgaders proeve van Geſchied- en Oudheidskundige

Aanmerkingen over de oudſte derzelven,

Om te ſtrekken tot een Voorloper ener algemeene

Uitgave der Handy. en andere Graafiyke

Chartres tot de gemelde Stad betrekking

» hebbende.

Volgens eene bygevoegde Lyst der daar toe

voor handen zynde ſtukken

door

Mr. PIETER HENDRIK VAN DE WALL.

Schepen in den Oud - Raad der Stad Dordrecht,

Te D o R D R E c H T.

By d'Erven J. van Braam en P. van Braam 1768.

III. DEEL, D Het
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et zal onnodig zyn met veelen te ſtaven,&AA&# dat dit tot het fus Publicum Hollandicum

•( H behorende, daar door een voorwerp van

onze beſchouwinge geworden is."
35s s=38- Dus onze Competentie daar over vaſt

ſtaande, merken wy vooraf aan, dat DoRDREcHTE

in 1229. (zo wy menen) het vermaarde STAPEL

RECHT, volgens welke de Scheepen eenige waaren

inhebbende en deze Stad willende voorby varen de

geladen Koopmanſchappen drie dagen lang aldaar moe

ten uitveilen of die Laſt met geld afkopen, verkre

gen hebbende, dit dikwerf een ſteen des aanſtoots

voor andere Steden en Provincien geweeſt is, en daar

door tot vele merkwaardige verſchillen en uitſpraken,

gelegenheid gegeven is; zo dat door het uitgeeven,

in orde ſchikken en hy 'eenzamelen derſelve veel

dienſt aan het gemeen gedaan word. Om niet te ge

wagen , dat , dewyl die Privilegien en Graaflyke

Brieven verleent aan eene Stad, die outyds de voor

naamſte der Hollandſche Steden was, op de geheur

tenisſen en oudheden van het gehele Graafſchap en

daar door op de naburige Landen zo veel invloed

hebben, hier door niet alleen veel licht aan de Staat

kundige geſchiedenisſe , maar ook in de verſchillen

tusſchen de Hollandſche Steeden onder malkanderen

moet worden toegebracht, )

Wie ziet dan niet de verplichting, welke het Ge

meen en byzonderlyk de Dordrechtenaars hebben aan

Hunnen voortreftyken medeburger, die vaardig ſtaat ,

om met een goed oogmerk en geen minder overleg alle

't geene te bevorderen, wat voor zyn Gemenebeſt dien

ſtig is, en dusdoende op het Loſlyk voorbeeld der

Dordſche Regeerders van oude tyden af, volgens de

bewyzen , daar van in de VERHANDELINGE bladz.

4 Is
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4H. enz. bygebracht, de Voorrechten van zyn Stad

te helpen handhaven.

Eene verplichting, die zo veel te groter word,

by onpartydigen, wanneer zy in aanmerkinge nemen,

dat de Heer DE WALL niet alleen de moeyte geno

men heeft, om dezen voorraad by een te zoeken ;

maar ook, ſchoon Regent van zyn Stad, alles op

geeft, wat tegens dezelve voor handen is. Ja tot

onderrichting en opheldering dezelve verrykt met aan

merkingen, die niet anders dan wel gevallen kun

nen ; immers zo Hy voortvaart dezelve op die voet

te behandelen, als Hy reets in deze Schets gedaan

heeft. De toegang, die Hy als Secretaris der Her:

ren Burgemeeſteren gehad heeft, en de edelmoedige

vergunning van Haar Wel Ed. Grootagtbaarheden,

om uit de Stads Privilegie Boeken en andere Char

tres zyn gebruik te mogen maken, zyn zo vele hulp

middelen, om dit Werk gewichtig en echt te doen zyn;

Wy zouden Hem dan wel durven verzekeren, dat

hier door en door de behandelinge der zake het

zelve met genoegen reets ontvangen is en zyne pogin

gen dus verre van afgekeurt worden;

Waarom Hy vryelyk in zyn voornemen (bladz. 15:

geuit) om met overige Handveſten en Voorrechtsbrie

ven, welke gedurende de Graaffyke Regering op Dord

recht hunne betrekking hebben op gelyke wyze voort

varen, mag volhard.n.

Om den - Lezer te doen zien, waarop deze onze

verzekering ruſt, delen wy hier eene der ſtukken -

mede, zo als het zelve door den Here van DE

WALL opgeheldert is; waar toe wy echter niet het

beste, maar een der kleinſte, om hier plaats te kun

men vinden, uitgekipt hebben : Hier volgt het naar

de bladz. 247-25o, geboekte Vertaling:

III. DEEL. D 2 ,, Flo



( 28 )

;, Florens Grave van Holland, alle die gene, die

deze teghenwoordige brieven ſullen ſien, ſaluyt. Aan

ge

A A N M E R K IN GE N.

,, Menigvuldig zyn de Voorrechrs - brieven der byzon

dere Steeden , waarby derzelve Ingezetenen begunstigt

worden, om binnen zekere plaatzen , noch in perzoon ,

noch in goederen, te mogen bezet ofte bekommert wor

den (a),

Hier vergunt Graaf Florens aan de Dordrechtenaren dat

zy noch hunne goederen binnen Zuidholland (verſtaa dat

gedeelte van Holland, dat aan het Bailluwſchap van Zuid

holland onderhorig is) niet mogen bezet worden, uitge

zondert van Schulden, die voor een verwaert Rechter ver

leden zyn (b) behoudens echter het Recht der Graaflyke

Tollen en de vryheid van Geertruidenberg.

Het recht dezer Tollen word hier voor behouden, om

dat anderzins de Graaflyke Tollenaren gehouden zouden

zyn , hun recht , 't geen zy tegen de Poorters wilden

ondernemen, voor Schepenen der Stad te vervolgen,

aan welker Uitſpraak de Graaf niet wel zyne inkomſten

konde verblyven. Ook word de vryheid van Geertrui

denberg mede hier van uitgezondert, gelyk die van Dord

recht uit een zoort gelyk Handveſt (c) aan die van Geer

truidenberg verleent, in dit opzicht onvermindert is ge

ble

(a) Handveſten van Amſterdam I. D, bl. 134. II. D. bl. 447.

Sententien van den Hogen en Provincialen Rade gedrukt, by VERA

NUs, bl. 5o5

(b) Dusdanige ſchulden, die voortyds ook verploegen ſchulden ge

naamt werden, zyn doorgaans by het ſchenken van zodanige Voor

rechtsbrieven uitgezondert. Zie S. vAN LEEUwEN Roomſch Holl,

Recht. V. Boek. V1I. Deel. W. 16.

(c) Handveſt van den 4. July 1271. Groot Charterb, I. Deel,

bk. 357,

/
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geſien hebbende de verſcheide dienſte, die onze Poor

teren van Dordrecht dikwils onſe voorſaten en ons

AAN M E R KI N GE N. "

bleven ; De nabyheid en naauwe betrekking dezer twee

Steeden, als culings beide gelegen in den Grooten Waard,

zyn buiten twyfel voor de reden hier van te houden.

Dit voorrecht is ook altyd by die van Dordrecht onder

die bepalingen gehandhaaft. Men vind daarom in de al

oude Stadskeuren, die men meent dat reeds voor den

aanvang der vyftiende eeuwe zyn opgeſtelt, een byzon

der Lid, betreffende deze Handveſt inhoudende, dat ſoe

wye daer over (verſtaa deze Handveſt gelegt tot een grond

ſlag dezer Keure) onzen Poerter an tastede, beclaghe of ver

onrecht ergent bynnen Suythollant, dats op dye peyne ende

boete van hondert merck Lodewycks ſylver, dat ſonder ver

treck ſcarpelyk te berechten (d).

Niettegenſtaande dit Privilegie in het algemeen wel te

kennen geeſt, dat men geenen Poorter van Dordrecht 5e

noch zyne goederen in Zuid-Holland bezetten mag, zo5

heeft men echter altoos begreepen, dat zulks geen plaats

en had, wanneer een Poorter voortvlugtig was of zich

Schuil hield. Hierom Leeft men in de Conſtumen over

gezonden aan den Hertog van Alva, in het jaar 157o (e).

Dat men een Poorter noch zyn goeden in Zuydholland niet

en macb arresteeren , volgende die Privilegien derzelver

Stad, ten waere dat by Latiteerde, voorvluchtig of ſuſpect

van vluchte waere, 't welck in zulken gevallen, by con

ſent, ende met kennisſe van den Borgemeeſter zoude mogen

geſchien. En in dien zin is het, dat diergelyke Privile

gien moeten worden opgevat, dewyl anders wel ras de

deur van allerhande ſchelmſche bedryven zoude Worden

opengezet (f). Voor

(d) Miſ. Keur en Handvesthoek gegact, B. bl. 33.

(e) By M. BALEN , bl. 554 en 555

(f) Vergelyk de Holl, Conſult. I, D. Num,

III, DEEL.

verſoen. 34

238 pag. 389.
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gunſtelyk getoont hebben, ſoo hebben wy geoor

deelt met den inhouden van defen haer te verlenen,

dat ſy in Zuitholland, om geene voorgaande oorſaek

of rede , behoudens altyd de vryheid van onſe Stad

van Sinte Geertruyden Berge en de ons recht van

tollen mogen werden belet , gearreſteert ofte aange

houden te werden, in perſoon of in hare goeden,

ten zy voor zodanige hare ſchulden, welke verleden

en bekend zyn , voor den waere Rechter, tot ſoda

nige ende diergelycke zaken gemachtigt , welke ge

meenelyck Gewaert Rechter geſeyd werd ende ſes of

meerder getuigen, die de voornoemde verlydenisſe

of bekentenisſe van de voorſeyde ſchulden, om de

vorige redene erkenne. Willende indien imand, of

ymanden uyt de voorſeyde Stad van Dordrecht, in 't

voorſz. Land van Zuut-holland wonende eenige poor

ters van de voornoemde Stad uyt ſchult of uyt ande

re eenighderhande oorſaeck te recht wil trekken, dat

ſy komen in de voernoemde Stad van Dordrecht ,

ſullen haer recht na de voernoemde Stad, op haren

eys, overvloedelyck ontfangen. In welkers getuige

nisſe wy deſe tegenwoordighe brief met onſen Zegel

hebben doen bevestigen. - Gegeven by Haerlem in 't

Jaer des Heeren duyſent twee hondert en ſeventich ,

op Sint Thomas dach in Aprile. Ui

it

vA A N M. E R K IN G EN.

Voor het overige bevestigt deze Handvest het voor

recht den Dordrechtenaaren reets van Koning Willem ge

ſchonken, daar in beſtaande, dat zy voor Scheepenen

van hunne Woonſtad om ſchuld ofte uit andere oorſaa

ken te recht moeten worden aangeſproken.

Deze Handvest is voor de tweede reize herhaalt op

den 14. Septemb. 1284, voorkomende by vAN DER Eyck,

Handv. van Zuidholl. bl. 1o5. en in het Groot Charterbs

I. D. bl. 443. cc.
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Uit dit Staaltjen nn laat ik den Lezer zelf oorde

len, wat nut uit het vervolg te wachten ſta; .

Zo het myn beſtek toeliet, zou ik hier gelegenheid

hebben , gelyk de Heer v AN DE WALL mede ge

had had, zo Hy het tot zyn oogmerk dienſtig ge

oordeelt had , uit te wyden over diergelyke Privile

gien vroegeren datum aan andere Steeden reets ten

tyde der in het beſlisſen der onderlingen verſchillen

en procesſen geoorloofde en gebruikelyke Kampge

vechten, waarin de Vorſten aan deze en gene plaat

zen vryheid gaven die te mogen verweigeren, wan

meer hunne Burgers daar toe geroepen wierden. -

Doch ik ſchey liever thans hier van af, om nog

met weinigen hier by te voegen, waarmede ik had

moeten beginnen , dat de Heer vaN DE WALL, na

alvorens de Handreiking van de Heeren vAN ALPHEN

en vAN MIERIs edelmoedig erkent te hebben, op

geeft de bronnen, waar uit Hy geſchept heeft, met

roemryke aanhalinge en bygevoegde byzonderheden

zo van de bekende en onbekende Schryvers en Boe

ken als van ongedrukte Handſchriften merendeels te

Dordrecht berustende, waar uit Hy, behalven het

Charterboek van vAN MIERIs, en de Placaatboeken,

deze Stukken , volgens de Lyst beginnende met den

2 Mey 1o64. en eindigende met den 4. Maart 1581.

genomen heeft, om dus aan de belofte te voldoen,

welke Hy in 1761. in zyn Tegenbericht op het Na

bericht van den Here J. BENT over de jaer - maand

en dagtekeningen van de Chartres en Handvesten van

de Graven van Holland gedaan had.

III. DEEL.
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L E T T ER N I E U W S.

A M ST ER D A M.

By S. van Ervelt is te bekomen het Twede Stuk van

het Rechtsgeleerd. Woordenboek door Mr. FRANcIs

cUS LIEvENs KERSTEMAN , waar van II. Deel

bladz. 24. Geſproken is. -

--- --

Te A M S TE L D A M,

By de Erven H O U TT U ? N, op het

Water, en by andere Boekverkopers

in de voornaamſte Steeden.
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REGTSGELEERDE

V. V E R T O O G.

Voor de Maand MAT 1769

Vivit enim in Vobis facundi Lingua parentis,

Et res heredem repperit illa ſuum.

Ov 1 D. de Ponto II. 3.

&#AAG33edert ERA s M U s en BE zA de Oordeel

'( S kunde Cars Critica: ) in de Godgeleerd

'( heid en CUJA c 1 us en anderen deſelve
35 # in de Rechtsgeleerdheid geoefent hebben,

Sºsº is ze byna zo algemeen geworden in die

wetenſchappen als in haar eigen gebied.

Haar nuttigheid heeft niemand met recht tegenge
ſproken, wanneerze binnen de paalen van beſcheiden

heid blyve.

III, DEEL. E - Ten

t
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Ten tyde van C 1cER o (a) beletten de Schryf

fouten in de Boeken reeds dikwerf den waren zin

des Schryvers. En in het byzonder hebben de Key

zers THEO D OSIUS en VALENTMNIANU 5,

in L. un C Th. de Resp. prud de handſchriften der

Rechtsgeleerden, om diergelyke reden, al met mal

kanderen willen vergelyken.

Hoe zeer wy dus bekennen moeten, dat er zelfs

in het Florentyniſche handſchrift (b) van ons CoRP Us

J UR 1 s verſcheiden fouten konnen , ja werkelyk

zyn ingeſlopen, weiken de Lezing en Zin dikwils

kunnen moeilyk maken, geloof ik echter dat ze min

der zyn, dan ſommigen zich verbeelden en anderen

verlangen, om het genoegen te hebben voor uitvin

ders door te gaan. De eerſte, dikwils verlegen met

de uitlegginge van de eene of andere Wet, weten zich

niet anders dan door eene kwalyk geplaatſte verbete

ringe te redden.

e andere lopen gevaar hun eigen fouten voor

den dach te brengen, wanneer zy die der afſchriften

navorſchen (c).

Zekerlyk de kennis van een CR 1T 1 c Us moet groot

en uitgebreit zyn; CR AT Es M ELLoT E s vereiſcht

in dezelve, de die van alle de vrye en edele weten

ſchappen, welke de Grieken 'Eyxvxxonraadsin noemen.

Het is dus raadzaam hier omtrent zedig en niet bui

ten noodzakelykheid te werk te gaan.

De geleerde L 1 F s 1 Us heeft ons daarover een

fraay

(s) Lib XIII, ad Att. ep. 23.

(b) Omtrent de afſchriften en drukken, die buiten dit

Handſchrift zyn, zou meer een waarſchouwing; dan ee

ne Oordeelkunde plaats hebben kunnen, zo het waar is

dat alle deze afſchriften en Drukken uit dit eenige Flo

rentynſtbe zyn voortgekomen; gelyk B R EN c M ANN bi t

Pand: III. 2. voornaamlykbeweert; doch door W 1 ELI N G

proef. Lett, fur. Civ. in twyfel getrokken word, zoda

nig, dat Hy daar omtrent eene nadere en volkoome we

derlegging beloofd had,

(*) Qij 1 NT « L 1 AN. Inſt. Orat. XI c. ilt. ,, Dum li

brarsorun inſectari volunt inſciti anº, Juan conſitentur.
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fraay Hekelſchrift nagelaten in zyn droom, onder

den naam Satyra Menippea. - -

Om dat er veele onder onze Rechtsgeleerden zyn;

welken denzelve mooglyk niet dan by naam kennen,

zal ik het hoofdzakelyke, voor zo verre thans hier

te pas komt, mededeelen, om dat het fraaye les -

ſen, omtrent het oefenen der Oordeelkunde, in

houd:

Hy voert C 1 cER o al ſprekende in en zich in ee

ne nadrukkelyke Redenvoering beklagende over de

vergaande buitenſporigheden der C R 1 T 1 c 1, welken

hy meent, dat, wegens het geweld dat zy omtrent

woorden en zaaken plegen, de ſtraf dienden te onder

gaan by de Lex Cornelia de Sicariis op de doodſlager
CIMZ. vaſtgeſteld.

De DR oo M ER verbeeldt zich onder het tumult,

dat 'er by deze beſchuldiging van C 1 c E Ro gebo

ren word, zelfs onzen ongelukkigen en zo dikwerf

gehavenden groot Cancellier TR 1 B oN 1 AN Us te

hooren; den Raad als toeroepende:

,, Ecceme infelicem et ovanos Laboresmeos! Non

,, corrigunt me ſolum ſed corripiunt, quaſi mala,

, imo nulla, fide in exſcribendis Legibus verſatum,

, Quodſanctum quod immotum eſt, tangunt violato

, res Majeſtatis et ultore gladio puniendi.

Andere beledigden in andere gedeeltens der weten

ſchappen ſchreeuwden niet minder ; En het zou er

leelyk met de Oordeelkunde uitgezien hebben, waren

Asco N 1 Us PAE D 1 AN U s, V E R R 1 Us F LA ccUs

en AU LU s GE LL I Us voor de bedaarde Critici niet

in de bres geſprongen.

Het Raadsbeſluit, door Cicero gevraagt, komt

dan eindelyk, voor den dach, waarby de Oordeel

kunde wel blyſt toegelaten ; doch onder zekere be

palingen.

1. Dat zich daarmeede geene weetnieten enz.

zouden bemoeijen , maar zulken, die in ſtaat

zyn van de Schryvers met er daad Licht by te
Zetten.

2. Genen onder de 25 doch ook

3. Niet boven de 6o Jaaren.

E 2 4. Dat
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4. Dat men ze uit goeden Boeken en Handſchrif.

ten zou maken en niet uit gisſingen; ten ware

die klaar uitgemaakt en zeker zyn , anders geſtraft

als bedriegelyke waarzeggers en horoscoop trekkers;

5. Dat de Critici, zo veel mooglyk (om dat deze

de hoofd ziekten zyn) zullen afleggen de Schryfjeuk

te en zich voor kyven wachten;

In het kort een Hekelſchrift, dat ik yder raad te
Leezen.

Wanneer men nu hier mede vergelykt de in den vo

rigen Jare uitgekomen Werken van de Heeren Ge

broeders H ER MAN en Jo H A N CAN N E G 1 E TE R,

waardige Zoonen van dien geleerden Arnhemſchen

Hoogleeraar zyn wy genoodzaakt, dezelve onder die

bedaarde Critici te ſcharen en uit kracht van dit

Raadsbeſluit tot de Oordeelkunde met volle ruimte

toe te laten. Wy hebben niet anders daartoe no

dig, dan ons op die Werken zelve te beroepen en

dit daadlyk door eenige proeven, daar uit genomen,

te bewyzen. Wy beginnen dan met

I.

HERMANN I CANN E GIET ERI

j'Cti et Anteceſſoris

O Bs E Rv AT 1 o N U M.

JURIS ROMANI

Liber Primus

In quo plurima Juris Civilis, aliorumque

Auctorum Loca explicantur et emendantur

FRANE QUE RAE.

Exudit Gul. Coulon Acad. Typogr.

1768.

• Waaromtrent vooraf en vooral ſtaat te worden

aangemerkt: dat de Heer HE R M. CAN NE G 1 E

T ER reets den 18 September 1744, wanneer Hy op

Leidens Hogeſchool gepromoveert wierd, in zyne In

augurale Diſſertatie de difficilibus quibusdam Legibus
(EC
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eeniger derſelver behandelt heeft, welke hier nu

wederom, met eenige vermeerderinge, voor den

dach komen, als komende de ſtoffen, aldaar in de

I. II. V. en VI. Hoofdſtukken te vinden, nu hier in

het VIII. 1X. Xl. en XVl. Hoofdſt. voor.

Het Werk is opgedragen aan den Here v AN

BLE 1 s w Yc K Penſionaris van Delft, een Man,

wegens zyne zonderlinge geleerdheid en verdienſten

by yder, en byzonder onder de Geleerden, waarvan

Hy een groot voorſtander is, geagt en met welkers

ware Vriendſchap zich de Schryver vereert rekent.

Terwyl Hy by deze gelegenheid openlyke betuiging

doet van de erkentenis, welke Hy aan dezen zynen

Patroon en Vrind ſchuldig is.

Verders vind men in het Werk zelven veele fraaije

#kingen op die bezadigde Oordeelkunde ge

TODOl,

8, Onder anderen treft men daar in Cap. XVI. aan ee

ne zedige wederlegging van het gevoelen van den Here

Praeſident v AN BYN K ER s Ho E K, (a) over het ou

de Recht der Romeinen omtrent hunne Schuldena

ren. Men weet dat, voornaamlyk ſedert die geleer

de Man heeft beweert, dat de WET DE Xlf fA

F E LEN welke den Schuldeiſchers naar de klank der

Woorden, (b) na voorafgegane wyze van procede

ren, vryheid gaf, om hunne Schuldenaars in ſtuk

ken te kappen en te verdeelen niet van derſelver lic

hamen maar van hun goederen zou moeten worden ver

ſtaan, dit gevoelen door de meeſte, byzonder hier te

Lande, overgenomen is,

Dit beſtryd nu de Heer Cannegieter en betoogt,

voornaamlyk uit andere wredere Wetten der oude

Romeinen, dat deze vreedheid geen oorzaak zy om

deze verdeling der goederen in plaats van Licha

men te onderſtellen, te minder, om dat 'er

mid

(a) Obſ. I. 1.

(b) Tit VII. de Re jut " ,, Et Si plures forent,

nuibus reus eſſet judicatus tertiis nundinis partes ſecanto.

Si plus minusve ſecuerint, five fraude eſto.

E 3
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middelen zyn, om de uitvoering daarvan voor te

komen.

Des Heeren Cannegieters bewyzen dien aangaande

bygebracht ſchynen invloed gehad te hebben; im

mers wylen de Heer Jo Ac H. Jo H Sc H w A RT z.

Profesſor te Groningen onder anderen heeft agter

zyn ſpecimen. Obſerv. advaria JCtor veterum fragmen

ta, waarop Hy in 175c. te Leiden publice gepromo

veertis, deze Theſis, Piena obſerati, debitarir ex L. Xll.

tabb. fuit corporus disſectio; non bonorum auctio.

Ofſchoon ik nu den Here Cannegieter, hier om

trent, noch niet volkomen kan toevallen, ontveins ik

niet, dat zyne drangreden Iry aan de andere kant

mede beletten dat van den Here Bynkershoek - en

vroegere en latere met Hem eens zynde Schryvers,

volſtrekt aan te hangen.

Terwyl ik dit dus van weerskanten te meer onbeſlist

late, om dat Parthye te kiezen myn oogmerk ook niet

is, zal ik deze Leezer noch in het kort een denkbeeld

geven van des Here Cannegieters Schryftrant tot over

tuiging van de bezadigde, zedige en overtuigende

wyze waarmedel Hy, de gevoelens van geleerde Lie

den beſtrydende, het zyne voorſtelt.

Ik kip daartoe uit Cap. XI. niet om dat dit het

beſte is, maar om dat het kort en een afwyking van

een gevoelen van denzelfden groten Byukershoek is

en tevens aanduid, dat de Schryver tot geen veran

dering, dan in noodzaaklykheid overhelt. Men leeſt

naamlyk deze woorden L. I. ff de Decret al ordin.

faciend, genomen ex U LP 1 AN 1 Opin. lib 3:

Medicorum intra numerumpraefinitum couſtituendorum

arbitrium non Praeſidi Prouincia commisſum ſed ordini

et poſſeſſoribus cujusque Civitatis ut certi de probitate

morun et peritia artis eligant ipſi, quibus ſe liberosque

uos in agritudune Corporum committaut.

De Heer ByNKERSHoFK (c) leeſt hier, omdat Hy

conduit verklaart niet te begrypen, wat Posſesſorib.

hier zeggen wil , Profesſoribus; zodanig dat het#
G

(*) Olſ. I. 15.
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de Decuriones en Profesſores te zamen ſtond, om Ge

neesheeren voor hun Stad of Diſtrict uit te kiezen 3

omdat niemand beter dan de Profesſoren over de be

kwaamheid peritia artis; gelyk de Decuriones over het

goed gedrach, de probitate morum, voor zo verre Zy

Burgers of Inwoonders waren, konden oordeelen.

De Heer CANNEGIETER, na vooraf betuigt te heb

ben, dat Hy, niet verwaant genoeg ZWnde, orn iets

te zien, waar in zo groot een man zwarigheid zach 2

alleen uit hoofde van het ſpreekwoord:

Hºwazzi zat zºwagºs ar": aaixa azies, itaris. 't geen,

meen ik, in 't Latyn zeggen wil, Saepe etiam e olitor

ºerba opportuna Loºtus de uitlegging dezer wet on

derneemt, oordeelt 75 poſſeſſoribus te moeten behouden;

Hy heeft hiertoe deze drie voorname redenen, by

Hem zelven breder aangedrongen:

1. Dat men niet lichtelyk tot de verandering

van den Text, volgens begeren van den Here Byn

kershoek zelven (# moet overgaan, maar zo veel

mooglyk de aangenoorne Leezing behouden.

2. Om dat uit Inſcriptien en Wetten blykende,

dat Ordines en Poſſesſores in de Volkplantingen zyn

het geen te Romen de Senaat en het Volk waren,

men het geval in deze Wet daartoe gevoeglyk kan te

huis brengen, dat niet de Gouverneur of tifoofdoffi.

cier der Provincie de macht tot aanſtelling der Ge

neesheeren had, maar de Regering aldaar tezamen

met de Pºſſesſores of Ingelanden, Eigenerfden, enz.

't Welk 3. de Laatſte woorden der Wet: eligunt,

ip/e quibus ſe Liberosque ſuos in dégritudine Corporum.

committant. (Zo dat het die Ingelanden niet onver,

ſchillig was, wie over, hunne Ziektens en die van

hun huisgezin gingen; als hun Lichaam niet graag

toevertrouwende aan ſlegte Kerels en Kwakzalvers)

aannemelyk maakt, om dat die anders niet wel uitge

legt konnen worden.

(d) Proef: ante Okſ fur. Rom. .
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D R U K F E I L E N.

Bladz. Regel. ſtaat: lees.

7 (q) confir B confirm.

9 24 n1ct InUlt.

13 (b) GELENRHTE GELEHRTE.

CoURIER DE CoURIER DU

17 22 Gal- Gal,

22 3 naar ' Inaar

I9 argament argument

24 6 ZO Ze

8 hebitarum habitarum,

I4. Frai Traj.

25 26 Schepen Schepen en

I N TE V O E GE N.

8 (t) VINNIUs ad S2. pr. J. de S. R. et U. P.

22 Z. 8. is dit de zin: -

Dat het algemeen belang, in plaats van

bevoordeelt , omver geſtoten word, en

dus de Boekverkopers ter kwader trouwe

handelende, zelfs oorzaak tot verval der

Boekhandel geven;

24 MATH. Ro E. v ER ad Loca quaedam f. C de

pravata Lugd. Batav. 1739.

GULIELM. BEST Conjecturae quadam ex jure

Civ. Traj. ad Rhenum 17o4.

e-2-as- ==n

Te A M ST EL D A M,

Dy de Erven van F. H. o U T T U r N,

op het Water, en by andere Boek

verkopers in de voornaamſte

Steeden.
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II.

D o M 1 T I I U L P 1 AN 1.

FRAGMENTA LIBRI SINGULARIs

REGULARUM.

&

I N E E R T 1 A U c T O R 1 s.

CoLLA T 1 o LE GUM Ro M. ET Mos A 1 c AR.

Quibus NoTAs Adjecit

JOANNES CANNEGIETER.

Advocatus in Curia Gelrica,

Accedunt

EJUSTEM Disquiſitio de Notis & Siglis Veterum:

& Obſervationum Miscellanearum

M.

Liber Singularis

- 3

TRAJECTI AD RHENUM.

Apud G. H. Kroon Bibliopol. 1768.

Quarto.

JII. DEEL - R Om
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&###m een nauwkeurig uittrekzel van deze vier,

“ O
•( ).

V# te geven, lyd ons tegen

woordig be#
-

De Lezer gelieve zich dus te vergenoe

&Sas'48' gen met den algemenen inhoud van dit in

een band 't zaamgevoegde Werk, 't welk, behalven

een korte Voorrede bevat :

I. Tituli ex Corpore ULPIANI XXIX, ſive fragmen

ta ez U L PIAN 1 libro Regularum Singulari , cum -

notis perpetuis.

Index Titulorum ex Corpore Ulpiani,

Rerum & Verborium incontextum Titulorum

ex Corpore Ulpiani.

II. Collatio Legum Moſaïcarum & Romomarum cum

perpetuis Commentariis. .
Index titulorum Collationis LL. Moſaicar & Rom.

Rernm & verborym incontextum Collationis

L L. Moſaïcar & Rom.

x

III. Desquiſitio de Notis & ſiglis.

Anacephalaeoſis Disquiſitionis de Notis.

IV. Obſervationum Miscellanenrum Liber Singularis.

Summae rerum, quae in Obſerv. miscell. librö ſingu

lari tractantur.

Zynde bovendien dit 't zaamgevaegde Werk, uit

deze vier byzondere Tractaatjes anders beſtaande,

voorzien van volgende algemene Regiſters:

Index I rerum &? verborum.

– II Auctorum Legum & Fragmentorum Vete

rum, qua citantur, illuſtrantur, exponuntur aut

corriguntur. -

- III Auctorum Recentiorum.

Om nu echter den Lezer eenig denkbeeld te geven,

van de wyze, waarop de Heer Advokaat categie:
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de zaaken behandelt, zullen wy maar eene plaats opges

ven; handelende over de Oude en hedendaagſche wy

ze van overdragen of tranſporteren van goederen, welk

voorkomt pag. 75 45o en 451 en welk zo veel te meer

den Lezer, meen ik, behagen zal, omdat ze loopt

over de Oudheidkunde van zaken zelve, die noch in

gebruik zyn hier en daar, en welkers oorſprong niet

onaangenaam is te weten: terwyl Hy omtrent de ge

, zonde Oordeelkunde op andere plaatzen veel vinden

kan. ,, Gelyk nu omtrent de Vindicatie of invor

deringe van een goed door ſtilzwygende toeſtem

minge en gewoontens ingevoert is, dat men, niet op

de plaats in verſchil behoefde te procederen, maar vol

ſtaan kon met een enkele klomp aarde aan den Officier

te brengen en daarop, als of zulks op het gehele ſtuk

Land geſchiede, de Vindicatie gedaan wierd volgens

GELL. XX. Ic. is het ook gepraétizeert omtrent een

afſtand ofte mancipatie van goederen. Hier van ont,

dekken wy de overblyfzels noch van in GE LD ER

LA N D ; 't is deſen aangaande zeker, dat het woord

effestucatio, een overdragt of tranſport van ongerede

oederen, ontleend is van feſtuca , een ſtrohalm , of

iets diergelyks, welke de Eygenaer, tot een teken,

dat hy den eigendom overgaf, wegwierp; gelyk daar

over die beroemde Rechtsgeleerde en Gelderſche

Raadsheer FRED. voN DE SANDE, de effeſtucat. in

pr. kan nagezien worden; Die feſtuca beſtond in een

ſtrohalm, welke onze Voorouders dikwils by het ver

vreemden der goederen gebruikten, immers volgens de

SALscHE WETTEN wierp de Verkoper of de Tran

## zulke Strohalm in den bloten boeſem van den

oper. Zie HoFMAN jurisp. ſymb vet Germ. S 15,

Dus dat de Verkoper die Strohalm wegwerpende en

de Koper die ontvangende daar van de ſpreekwyze

per feſtucam rem werpire dat is : repudiare, wegwer

pen, aan een ander overdragen ; Hier om wierd dit

gezegt in den halm ſchieten, waartoe weder om be

treklykgemaakt moet worden het woord ſcotatio en by

de Franſchen deguerpir. Raadpleegd hier over dan in

het Vaderlandſch Recht zo zeer ervaren. Nymeeg

F 2 ſchen
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ſchen Penſionaris LAMB. GoR1s in Adverſ, jur. ſub

ſeciv. Tract. 3. part., 1 cap,, 1: De Verkoper gaf

daar op den Koper de hand en bekende met open mon

de, dat hy het overgedragen goed aan hem, opvol

gers en Erven afſtond ; Hierom vind men genoeg

zaam in alle Transport brieven er by gevoegt, verte

en met hand , halm en mond; Tot een voorbeeld

ier van kan verſtrekken het formulier van een Op

dracht, welke JoH. SoHRAssERT een beſtig uitlegger

der Gelderſche Rechten, en een man beroemt door

verſcheiden bewyzen van zyn verſtand in Comment ad

jus Velay cap. 24. art 1. alwaar echter voor Koper

voor al Verkoper moet gelezen worden, bvbrengt.

Ondertusſchen betekent het woord feſtuca ook wei

een Splinter, welke men voornaamlyk gebruikte by

het overdragen van het bezit en eigendom van een

huis; En HoFMAN ter voorz, plaatze S. 19. verhaalt,

dat in zyn' tyd men door het ſteken van een zode of

het breken van een Splinter uit een deur Posſesſie

nam. Deze zode of klomp aarde wierd in een ron

de of cirkels wyze gedaante geſtoken, om daar door

aan te tonen, dat men het goed of Land overdroeg,

zo groot en goed als het was , zie HoF MAN S. 14.

Ondertusſchen verhaalt D U CANGE Verb. Inveſtitura,

dat deze gedaante vierkant enz. geweeſt is. In DREN

THE word er een ſtok gezet, volgens GoRIs ter aan

geh. plaatze. Zomtyds wierd er een kus onder ge

mengt; ook wel takken , die in een zode geſtoken

wierden; mooglyk om daar door aan te toonen, dat

niet alleen de grond, maar al wat op de oppervlakte

was, overgedragen wierd. - De overdragten geſchie

den ook wel door ſtukken hout, biezen garden, zoo

den, mesjes, geld of penningen, boeken en wat dies
meer 1S.

Die zinnebeeldige zaken wierden ook wel eens ge

voegt by de Opdracht-brieven, daar aan gehegt, ge

bonden, genaait, en wierden zorgvuldig daarby be

waart, zelfs by de Altaaren, waar van 'er noch he

dendaags voor handen zyn. Zie Jo A c H ER N. DE

WE STPH AL 1 A Monum. ined. Rer Germ. in

Praf.
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Praf. T. 2. p. 28. Zomtyds wierden ze ook wel ge

broken ; De reden van deze Zinnebeeldige overdrach

ten ſchynt geweest te zyn , om dat het onbedreve

gemeen dikwils den inhoud der inſtrumenten, al veel

tyds in een vreemde taale beſchreven, niet begrypen

de, dit hen hier door aan het verſtand gebracht wierd

en zy begrepen, dat door het wegwerpen van een Halm

den eigendom kwyt wierden. Die hier uitvoeriger

over onderrigt wil zyn, ſla den Geleerden HoF MAN,

den Achtbaren OTTo Exerc. de jurisp. ſymb. en voor

al du CANCE ter aangeh. plaatze, na cc. Verder haalt

de Heer CANNEG IET ER pag. 451 dit ſtuk weerop,

en toont vooraf, uit een Oud handſchrift in de Bibl.

van Leiden bewaart wordende, en bevattende Privi

legien , ſtatuten, Vrybeden en Voorrechten der Sadt

Cleve, ('t welk hy hier en daar in de Lezinge ver

betert) aan de gebruiking van den Halm en het weg

werpen of Strooyken werpen, volgens de Brabanders.

Voorts tekent Hy uit KILIAN omtrent de Stokleggin

ge hier toe, mede betreklyk iets aan ,

Waarna Hy overgaat tot onderzoek van het woord

Scotatio, over welkers oorſprong het de Geleerden

niet eens zyn.

,,Zommigen willen het afleiden van het Duitſche Schutt,

terrae gleba, een kluit of Spit aarde, anderen van het

Deenſche Skiode , het geen maneipare betekent; Zie

den Geleerden EcKHARD. in Herm. Jur: pag. 282.

My echter ſchynt het te komen van het Schieten; Be

halven het geen ik hier omtrent reets gezegt heb, maak

ik dit op , uit de woorden van WALDEMAR I welke

volgens de aanhaling van du CANGE V. Scotatio door

Hem, lib. 4. cap. 13. LL- Scaniaz, gebezigt, en door

ANDREAs SUENON, in 't Latyn overgezet dus luiden;

In venditione terrarium ad translationem dominii neces

ſe eſt, ut interveniat quadam ſolemnitas in qua terra

moaicum, entori pallio eartento manibus adts/tentium,

qui, ſi factum revocetur in dibium, perhibere posſunt tes

iimonium veritati, aponit venditor, qui deſignatam,

terram quam distahit in entorem, in ipſius transferre

dominium profitetur. Deze plegtigheid nu kan uit on
- • f: 3 Ze

--------
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ze bygebrachte gemeene ſpreekwyze gevoeglyk Scota

tio genoemt worden : In 't Formulier by MA R cU L

P - U s lib. 1. cap. XIII. ſtaat: Sua ſpontanea volun

tate nobis per festucam viſus eſt werpisſe vel condonar

e, over welke plaatze men de Aantekeningen van BuG

NoN dient na te zien, waarin Hy over verſcheiden

zinnebeeldige overdrachten, inzonderheid over het

wegwerpen van den Halm (de festuca werpienda )

treflyk redeneert pag. 173 ſeqq. In de Saliſche Wet

ten is een Tytel de Afatomie; de uitleggingen maken

daarvan giften, die door een Halm, geworpen in den

boezem van den begiftiftigden, verricht word. Zie

FR. PITHoEUM ad d tit. Hier van daan vind men meer

dan eens aldaar gebezigt in Laiſum, dat is, een halm

in den boezem werpen.

En dit word noch hedendaagſch in dit ons Gelder

land Graafſchap Zutphen (vervolgt de Heer CANNE

'G IET ER) in agt genomen, alwaar de Verkoper een

ongereed goed voor den Officier zullende afſtaan ge

woon is een Stokje of Pen weg te werpen, en de

Koper die op te nemen van den grond, waar door

dan van den Verkoper tot den Koper de eigendom

geoordeelt word overgegaan te zyn, gelyk daar van
(beſluit de Heer CANNEGIETER) als by een onwraak

baren getuige, gezien kan worden by den vermaar

den Rechtsgeleerde Joost ScHoMAKER Conſ. IV. 19.

n. 82. ſeqq. alwaar hy ook iets meld van het toebren

gen van den beeker, als voormaals een Zinnebeeld van

overdracht. cc.

Vervolgens handelt de Heer CANNEGIE TE R hier

over de oude gewoontens, om op de plaatze in ver

ſchil zelve te procederen; Doch dit zy voor ons be

ſtek genoeg en ten genoegzamen bewyze, dat beiden

door ons te recht als competente Critici zyn aange

merkt, en zo door hunne behandelinge als fraaije ſtyl

verdienen, dat wy hen , als Erfgenamen van de wel

ſprekenheid en geleerdheid van hunne welſprekenden

en Geleerden ouden Vader(a), dien wy lang leven wen

ſchen, blyven aanſpreken:

Vivit enim in Vobis facundi Liugua parentis.

Et res heredes repperit illa ſuos.
STERF

(a) Zie zyn leven rees beſchreven, Neue Gelebrt Europa

p. 1, pag. 14. enz. •
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-

sT ER F- GE VALLEN

N Y M E G E N.

Voor eenigen tyd is in den Lande van RAvESTEIN

te Udem, overleden, en om dat Hy altyd zo tegen

het brengen der Lyken in de Kerke geweeſt is, buiten

(a) begraven, de Heer

CORNEL. WALRAVEN vAN VONCK (b)

Oud-Richter-Burgemeeſter Schepen , Raad en Se

cretaris der Stad Nyegen;

gestimonssehove van de Provincie van Gelder

land.

Oud-Rent-Meeſter der Domeinen des Quartiers van

Nymegen.

Geheimraad en Hiſtorie Schryver van den Keurvorſt

van de Paltz; (c)

Lid van de Sociëteiten der Wetenſchappen: te Flo

rence, in Toscanen, van de Arcadiers te Romen,

van de Academie te Manheim, Directeur van

die van Haarlem.

A A N

w

(a) Zommigen menen dit het voorgeven te zyn , doch

de beweegoorzaak, om dat hy Gereformeert geſtorven zyn

de, de gewyde aarde niet verdiende, waar door dan ook

zyne verandering van Godsdienſt, hem toegeſchreven, ee-,

Ligzints vervalt.

(b) Deze beroemde Heer, voornaamlyk uitmuntende in

de Fraaije Wetenſchappen, en daar aan verknogte Rechts

geleerdheid, verdiende daarom en wegens zyne menigvul

dige Ampten, Commisſien en overgaan in dienſt van een

vreemd Vorſt, eene byzondere nagedachtenis en Levens

beſchryving, waar op wy noch hopen. Inmiddels kan er

de Lezer iets van vinden in het NEUE GELEHRTER EU

RoPA part. 1 p. 235. Je44

(c) Welke Hem ook tot Edelman, of tot den Adelſtand

verheven heeft.
/ .

*
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A A N S T EL L . I N G.

's G R A V E WH A G E.

*

In plaats van den Heere

Mr. JAN Jo HAN v AN HEEs.

Thans Secretaris van den Raad van Staaten,

is voor eenige weken wederom aangeſtelt

Mr. JoH. GER. VAN OLDENBARNEvELT,

genaamt TULLING.

Tot

Fiscaal van den Hogen Krygsraad.

esme-e-s
====r

Te A M S TE L D. A M,

By de Erven H O U TT U ? N, op het

Water, en by andere Boekverkopers

in de voornaamſte Steeden.



DE

RECHTSGELEERDE,

VII. V E R T O O G.

Voor de Maand j UL2 1769.

Nemo dubitabit, quin, ſi nocentes mutari in

bonam mentom aliquo modo posſint, ſicut pos

ſe interdum conceditur, ſalvos esſé eos, ma

gis e Republicá ſin, quam puniri.

QUINTILLAN. Inſt. Orat. XII, 1.

AA R5iet was natuurlyker, dan dat wanneer aan

g ## DOORL. HOOGH. WILLEM

'( N DE IVDE, het CAPITEIN en ADMIRAAL

D GENERAAfschap wierd opgedragen, die

&Y's' 3. Vorſt daarin verſcheide nodige veranderin

gen en verbeteringen maakte, veranderingen, die niet

alleen tot den wapenhandel maar tot de Krygstucht en

k:# betrekking hadden. --

III. DEEL. G Was

*
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Was in vroegere dagen de Hoge School om zo te

ſpreken, in de Armée van Prins MAURITs , om de

Krygskunde te Leeren, is in deze Eeuwe of in onze

dagen FREDERIK DE GROOTE Koning van Pruis

ſen, ten dezen opzichte in het bezit geraakt van yders

verwonderinge. w

Geen wonder dan, dat, daar men in den Jare 1748

en 1749. overal de Pruiſiſche Exercitie zach ingevoert,

men ook nieuwe Wetten over de , waarlyk verval.

len, Subordinatie zach te voorſchyn komen.

Een Koning, die zelf voor een groot Philoſooph

gehouden word, en by welks verkiezing my dunkt de

Raaden en volk te hebben hooren uitroepen, het geen,

waarmede men outyds de verkiezing van Keizer TA

c11 us toejuichte: Quis melius quam Literatus im

perat ? (a)

Een Koning, in wien de fraaije Wetenſchappen en

Geleerdheid de Woestheid van een groot Krygsman,

die men in een CAREL XII. nu en dan aantrof, ma

tigen. -

Emollit mores nec ſinit eiſe feros

En waarop zekere Hoogduitſche Dichteres 1761. dit

Puntdigtje maakte. (b)

iDenn Gèeftreitſt mit gesimungnem blitſt

&agt baäfeg friebe uſerbe foll / .

JBan lichten farbrith unt 2tpoll

JPacíj fang fouti gurucfi.

Een Koning, zeg ik, die daar voor gehouden word,

moeſt zekerlyk Liefde voor zyn even menſch; voor zy

ne Soldaten of kinderen, waar van HV de Vader wil

zyn, hebben en zo weinig door Straf-vonnisſen, als

mogelyk is, bloed laten ſprengen van den genen, die

Hy zo dikwerf nodig had. K

OII

(a) Vopiscus in Ejus vita cap. 4- -

(h) De SchrFFEr1n pag. 348 ''k Weet niet of haar

Dichtſtukjes overgezet zyn. 't Is myn werk niet, doch

de moeite waardig.
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'Kon er ooit deze redelykheid en mededogen in een'

Koning gevordert worden, was het zeker in dezen

Monarch, onder welke de Onderdanen tegen hun wil

en genegenheid den Snaphaan op Schouder nemen en

dienen moeten, Billykſt dus door zyne Majeſteit ge

dacht, wanneer Hy, in het Straffen der anderſins zo

hoog ſtrafbare Deſertie, den Richteren met de woor

den van AUGUSTUs als toeroept:

Imple Christiane judex pii patris officium!

Iets waartoe onze Krygsraden, hoe genegen dezelve

ook tot behoud der Soldaten mogen zyn, niet konden

overgaan, omdat zy, alleen uitvoerders der Wetten

zynde, zich aan de doodſtraffe daarop in het alge

meen by ons Krygswetten en van tyd geëmaneerde

Placaaten geſtelt, wanneer het geval in de termen

van de Wet viel, moesten houden; immers zo daar

tegen geene wettige reden van ontſchuldiging voor

handen waren, waar over FELTMAN en anderen han,

delen;

Het eenige in zo een geval, dat er nog overig

was, beſtond in de Krygsraden te bewegen, om de

uitvoering van het vonnis zo lang uit te ſtellen, op

dat de Veroordeelde tyd mochten hebben zich tot

den Souverein, de H EEREN STAAT EN GE

N ER A AL te wenden, en van Hoogſtdezelve kwyt

ſchelding der doodſtraffe en verandering derzelve in

een ligter af te ſmeken; gelyk dit dan ook nu en

dan van gevolg geweeſt is, waar van een voorbeeld

te vinden, by SchoMAKER part II. Conſ. 63. en 64.

Wat moeten wy dan niet denken van de tederheid

des gemoeds van onzen Zaligen Erfſtadhouder, die

in een Land , alwaar niemand gedwongen Soldaat

word (d) de doodſtraffe op de Deſertie in die van den

Kruiwagen, om aan 's Lands werken of Fortificatien

te arbeiden, heeft helpen veranderen, en het Placaat

van H. H. MoG. van den 17. Octob. 1748. waarby

de

d) Zo men eenige Kunstgreepjes onder de wervers,

waarby de Jonge lieden dikwerf verſtrikt worden, daar -

van uitzondere

G 2
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de Straffe van Deſertie tot de Kruiwagen bepaalt is ,

uit werkende daar door den Soldaat in 't leven en

voor het Land behouden heeft ; Hoe ver nu echter

dit van eene goede uitwerkinge geweeſt zy, zullen

de Krygslieden by ondervindinge beter dan ik we

ten , en de tyd zal leren of hier door de Deſertie

vermindert dan vermeerdert worde; Romeinſche Sol

daaten en Ruiters wierden niet tot 's Lands Werken

gebruikt , by wyze van Straffe arg. L. 3. S. 1. ff.

de Re mil. junčta L. 17. S 1. ff de poen. om dat ze

daar door infaam wierden, L. b. C. Exquib caubinf.

(e) maar wierden gedegradeert L. 5. S. i. ff de Re

mil (f) Tot deze ſtoffe brengt ons volgende V ER

(e) Dit is er by ons ook aangehegt. Zy moeten doch

hun tyd der Kruiwagenſtraffe uit zynde, op eene plegti

ge wyze weer eerlyk gemaakt worden

(f). In tyd van Velde, anders in tyd van Oorlog enz,

wierden de Desſerteurs ook met den Dood geſtraft. By

ons zou men ze als Soldaten op de Schepen kunnen ſmy

ten, dat eene MILITLE MATATio zou zyn.

!
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V E R HAN DE L IN GE

over de Straffe van de

K R U I W A G E N.

Waarmede de Ruiters,
Dragronders, Soldaten

en anderen, in dienſt van den Staat der

Vereenigde
Nederlanden, zynde tot Ser

ganten en
Wagtmeesters incluis,

die van hunne Compagnien

Deſerteren,
hedendaagſch

geſtraft worden.

opgeſteld en in 't Licht gebracht door

Mr. 3 O H. j A C. van H A SS E L T.

Advocaat voor den Hove Provinciaal van Gelderland,

en Auditeur Militair des Guarniſoen van Stad en

Quartier van Arnhem.

Te
ARNHEM, by Jacob Nyhoff. 1769.

Dit Werk is voorzien van een Voorrede waarin de

Schryver een waarheid plaatſt, welke, zo ze oprecht

is, weinig, immers eene toegelatene, eigenliefde te ken

men geeft;

Hy betuigt dan niet den naam en roem van een Ge

leerden, maar van een gedienſtig man te beögen.

Daar by komt een Latynſch vaarsje van zyn Zoon
G ER AR DU s:

Haec ſunt Gerardi candida vota Tui.

Verder gaat er eene Inleiding vooraf, die byna zo

groot is, als het gehele Werk, alleen 23 S. S.
behelſt, en daarin volgend, en , die tot een lu

3 lei
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leiding voor een Werk over het Krygswezen en der

zelver Straffen beter dan hier geſtrekt hadden.

1. De noodzaaklykheid, om een goede Armée te

hebben ten allen tyden. -

2. Of een Oorlogs- declaratie volgens het Recht der

Natuur noodzaaklyk zy?

3. Dat deze Armée uit goede Militie beſtaan moet;

welke *

4. Kan gevormt worden door beloningen en ſtraffen;

5. Die van Militairen zyn verſcheiden.

6. Capitale of geen capitale,

7. Gemeene of Militaire.

. 3. Over de Decimatie. -

9-22 worden opgegeven eenige Capitale delicten;

Eindelyk

'# #ne, waar toe dan het gehele I. Hoofdſt. in

26 S. S)

Waar van 16 S.S. de oude en hedendaagſehe ſtraf

fen daarop geſtelt aangehaalt hebbende eindelyk het

welgemelde Placaat met een korte en droge uitleg

ging volgt; zo dat, het gehele Werkje groot zynde

(37. Bladz. de Stoffe, waar over men , volgens den

tytel, eene volkome behandeling moeſt verwach

ten , de weinigſte beſlaat , als beginnende eerſt

Bladz. 45. Ja, zo het tytelblad, en Vignet een Krui

wagen verbeeldende, wegblyft, zou men daar in gene

opzettelyke Verhandeling daar over aantreffen ; maar

veel eer eenige nog kwalyk aaneenhangende aanmer

kingen over het Krygswezen , Krygstucht, Straffen

zo in het algemeen, als op Deſertie geſtelt.

Om nu ondertusſchen den ScHRYvER hier omtrent

mede debehoorlyke eer aan te doen, zal ik aangaande de

ze aftekening en taalkundige beſchryving van den Krui

wagen door DENzELvEN II. Hoofdſt: S. 3. gedaan, en

dus om de ledige plaats te vullen, hier noch by voe

## om dat het mede dient tot ophelderinge van de

. 1. ff de Servit prad, Ruſt. Dat het gebruik der

Kruiwagen, door den Heere van Hasſelt una rota#
Cill
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chiromaxium (g) genoemt, al heel oud en Triptole

mus (h) daar van de uitvinder is, ook in d. L. 1. ff.

de ſerv. prad. Ruſt. daar op gedoelt ſchynt te wor

den; immers 'LPIA NUs aldaar beſchryvende, quod actus

ſit jus agendi vel jumentum wel vehiculum heeft volgens

het gevoelen van den Praeſident BYNKERSHOEK Obſ.

IV. 7. niet anders dan zo een eenradige Kruiwagen,

currus , truſatilis in het oog: gelyk dit PAULUs in

L. 7. Eod door Plauſtrium ſchynt te bedoelen.

't Gunt zeer waarſchynlyk is, om dat de wydte van

zo een actus, dreef of dryfpad niet meer dan van 4.

voeten zynde (i) niet wel een ander wagen of kar,

daar over en door kon , ten ware men wilde#
pen, dat dit met een tweradig# van dezelfde

of iets meerder breedte zou kunnen geſchiden ; Doch,

dewyl arg. L. 8. C. Theod. de Curſupubl. de Birota

of tweeradige wagens door paard of paarden getrokken

wierden, en op de Poſtrouten om zo te ſpreken, zelfs

twee honderd pond laadden, is het niet te denken, dat

hier anders dan een Kruiwagen, currus truſatilis ver

ſtaan word, om dat ze voortgeſchoven word met de

hand, gelyk mola truſatilis en manuaria dezelve bete

kenis hebben en een handmole betekenen (k) immers

my is niet bekend, dat in die oude tyden die currus

truſatiles, pabones, twee maar wel , zie Is I Do R in

Gloſs. eenradig waren, hoewel het dan doch altyd een

Kruiwagen blyft, die door een menſch voortgeſchoven

of getrokken word, om dat die eenigzints hoog zyn

de geladen, (en dit moesten ze zyn, wanneer ze 2oo

pond in eene dreef van 4 voet breedte droegen, ) om

dat ſteenen en andere zware Meterialen niet geoorlooft

was te voeren d. L. 7. per actun , door of ove:

ry

(g) Volgens PETRoN , hoewel oneigentlyk, gelyk de

Heer van Hasſelt zelf begrypt en dit daarom een draag

koets noemt, hoewel het anderen by voorb. WouwERIUs

voor een Kinderwagentje nemen.

(b) apud HYGINUM.

(i) FesTUs voce Attus.

(k) GELL. III. 3. CATo de R. R. c, Io,

t
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A

dryf niet konden gebruikt worden, dewyl h A

L 7. ff de SP R, bekend is : dat g##

laag neerhangende takken der vrugten niet te beſcha

digen, niemand daar over met een piek om hoog mocht

lopen, zo als de soldaten by voorbeeld gewoon wa

ren te marcheeren; Zie OTToad tit f de ſervitutib.

E============

T, 4 M S TE LD A M,

By de Erven van F. HO U TT U r NV,

op het Water, en by andere Boek

verkers in de voornaamſte

Steeden,



D. E

RECHTSGELEERDE,

VIII. V E R T O O G.

Voor de Maand AUGUSTUS 1769.

Sit Labor illius TUA dumfacundia major

T I B U L.

7-ss-seanneer wy uit het, in het zo even voorgaan

27 # de# beoordeelde Werkje, vergele

ken met zovele andere van den Here Audi

% teur van HAssELT, een vergelykenis maken

#SSS'28 met die weinige, welke deſſefs Broeder de

Heer MoMEoin Copes vÄN HAssELT in het Licht ge
even heeft, zyn wy verplicht toe te ſtemmen, dat de

EERSTE arbeidzamer, doch de Tweede zaakelyker en

welſprekender is.

Buiten de werkjes, I. D. Bladz 1 11-112, 124: *atie
gehaalt en beoordeelt, hebben wy daar wederom een

nieuw blyk van in het INTENDITII, dat Hy Ratione

Officii (a) den HovE DES FURSTENEoMs GELRE EN

G RA A F

(a) Naamlyk in hoedanigheid van MoM. "9" " » dat

zo veel moet zyn, als beſchermer van de Regten van

een Land , Advokaat Fiscaal , zie over de betekenis

van dit woord HotMAN Comm. de Reb. Feu

dalib. v. Mamborgus et Mundiburnum B#ol Pus, Y.
Mundbar. Conf. GR oN ov. ad GR o T I UM de J. B. et

YP. lib. 1. cap. 3. S. 2Is n.. Is

H

III. DE ELs
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GRAAFscHAP ZUTPHEN heeft overgegeven den 21 van

Sprokkelmaand dezes jaars tegen -

Mordechai Jacob Marcus

en

Magdalena Iſaacs Cohen;

met de ſententie bv jacob Nyhof te ARNHEM gedrukt

't Is waar, dat wv daarin te vergeefſch zouden zoe

ken een opgeſmukte ſchryftrant en trekken vaninnemen

de welſprekenheid, i och de aart van zo een INTEN DITH,

(geſchrift, Schriftuur of Eyſch in contumaciam (b)over

gegeven,) zou dusdane Schryftrant zo onnodig als be

# maken; Genoech dat ze zaaklyk en beknopt is,

en het voornemen van den Schryver in het uitgegeven

derſe{ve is ook niet om hier uit te munten; maar om

yder en inſonderheid'den Joden te onderrichten, dat ze

zich zelfs in huwelyk zaken naar 's Lands wetten moe

ten ſchikken,

En dus kan men hier te pas brengen 't geen CUJ A

c I Us van Papinianus zegt in aanzien van deſſelfs Quae

ſtiones en Reſponſa (c) ,, Et quoniam in Queſtionibus

, electio eſt auctoris; in Reſponſis veroTëonſultoris,

, qui rogat aut conſulit auctoren, Papinianus in Qua

, ſtionum lihris uon niſi arduas quaeſtines tract Vit,

, quia ei pudori fuiſſet eligere faciles ac leves: Re ponſa

, vero Ejus ſunt pleraque facillima, pro ut restert et

, cauſa & factum , quod in conſultationem deduci
tUlt, f

Even gelyk is het nu met onzen Here Mombo'rook

met betrekkinge tot zyn vorige werkjes en dit geſtelt,

In de vorige, waar toe hy zelf de ſtoffe uitgekipt had,

behandelt hv moeylyke, zware , ja zelfs netelachtige

zaken difficiles & arduas quaſtiones; Hier een ligte of

gemakkelyke ſtoffe niet naar zyn keuze, maar vog:
G

(b) Aldus genoemt ab intendendo, quod eſt: unius

Contendere vero hoc ſci-fu duorum. waar van daan een

tentieuſe zaken contentieuſe jurisdictie, vid Pagenſtecb. Sel

Jar. Quaſt. part III. Quaſt. x 1. pag. 1o6.- *

(e) in Pa F1 N 1 A N. pr.

-

:
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de zaak en omſtandigheden, waar over Hy door het

Hof Provinciaal gevraagt was, pro utres ferebat &f cau

ſa & facium quod in conſultationum deductum.

In het een en ander heeft Hy zeer wel geſlaagt,

Want daar Hy in de vorige die verſchilſtukken treflyk

zaaklyk en op eene aangename en welſprekende wyze

behandelt, dringt Hy hier, niet op een Pedante wyze

maar volgens de aangenome ſtyl der Gerechtbanken,

dus geſchikt na de omſtandigheden van beroep, zaake

en plaatze, en wel zo beknopt en zaaklyk zytaf R. O.

geinſtitieerde actie aan, dat ze den Lezer met vermaak

zal lezen, hoe zeer ze ook over eene gemene waarheid

moge lopen. - - -

ant wy weten reets ex L 7. C de judais dat de Joden

zich zelfs in de huwelyken niet naar hunne begrippen,

maar naar Lands Wetten moeſten gedragen. , Nemo

Gºudaeorum (zeggen de Keyzeren TH E o D. AR e A D.

en t1 o . o R 1 U s daar ter plaatze) morem ſnum in

,, conjunctionibus retineat nec juxta legem ſuam nup

,, tias ſortiatur, nec in diverſa ſub uno tempore conju

», gia conveniat. (d) Iets

(d) Met dit al zyn er Rechtsgeleerden, die, onder an

dere voorrechten, volgens de wetten van Moſes toegela"

ten of vooronderſtelt, hen de vryheid van ſcheybrieven te

geven noch hedendaagſch niet betwiſten, gelyk daar van

een gedeelte by Pagenſtecher Iurisp. Polem. Quaſt. x1v.

pag. 146. * aangehaalt worden. Dus de nuttigheid van

dit uitgegeven Intendith blyft beſtaan, vooral ten aanſien

der Joden in Gelderland die zich aldaar, volgens den

Heer Co PE s v A M HA ss E Lt van tyd tot tyd ver

meerderen, om dat uit de door zyn Wel Ed. Geſtr. aan

gehaalden S. 22. van de Eclitord, blykt, dat de Heeren

STATEN VAN GELDERLAND by het zwygen der

plaatſelyke Wetten den Richter wyzen na het Ius Ro

manum en men dus zou kunnen vooronderſtellen, dat ,

dewyl JUSTINIANUS Nov. 14o. het geven der Scbey

brieven vrygelaten heeft, de Joden, (communi,Jere Ro

mano viventes per L. 8. C. de Iudaeis) te meer daar van ge

bruik mogen maken, om dat dit met MOSES Wetten

overeenkomt. Doch, behalven dat dit te veel bewyſt

om dat dan de Chriſtenen, die zulk benomen is, dit ook

mochten doen, hebben wy I. Deel x 11. Vert, reets ge

zien, wat den Keyzer dat: bewogen heeft. -

+ 2
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Iets dat met onze Hollandſche Wetten , immers 't

zedert 1656. overeenkomt (e) en met de Gelderſche,

volgens de aanhaling van den Here C oP Es v AN

H Ass ELT het IN T EN DIT H zelve, waar van dit de

hoofdzaaklyke inhoud en beloop is,

FA CT U M. -

De eerſte gedaagde was met Aleida van Rees den 8

Feb. 1751. voor het Gerichte van Nykerk conform de

Echord. der Provincie getrouwt,

Doch in het Laatſte van 1766. verliet hy haar en ging

buiten 's Lands met de tweede Gedaagde quaſi op de

Joodſche wyze trouwen ,

De eerſte of liever egte Vrouw, Aleida van Rees,

convenieert hem daar op voor den Hove Provinciaal

van Gelderland tot disſolutie van het huwelyk en om

vryheid van weder te mogen trouwen,

Hy brengt daar tegen hoofdzaaklyk in, dat wegens

ſteriliteit volgens de Moſaiſche wetten en uitlegging

der Rabbynen het huwelyk de facto zou zyn gebroken,

en volgens dieſelve wetten hy buiten de Provincie,

met vergunninge van den territorialen Heer een tweede

huwelyk zou mogen ingaan, Terwyl volgens zyn be

grip omtrent den 2den Eyſch van hertrouwen, zy Im

petrante by gebrek van een ſcheidbrief zulks niet zou

mogen doen,

Doch het Hof had ongeacht dit een en ander by ſen

tentie van den 9 Auguſt 1768. de Eiſch aan de Impe

trante geadjudiceert eu had by die gelegenheid de ſtuk- ,

ken dezer procedure geſtelt in handen van den Mom

boir, om tot advys en na inkomen van het zelve,

Hem geauthoriſeert, om tegen den Gedaagde te proce

deren, zoals Hy in Juſtitie zou bevinden te behoren,

inmiddels den Hoofdofficier, of Landroſt van Veluwe

aanſchryvende om dezen eerſten Gedaagde, zo hy te

krygen mocht zyn , in cïvile detentie te nemen en

kennis daar van, ten fine van nader dispoſitie te geven.

Doch beide Gedaagdens zich abſent houdende, pro

cedeert de Momboir eeds- en plichts-halven en vol

gens welgemelde authoriſatie tegen dezelve en volgens

ſtyl citeert Hy ze by Edict advalvas of by kerkenr:
e

(e) vAN ZURK Ed. 1738, S. 24. HANDv, v. AMST. 2.

D. bl. 47o.
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ke voor welgedachten Hove, zo in matrimonialibus

over de gehele Provincie, als in criminalibus over het

gehele Landdroſten ampt van Veluwe, waar onder

Nykerk het forum originis & habitationis, competente

Héeren Richteren ; De Gedaagdens, na verzocht en

verkregen uitſtellen, echter niet geraden hebbende ge

vonden te compareren, neemt de Momboir default

en word toegelaten tot het overgeven van dit zyn In

tendith, waar in Hy, na vooraf de Jurisdictie tegens

de Gedaagdens ratione fori en het verſtek van alle ex

ceptien, propter contumaciam een aangedrongen te heb

ben, ten principalen concludeert.

Dat eerſte beclaagde wegens Zyne malitieuſe deſertie

en cohabitatie met verwekking van een kind, by

de tweede praetenſe Vrouwe is vervallen in de

poene van Rechten en dienvolgens gecomdemneert

zal worden in zodane dood-Lyf- of andere ſtraffe

als het Hof na omſtandigheden van zaken en na

zwaarwigtigheid den gepleegde delicten zal bevin

den te behoren.

En omtrent de tweede gedaagde -

Tot zodane Lyf- of andere arbitraire ſtraffe als het

Hof mede na omſtandigheden enz. zal vermenen te

behoren. Cum expenfis. -

De gronden, waar op Hy deze concluſie bouwt, zyn

hoofdzaaklyk deze: -

I- Dat de ſtraffe op malitieuſe deſertie volgens der

Staten Placaat van den 22 Maart 17 13. zynde arbitrair

en zelfs, naar mate der omſtandigheden tot een Lyf

ſtraffe uitgeſtrekt, hier de omſtandigheden van adulterie

en bigamie de zaak verzwaren.

Zonder dat daar omtrent in aanmerkinge mag komen,

dat de Gedaagde, volgens de Mofaiſche Wetten ,

quafi formeel een tweede Huwelyk heeft aange

gaan. (f) II. Om

(f) Eene zaak welke om dat ze tegen de Grondwetten

der Provincie ſtryden, de Heer CoP Es v AN H Ass ELT

onnodig acht te onderzoeken, hoe dit volgens Moſaiſche

Wetten geſtelt zy.

Ondertuſſchen vind ik in de Echtord, door zyn Wel Ed.

Geſtr. aangehaalt geen uitdrukkelyk bewys, dat de Joden

wordt opgelegt hunne huwelyken daar naar teſchikken, de

ST AT EN v AN HoL LA N n hebben ze daarom wel eens

1 3 vry

h
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II: Onn dat de intentie hier door de daad bewezen,

in dezen beſliſſende is per L. 18. C ad l ful. de adult.

, en die intentie tam quod a formam quam ad materian,

aanloopt tegen de grondwetten der frovincie, waar aan

zo wei!oden als Chriſtenen verbonden zyn. .

uod ad formam. -

öin dat de Echterd. S. 5. wil dat men voor de

Magiſtraten (dus ook Officieren ten platten Lande) of

Kerkendienaren zal trouwen, en waarvan niet bevryd,

dat men ga trouwen op een ander Territoir, om dat in

het algemeen niemand buiten 's Lands mag gaan, om

een ongepermitteerde acte te plegen, en in het byzon

der dit by de Echtord. S. 2o. verboden en in ſimili ge

ſtatueert is, dat, zo ze wederkeren, geſtraft zullen

worden.

Gelyk de Gedaagde.

uod ad materiam

ten hoogſten ſtrafbaar is; Ja , -

III. jure Civili. Romano als een Bygamus met de

dood L, 1. S. 2. ff de Extr. cogn. Junct L. 7, C. de

# welke ſtraffe, of ſchoon Moribus verzagt is,

volgen echter de Staten van Gelderland S. 22. bv de

Echtord. alzo in caſihus omiſſis daar by aannemen het jus

Romanum, waar over wederom BR oU w E R de jure

Connub. lib. 2. cap. 5. S. e 1, ſeqq (g) kan nagezien

worden; gelyk dan ook het Hof, na ingenomen advys

van den Momboir, het verzoek, om dit geval compoſi

bel te verklaren, aan de Gedaagdens hebben afgeſlager,

Omtrent de tweede Gedaagde II. Dat

Vry verklaart van de actie van den Hoofſchout hierom

trent zie HAN D v Es T EN v A N AMs T ER D. hier boven

aangehaalt ; In Gelderland is het een verboden Natie

geweeſt. Geld. Placaatb. I. D. bladz. 16. 442. In Holland

getrokken om de Commercie.

(g) De Heer Momboir v AN H Asse L T ſchynt hier

meer gezach toe te ſchryven aan Brouwer, dan wel eer de

Praeſident VAN BYN KERs H o EK gedaan heeft in Quaſt.

Priv. lib. H. cap. 3. in verb. ,, Et ſane ille homo (Brou

» WER) . de Jure Connubiorun multa comportavit ſcd a

, deo plerunique ſine ulſo judicio ut fibi qunque aliquan

,, do contrarius, quid ſcripſerit vel non ſcripſerit nesciviſſe

, putem utºſue apee ejus autoritas apad me non unius asſis

Jit zeeker wat te ſterk. - - -
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I. Dat zy te Nieukerk woonachtig was tyde der evaſie

II. Dat dus niet ignorant kon zyn van het eerſte hu

welyk;

III. Dat zy dus met hem eerſte Gedaagde hier in

heeft gecoöpereert, doloſe zich laten trouwen, en dus

ex prohibito coitu een onegt en overſpelig kind verwekt

en by nader gevolg ſtrafbaar, boven de ſtraffe op over

ſpel, met een banniſſement, B R. o U w E R. d. L. S. 31,

De uitkomſt van deze actie is geweeſt, dat het Hof

den 2 Maart 1769. by

S EN T EN T I E

Den eersten Gedaagde voor zyn leven lang op poene

van aan den Lyve en de tweede Gedaagde voor den tyd

van twaalf jaren uit de gehele Provincie by poene van

zwaarder ſtraffe , zo de eerſte ooit en de tweede binnen

de voorſchreven tyd weer binnen deſelve bevonden

worden, gebannen heeft, met condemnatie van beider

en yder in 't byzonder in de koſten.

-,

LET -

:

*,

2
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LE T T ER N I E U W S.

A R IN HE M. -

wy kunnen niet voorby hier noch een ſententie van

welgedachten PR ovI N C 1 AL EN H ov E v AN GEL

DE R LAN L (h) aan te halen van den 22 Dec. 1763.

zo om dat dezelve aanmerkelyk, zynde van dienſt in

diergelyke gevallen kan zyn, als om dat het een kente

ken is van de byzondere derkens waar van 't gemeen

van het ſchimpſchrift van J U v EN AL 1s over de Militai

ren eenigzins toepaſſelyk maakt.

Daar by is een Christºffel Paul Burger en Inwoon

der van Doesborggecomdemneert, om door den Scherp

rechter met het zwaard over het hoeft geſtraft en geban

nen te worden uit de Provincie ten eeuwigen dage, by

poene van de dood zo 'er ooit weder binnen bevonden

word. Hy was de eerſte geweeſt die met een zaamge

rotte menigte een Berent de Gier, adſſisstent van de

juſtitie (voor 3 Jaren by 's Hoves Sententie van den

26 July 1768. gebannen geweeſt zynde ter zake van

gepleegd Exces in het doodſchieten van een Soldaat)had

aangetaſt, zo dra hy buiten de Jurisdictie gebragt was

op het Cleefſche en tot het dood blyven van dien oor

zaak gegeven, als menende met en nevens eenige Solda

ten, ten dien einde met witte ſtokken onder de rokken

verborgen voorzien, niet genoeg geſtraft te zyn.

(h) Te vindenN Nederl. #aarb. 1769, bladz. 28 en

volgende
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R EGTSGELEERDE,
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IX. V E R T O O G.

Voor de Maand SEPTEMBER 1769.

Dardanida infenſi paenas cum ſanguine poscunt.

VIR C. AEneed. II.

'tºbAA twee ontegenzeggelyke waarheden, die

# Z #. Ouden reeds lang opgemerkt hebben:

a. Sic eſt vulgus, ex veritate pauca ex o• .
( * ).

$35 sººs '35 pinione multa deſtimat.

b. Vulgus eſt mutabile et tam pronum in miſericor

diam quam immodicum ſaevitia

Uit het eerſte vloeit mede voort, dat men een ver

keerde en meerendeels kwalyk geplaatſte haat tegen den

genen opvat, welken de Juſtitie bedienen.

De Romeinſche Regtsgeleerden onderſcheid maken

de tusſchen de zoorten van eerloosheid of infamie en

dezelve verdelende in die - welke door de Wet zelve

opgelegt word, (infamia juris) en die, welke uiteen

ſchandelyke daad, de verachting van brave inen

ſchen na zig ſlepende, zich iemand op den hals

haalt (infamia facti) vergeten daarom niet een derde

zoort by den naam van Levis ngte macula bekend,

waar door die gene, welke een flegt, gering of verag

telyk beroep oefenen, naar de bevatting van het voor

ingenomen gemeen min of meer bevlekt worden en in

kleinachting Zyn. O

n

(a) Cic. pro Roſc. Com. (b) TAcTT. Hiſt. Lib, I.

III. DEEL i
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Ondr deze ſchaart men de Dienaars van de Juſtitie,

voornamelyk die by de Romeinen onder den naam van

Littores in vervolg van tyd, bekend, de executie van

Criminelen of zelfs uitvoerden (c) of 't zy in het van

gen, binden, als anderzins de Juſtitie behulpzaam

ZVpa. -

'öm nu de reden van deze Volks dwalinge te onder

zoeken, zal niet veel moeite vereiſcht worden.

't Zy men die afleide uit een zeker zoort van eigen

belang, welke ons de ſtraffen over vele misdaden, waar

aan wy of aan iets diergelyks of minder dikwils ſchuldig

zyn, tot een last doet zyn, om dat ze ons, als het ware,

ondraaglyke verwytingen doen , en bygevolg ons de

uitvoerders van die ſtraffen hatelyk maken.

't Zy wy op het voorbeeld van den Hond by PHoe

DRUs in den Steen bytende, in plaats van den genen

aan te vallen, die ze werpt, daarom den Rigter, die

de ſtraffen oplegt , voorby zien en op de uitvoerders

vallen, even gelyk men een haat opvat tegen den bren

ger van kwade boodſchappen, zonder den zender aan

te zien ; 't zy wy een wreede natuur toeſchryven aan

hen die met een gerust gemoed zyn en onzen even

menſch niet alleen, zelfs met wreede pynigingen, kan

afmartelen en ter dood brengen , maar ook daar van

zyn dagelyks beroep maken; Zekerlyk geeft het vernie

tigen van een bezield wezen, hoe noodzaaklyk ook,

een denkbeeld van geweld en wreedheid, om dat het

een aandoening van ſmart en berooving van geluk ver

oorzaakt, waar voor geen levendig Schepzel onverſchil

lig kan zyn.

# de ſtrafſyke Regtoefening, hoe regtvaardig ze ook

eſtiert moge worden, kan het gepaſte epitheton van

onbarmhartige niet afwerpen, hoe veel minder dan de

da-lelyke uitvoerders ; gelyk de ſtaatkundige Markgraaf

VIRGIL. MALvEzzi over Tacitus (e) de oorzaak der

veragtinge van de zodanen voor al niet aan de ver

agting van het Gemeen, maar aan den aart van de#
162

(e) CícERo pro Rabir.

(*) XLVIII: bedenking, naar de overzetting van SMAL:LEGANGE H68o, 5 » So --
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dieninge zelve, om dat die altyd den Last hen gege

ven te buiten gaan, ſchynt toe te ſchryven. Zyn ge

volgtrekking is al te byzonder, om ze hier niet te

Plaatzen ; Ik laat ze egter voor zyne Rekeninge:
,, Dat zulks waarachtig zy word ons in de Openbarin

ge XVI. 1. vertoont, waar hy met eene ſtemme te

en ſeven Engelen, zeggende: Gaat henen en giet de

even Phiolen des toorns Gods uit op de aarde, zy niet

alleen die uitgooten op de aarde, maar noch in de Ri

vieren en in de fonteinen, in de Zee en op de Zon. Om

dezelve redenen riep een Engel op een ander plaatze

met grote ſtemme tot vier Engelen aan welke macht

was gegeven de aarde en de Zee te beſchadigen,#
gende c. VII. 3. Beſchadigt de aarde niet, noch

zee, noch de boomen. Hy had niet nodig te zeggen,

noch de boomen, die Engelen geen macht hebbende ont

vangen, als om de aarde en de zee te beſchadigen ; Hy

riep dan (gelyk een uitlegger van de Schriftuur aan

merkt) omdat hy zach , dat die Engelen de macht,

haar gegeven om te beſchadigen, te wyd kwamen uit

breiden, willende niet alleenig de aarde en de zee,

maar ook de boomen beſchadigen , of misſchien#
felde hy mede dat, gelyk de Dienaren altyd de macht

haar gegeven, om te beſchadigen wyd uitbreiden, ſo

mede die van weldaden toe te brengen al tenauw moch

ten nemen, waardoor het hem niet genoeg was te zeg

gen: beſchadigt de aarde niet, noch de zee, maar voeg

de daarby: noch de bomen, Zo beval de Heere God

mede by Jeſaias , dat zyn Volk van Israël verootmoe

digt zou worden door den Koning van Asſyrien en hy

meende haar uit te roeijen. De Heere God gaf laſt,

dat hy hetzelve vertreden zou en hy maakte zich ge

reed, om haar alle door de ſcherpte des zweerds te

verdelgen.”

't Zy nu deze byna algemene Volks haat uit deze,

't zy uit andere reden worde afgeleid, dit is zeker,

dat ze min of meer by de Wetten en by Vorſten

hare verſchoning gevonden heeſt. Immers de Pauſche

lyke Rechten C. Clericum qui &c. ſeq. diſt. 5o.

En de Keizerlyke Wetten, by voorb. l. 27. C. de

inoff. teſt. S. 1. J. qui manum L. 11. C. qui not inf:
- l z Noy',
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*

*

Nov. 135. inf. princ. L. 3. Spen. de Decur. overtui

gen ons daarvan. e

Ook is bekent, dat Keizer Claudius eens by gebrek

of het niet by de hand zyn van den Scherprichter lie

ver de executie tot den avond liet uitſtellen, om 'er

uit de Stad te laten komen, dan iemand uit het Geme

ne Volk te gelasten deze by Hem ſchandelyk geoordeel

de daad uit te voeren. (e)

Grillige daden worden voorbeelden en die voorbeel

den krygen dikwerf al te groot gezach en invloed,

Hoe verſchonelyk die nu ook aangemerkt mogen

worden, is het doch vooral verfoeilyk, wanneer het

ons tot ſtrafbare buitenſporigheid aanſet, gelyk wy uit

het bladz. 64. aangehaalde geval te Doesborg gezien

hebben.

Een geval, dat zo op zich zelven , als in zyn za

menhang my al te gewigtig is voorgekomen, dan dat

ik er niet eens over opzettelyk handelen zou.
Te meer; -

Dewyl daar uit niet alleen volgt, wat voor nadelige

gevolgen die toegelaten vooringenomenheid en daar uit

voortſpruitende haat van een Volk kan hebben, maar

ook aan ons geheugen verlevendigt de klachte van

den Schimpdichter JuvFNAL1s (f) de kwade gevol

gen van de Militaire jurisdictie hier in medeſtellen

de , dat de Krygslieden altyd de party voor malkan

deren neemen :

Tota cohors autem eſt iminica, omnesque manipl:

Conſenſii magno officiunt. n

- Daar is geen Saldaat, die niet en pleit

Voor zynSpitsbroeder, wyl dat al de Rotgezellen

Zyn Wyand zyn,daar hy zich niet kan tegen ſtellen,

DEL co U RT.

Dit

(e) SUEToN. Voeg hier by het geen OTTO ad PUF

FEND. de O. H. et C. lib. II. c. A. S 8. over de verag,
ting derzelve by veele Volken aantekent, w
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Dit party , trekken kon niet wel in hoger graad

# , dan het hier geſchied is, dewyl wy gezien

iebben, dat verſcheiden. Soldaten (zich waarſchynlyk

verbeeldende, dat het Hof al te zacht gehandelt had

met een Dienaar van de Juſtitie, welke in het oefe

nen van zyn amt de palen, eenigzins te buiten gaan

de een hunner Spitsbroederen had gedood:) met

ſtokken en dus met ſchadelyke wapenen (g) gevolg

lyk ook met volkomen beraad gezocht hebben, dat

gene 'er in de ſtraffe by te voegen, dat naar hun

vooringenomen begrip de voorzichtige en regtvaar

dige Richters te weinig aan den gebannen Dienaar

opgelegt hadden en dus doende het ongelyk hunnen

medgeſel aangedaan bloeddorſtig te wreeken.

Dardanida infenſi pſenas cum Sanguine poscunt.

Ja zy gaan verder, als een Lamech, ſlaan zy een

man dood (h) en zich daar over als het ware beroe

mende, als over een braaf werk nemen zy Gode,

dien de wraak is (i) het wraakzwaart uit de hand

en ſtellen zich op zynen Rechterſtoel, door de van

God geſtelde Overigheid (of die in hare name rechten)

en die Gods Dienaresſe is , (k) 'er als af te ſtoten

en te verachten,

Eene wraakneeming, die dus met Goddelyke en

die, zo niet in

wereldlyke Wetten ſtrydig, ook allerdroevigſte gevol

gen hebben, en zo in het algemeen voor den Bur

erſtaat, als in het byzonder voor de handhaving van

# nadeelig zyn moet; Een openbaare euveldaad,

# termen van gekwetſte Majeſteit

regtdraads valt , ten minſten onder de misdaden van

ublyk geweld behoort geſchaart te worden:

Qui dolo malo fecerit): zegt de Romeinſche Rechts

ge

(g) L. 11. 6. 1 ff ad L. Jnl, de vi publ. junct. L.

233. S. 2. ff de V. S. 6. 5. J, de publ.. jud. & omnino

6. 6. f. JF. de interd.

(b) ## IV. 23. 24. f

(i) HAND. X: 36.
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geleerde ULPIANUs in L: 1o. ff ad L. Jul. de vi

pub: quo minus judicia tuto exercéantur, aut judices

aut oportet judicent, item qui cum telo (l) dolo malo

in concione fuerit aut ubi judicium publice exercebitur,

hac Lege: (de vi publica:) tenetur.

Iets dat, zo in iemant, vooral in Soldaten of

Krygslieden ſtrafbaar is, als welken voor de rust
van den Staat en veiligheid van den Burger- wakende

niet alleen alle oproeren moeſten tegen gaan, in plaats

van die aankweeken, maar ook geſchikt zyn, om de

gevangenen uit handen van het gemeen te verlosſen

en in veiligheid te geleiden, gelyk hen dit in het

byzonder opgelegt wierd omtrent den H. Paulus (m).

tºy de Romeinen, waar onder het genoegzaam yder

vry ſtond om iemand over een misdaad aan te klagen

en tegen hem te ageren, was dit den Soldaten ech

ter verboden (n) doch alleen toegelaten omtrent de

misdaad van gekwetſte Majeſteit, om reden, dat zy,

voor den vreede en rust wakende, voornaamlyk dit

ſcheenen te verrichten, wanneer hunnen yver in het

vervolgen en uitroeien van die, zelfs Hemeltergende,

misdaad en rust - ſtorend wanbedryf betoonden (o).

Ja de Romeinſche Wetten waren in het byzonder

ſtreng, omtrent Krygslieden, wanneer zy de gemene

rust ſtoorden.

Hierom zegt de Rechtsgeleerde PAULUs in L. ult.

S. 1 ff de R. Mil : ,, Miles turbator pacis capite
n1tuT• ,

En hier nemen deze Krygsknegten by wyze van

zamenrottinge, als het ware , de wapenen op, om

met een ſtrafbaar en boos opzet een Uitſpraak van een

v COIT1

(l) Dat de Romeinſche Rechten per zó telum verſtaan

allerhande wapenen, zels ſtokken is in de aantekeninge

(g) aangetoont.

(m) HAND. XXIII: 1c, 23, 31.

(n! v., L. 8. ff de accuſat. & inſcript.

(o) Sed et milites, qui cauſas alias defendere non pos

ſunt, nam qui pro pace excubant, magis magisque ad

harc accuſationen admittendi ſunt. L. 7. S. 1. ff ad Las -

ful. Majest.
- - -
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eompetente en hoge Vierſchaar niet alleen te dwarse

bomen , maar ook een ongelukkigen te vervolgen ;

juist alleen om dat hy in zyn ampt hunnen Spitsbroe

der, die er zelf gelegenheid toe gegeven had, gedood

heeft, niet met een kwaad opzet, maar door het on

voorzigtiglyk te buiten gaan van Zyne bedieninge.

Wy twyfelen dus niet, of de Militaire Richter zal

deze euveldaad behoorlyk ſtraffen en dus (deličta ſe

cundum ſuſe autoritatis modum coercendo, zo als des

zelfs plicht in L. 12. S. 2. ff. de R. M. geboekt is)

anderen een ſchrik geeven, op dat in onze vrye Re

publyk het anderſins zo geagt en nodig Krygswezen

niet hatelyk worde, en den Soldaat door den dikwerf

niet genoeg onderſcheidenden gemenen burger voor.

een gevreesden Janitzaar aangezien; gelyk het Hoff

Van ## door de ſententie tegen Chriſtoffel

Paul gevelt daaromtrent behoorlyk geyvert heeft, arg

L. 1ö. S. 1. ad L. Jul de yi publ.

En zo men een verzuim of toegevende onverſchil

ligheid al in dezen Militairen Rechter vooronderſtel

len dorſt, kan men gerustelyk zich verlaten op den

algemenen Burgervader, onzen Stadhouder en hunnen

Capitein Generaal, welke de nieuwe Krygstucht niet

heeft ingevoert, noch het daar aan verknocht bevoor

recht Rechtsgebied der Krygslieden beveſtigt, dan om

ze tot nut van den Lande, ruſt van den Burgerſtaat

en handhaving van Recht en Gerechtigheid ſtreng te

onderhouden; Officium REGF.NTIs Ex ERcITUM (ſtaat

'er in L 12: f. de R. M..) non tantum in danda ſed

etiam in obſervanda diſciplina conſiſtit.

En zonder welke ſcherpere Krygstucht door WIL

LEM IV., zo wyslyk ingevoert en door WILLEM

V. zo naukeurig onderhouden en uitgebreid het tegen

woordig anders zo gelukkig,tydſtip van vreede lichte

lyk een ſchool van oproer zou kunnen worden.

Het Soldaten karakter ſchynt daar zo geheel vreemd

niet van; immers Johannes (p) vermaant deſelve nie

mand overlaſt te doen.

Militare otuin eſt fere tumultuoſum, heeft AM M.

AR,

(P) LUK. III. 14.
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MARcELLIN (q) reeds opgemerkt; EnV EGET 1 Us

(r) heeft te regt geleert, dat men in Vredenstyd de

Soldaten moet bezig houden met het geen zy in Oor

log verrichten moeten, ter beſchaming van die genen,

welken met alle die Maneuvres ſpotten en de Mili

taire diſcipline en ſterke Subordinatie (waarvan ons de

Hoofdman MATTH VIII. 9. een kort doch zaaklyk

vertoog doet, ) in vredenstyd voor hatelyk durven

uitkryten,

Uit deze omſtandigheden en de daarop toepasſelyk

gemaakte aanmerkingen zal de Lezer kunnen afmeten,

hoe het mooglyk zy , dat het domme gemeen, dat

anderſins meeſten tyd met een verkeerde barmhertig

heid vooringenomen is, hier zo een verwoede Rol ſpeelt.

Ongelukkig bezitten wy menſchen geen Euangeli

ſche deugden in die volmaaktheid, om ons zelven te

gen de zoetheid der wrake te kunnen wapenen ; En

ofſchoon die dikwils min of meer by den verſtandigen

de overhand neemt, veſtigt dezelve doch merendeels

haar zetel in zwakke gemoederen en ze is daarom on

der het gemeen en de vrouwen vooral te vinden:

- Quippe minuti,

Semper & infirmi eſt auimi exiguigite voluptas

Uſio: continuo ſic collige, quod vindicta

Nemo magis gaudet, quam femina.

JUvENALIs XIII.

Voorwaar de wraakluſt is niet anders als 't genoegen,

Dat een gering en zwak gemoed zich toe gaat voegen.

Gedenk doch by uw zelfs dat 't Vrouwvolk alderraſt

Is tot de wraak geneigt. P. NUYTS.

En zo het zelve gemeen dikwils en zeer ſchielyk

van eene tomeloſe wreedheid overſlaat tot een verkeerd

medelyden, laten wy dat aan deszelfs onbeſtendigheid

toeſchryveu:

Scinditur incertum Studia in contraria':
1 - GIE. .

Eene zaak, welke ik wel eens gelegenheid zal heb

ben aan te tonen, zo dat ik met HoRAT. (s) beſluit

w"

te zeggen; . . Huic ego vulgum

Errori Similem cunctum inſanire docebo.

(4) Lib, IV. (r) Lib. II. Cap. 22,

(s) Sat. III. 62 •
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X. V E R T O o G.

. roor de Maana octo be R 1769.

-- —

Tec yero Ille in luce modo atque in oculis Civium

fmagnus , fed intus domiqueÂÃÄ. μi fermo?

què præcepta ? quanta notitia antiquitatis ?quœ fcien

iia juris? (a) -

CATO apud CicERON. de Sene&t. Cap. IV.

V E R H A N D E L I N G

- * • Qver dem

* Oorfprong en de Hiftorie

-. der

V A D E R L A N D S C H E R E C H T E N,

1 v , inzonderheid van

H O L L A N D en Z E E L A N D

- door

Mr. L AU R. PIET. vAN DE SPIEGEL.

Te G OES by 3. Huirmam 1769.

, Oétavo.

De

(a) Ita interpungit RuperTus, que fcientia juris * augurii.

Alii quæ fcientiajfuris augurii, Sciliccet in FABIO MAXIMo,

cunâatore. vid. HEINecc.THift. jfur. Jib. I. cap. 3, § CXXll.

in Not. Ego cum RUPERTo nihil inuto. Quid enim fit fcien

tia juris augurii vix capio ; Quid fit fcientia augurii fa«i

1e 5xplicari pgteit, Proprie eiiiin Loquendo auguria non

ibabebant Jua jfum a , fed ritus et.folemiìitates. -

I!!. DEEL. K
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e Schryver is, volgens zyn Voorbericht,

overgegaan tot dit Werkje, niet op aan

D zoek van Vrienden, noch begeerte na den

ºf Titel van Schryver, noch beöging van
EA eenig eigen voordeel, maar alleen om de

Rechtsgeleerdheid van ons Vaderland eenigen dienſt

toe te brengen; -

Omdat het gebrek van onderzoek der oudſte Wet

ten en Zeeden veeltyds oorzaak is, dat men de Va

derlandſche Wetten niet genoeg onderſcheidende van

andere, daar door de egte Landwetten dikwils met

vreemde Rechten worden vermengt of uit verkeerde

gronden afgeleidt. Want, hoewel er hier en daar

naarſtige onderzoekers der Oudheid geweeſt zyn,

gaat hun onderzoek, zegt de Heer vAN DE SPIEGEL,

- niet verder dan tot de dertiende Eeuw, federt wan

neer de Keuren en Graaflyke Handveſten een aanvang

neemen; Zodat men eenen overſtap van naby Iooo

Jaren doet, om tot de Batavieren en Germanen te ko

InCT].

De Batavieren nu ſedert de derde Eeuw uit deze

Landen weggeraakt zynde en de eene en andere Na

tien malkanderen vervangen hebbende is in de tiende

Eeuwe reeds de GRAAF YKE REGEERING begonnen,

zo dat dit een aanmerkelyke tuſſchenruimte van ze

ven Eeuwen openlatende van di n tvd af tot op de

oudſte bekende Keuren en Handveſten onze Voorou

ders ten minſten drie Eeuwen onder hunne Graaven

geleeft hebben ;

En dewyl het niet te denken is, dat zy in dien tyd

zonder wetten, alleen naar het Natuur recht en mis

ſchien eenige gebruiken uit de Germaanſche zeden

ontleent, geleeft hebben, neemt de Schryver hier den

taak op, om te bewyzen, welke Wetten onze Voor

ouders gebruikt hebben;

Een taak, die door niemand, zegt de Heer van

de Spiegel, voor zo verre Hy weet, ondernomen is,

En hierin geloof ik, dat zyn Wel-Ed. Geſtr. gelyk

heeft, zo men eene opzettelyke Verhandeling ten be

paalden einde meent.

Want hier en daar zyn 'er Schryvers genoeg, die,

zelfs met opzichte tot onze Landen, hebben aange

- tOODt,
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toont, dat zelfs voor en in de IX. Eeuwe het Ro.

meinſche Recht hier plaats gehad heeft, gelyk dit de

Heer vAN DE SPIEGEL in het Derde Hoofdſtuk mede

in het oog heeft.

Om van anderen niet te gewagen, zal ik my alleen

maar beroepen op den vermaarden HEINEccius (b),

waarvan zyn Wel Ed. Geſtr. zeer veel gebruik ſchynt

gemaakt te hebben in zyne Verhandelinge, zelfs ter

# , alwaar Hy Hem niet uitdruklyk daar toe

eeft aangehaalt, want CoNRINGIUs de O. J. Germ.

# de Heer van de Spiegel niet tydig genoeg gezien

te hebben.

Ik ſpreek hier van my zelven niet;

Want, ofſchoon ik reets op verſcheiden plaatzen

voor zo verre het in de wederlegginge van het ge

voelen des Heeren vaN DER MARck te pas kwam,

het gebruik van het Romeinſche Recht in vorige Eeu

wen, en zelfs voor Carel de Stoute in 1.462, mede

zo wel als zyn Wel Ed. Geſtr. (c) tegen den Heer

van BYNKERksHoEK heb aangedrongen gehad (d),

geloof ik doch dat de Heer van de Spiegel dit myn

Werk of Vertoog niet gelezen heeft, zo om dat ik

miſſchien mede een van die onbekende Schryvers

ben, waar van MARTIAL1s Lib. Ill. ſpreekt.

Cujus carmina nemo Legit.

als omdat wy veellicht uit dezelfde bronnen dikwils

geſchept kunnen hebben, dat, in een diergelyk on

derzoek onvermydelyk is. Inmiddels is het my by

zonderlyk aangenaam, dat myn gevoelen dienaan

gaande hier nu nader in het hoofdzakelyke aange

drongen word ; gelyk ik om den zin niet te ſtoren,

den Lezer dienaangaande wyze tot myn I D. 5. Ver

toog, en dus eene gedurige# van de plaat

ſen, alwaar ik daar over gehandelt heb , daar door

meen voor te komen. I

In

(b) In Hiſt, jur. Civ. Rom. et Germ, et prefat. prima

Ejus Edit. 1723 premiiſa.

(c) II. Hoofd S. 25,

(d) I. D. bladz. 1o4."## en 5, Vertoog per tot,

Q
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Intuſſchen ben ik hieromtrent zo onverſchillig

niet, als de Heer van de Spiegel zegt te zyn , of

myn gevoeien gevolgt word , of verworpen (e) zo om

de eigenliefde, die wy alle min of meer bezitten, als

om dat ik my daar door meer en meer kan vergenoegen

met de waarheid of het Recht aan myne zyde.

Met dit al zy het verre, dat ik den Heer VAN DE

SPIEGEL zo min als my zelven voor een uitſchry.

ver van andermans gedachten of Werken zou wil

len hebben uitgekreeten;

In 't tegendeel ik breng my hieromtrent te binnen

het toepaslyke zeggen van MAscovIUs over GRAviNA

ten dezen én diergelvken opzichte:

Sed ut otio hodie ſine dubio abuti videretur , qui

ſpretis tot capitalium ingeniorum inter recentiores curis,

in originibus furis Civilis indagandis ſolos veteres adi

ret ſic non plagiarius confeſtijn dicendus eſt , qui o

ptimos duces ſequitur.

Ja, ſchoon de Heer vAN DE SPIEGEL al hier en

daar iets van anderen overgenomen hebbe, verliezen

zyre aanmerkingen daar door niets van derzelver

waarde, om dat de wyze van voorſtellinge byzon

der wel geſchikt is tot het oogmerk en de opletten

heid van den daardoor opgewekten Iezer zo wel ves

tigt, als dat de# waarnaar Hy dezelve tot

zyn voorgenomen taak opleid, byzonder gepast zyn,

om hem, die daar by belang heb en mag, allengs

kens, en met zekere ſchreeden op die hoogte te

plaatſen, waarvan hy , als in een opſlag van een

oog van de waarheid van zyne aanwyzingen over

tuigr kan worden.

Dewyl Hy dan met recht oordeelt, dat de Rech

ten van een volk niet aftezonderen zyn van de Hi

ſtorie des Volks, begint Hy met te handelen:

J. HooFDs 1 Uk : Van de aloude Bewoonders dezer

Landen voor de Grafelyke Regeeringe

Waarin Hv eenige merkwaardige Zaken en aan

neemlyke gisſingen gemaakt hebbende, die de Lezing

nuttig en aangenaam maken, overgaat in het

II. HooFosTUK, tot den Staat der Rechten in déze

Lan

(e) VooRBERrtHT bladz. X ll.
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Landen voor en tot op den aanvang des Grafelyke Re

geringe,

Waarin Hy beweert,

S. 1. Dat de oudſte Inwoonders dezer Landen 't zy

Germanen 't zy Galliers van de beſte zoort dier Na

tie, $ 2. wel eenvoudig in hunne Rechtsplegingen wa

ren. S. 3. echter ſchynen eenige geſchreven Wettenge

had te hebben; om dat men met geen volkomen grond

deſelve de eer der Schryfkunst kan betwiſten, S. 7.
Dat ondertusſchen de Franken deze Landen beheert

hebbende wel de oude Bataviſche of oude Germaan

ſche Wetten geëerbiedigt doch echter bedacht zyn

geweeſt op nieuwe Wetten, beter geſchikt naar den

ſtaat en omſtandigheit van het Land. S.8. Dat deze

hoofdwetten zyn geweeſt a. de Saliſche, b. en Ript -

. ariſche Wetten, welkers oorſprong en gezag Hy be

ſcoryft tot aan CAREL DEN GRooTEN. S. 18. Tus

ſchen welken en JUSTINIAAN Hy een vergelyking

maakt. S. 19. Dat de bekende Capitularia van KAREL

DEN GRooTEN en volgende Keyzers van gezach in

deze Landen mede zyn geweeſt; W. 2o. dat de Leges

Saxonum et Friſiorum: die Hy meend ten tyde van

CAREL DEN GRooTEN te zyn opgeſtelt, geen door

# nieuw Recht behelſende, maar alleen een or

entelyke ſchikking van de aloude gewoonten en

Rechten der Volkeren , men dezelve mede voor

oorſpronglyke Wetten kan neemen, wanneer men

maar het nieuwe Recht niet verward met het oude,

S. 23. Dat het niet waarſchynlyk is, dat de woeſte

Normannen, die zich vele Jaren in deze Landen,

voornamentlyk Zeeland, hebben opgehouden, hier

veel Wetten zullen gebragt hebben. S. 24. Dat de Fran

kiſche Wetten, eene verzameling van alle die oude

Wetten en Gewoontens der onderſcheiden Natien, die

malkanderen uit de# van het Land zyn

opgevolgt : en voornaamlyk de Capitularia van de

Lex Romana, gewag makende, daar door den CoDFx

THEoposIANUs of het Breviarium Aniani moet ver

ſtaan worden (f) tot aan en in de eerſte tyden der

Graaflyke Regeringe. wel
CI

(f) Zie ook RechtoEL #P. bladz. 151 (pp)

3
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Welke Wetten toen ter tyd verder plaats hebben

beginnen te krygen,onderzoekt Hy, om tot zyn oog

merk te komen, in het

III. Hoor DTUK : Van den ſtaat der Rechten in deze

Landen ſedert den aanvang der Grafelyke Regeering tot

op den tyd der eerſte Keuren en Handvesten, naamlyk de

dertiende Eeuw.

Waarin Hy S. 1. vooraf verwerpende het gevoelen

der genen, die gemeent hebben, dat, behalven eeni

ge overblyfzels uit de zeeden der Germanen of Bata

vieren, het Licht der natuurlyke rede de eenige re

gels van de Rechtshandelingen onzer. Voorvaderen zy

# S. 2. en in 't tegendeel vastſtellende, dat de

ſtaat der rechten op het einde der Frankiſche Regee

ringe ook gebleven is onder de Graven uit het eerſte

huis, toont, dat, daar onze Voorouders zich in allety

den hebbende gedragen, na die oude Conſtumes, ze

kerlyk uit de oude Frankiſche Wetten herkomſtig, ein

delyk, om redenen in het brede S. 3. en volgende

aangedrongen, een Behulp-recht gehad hebben, naam

lyk. 1. het JUSTINIANEIscHE RoMEINscHE RECHT,

Jus FEUDALE en II'. JUs CANoNIcUM -

I S. 15. a. Om dat de Codex Theodoſianus, na den

val van het Weſtgotiſch Ryk geen volks Wet van een

bepaalde Natie Ineer zynde, deszelfs agting allengs
kens vermindert is.

b. Daar integendeel Juſtinianus na het overmeeſte

ren der Gothen, zyne Wetten, in Italien ingevoert,

ook by de Longobarden in agting gebragt heeft, c. ge

lyk CAREL DE GRooTE ze by dezelve gevonden en

ze hen hebbende laten behouden die Wetten in Itali

en bewaart en als een Volks Wet onderwezen zyn,

tot dat die in de XII. Eeuwe openlyk door Irnerius

eleerd zynde, daar uit ſtraks andere Scholen in

uitſchland, Vrankryk en Engeland geboren zyn.

$ 16. Dat dit Juſtinianeiſche Recht te meer in de

ze Landen veld won «. Om dat verſcheiden. Ingeze

ten dezer Landen hunne Kinderen zelfs in de IX Eeu

wen al na Italien zonden om te ſtuderen, s Vanon

ze Vaderlanders onder de Scholieren, die KAREL DE

GRooTE in Rome inhaalden, Nederlanders geweeſt

zyn; zo dat het te denken is, dat zy de verk#
- CDA •
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kennis der Wetten by hun terug komst, hier voort

geplant hebben w. Ook S., 17., de Geeſtelyken,

welke men in die tyde raadpleegde, en de Schryvers

waren van alle openbare Stukken , zeer veel werk in

de X!. Eeuwe van deze Juſtinianeiſche Wetten maak

ten. S. 18. " Dat in Duitſchland omtrent dezen tyd

daar aan minder te twyfelen is; Om dat Keyzer

Hendrik zelfs zich beroept in een Wet van dien

tyd op D ivus JUst 1 N 1 AN us ; 1. Keyzer Fre

derik Barbaroſſa, die de bekende Auth. C. ne filius

pro patre gemaakt en in het Co R PU s J U R is in

gelaſt is, verſcheide Nederlandſche Vorſten zekerlyk

met een grootgevolg te Roncalienby zig gehad heeft

in 1158. toen Hy over de Regalien van het Keyzeryk,

ten overſtaan van vier daar toe ontboden voornaamſte

Disciplen van Irnerius, om denodige verklaringen van

het Recht te geven handelde # waarom ook PH L1 P. a

LEID is een gebore Hollander zelfs al verſcheide zaken

naar het Romeinſche Recht beſlist heeft en in een

Opdracht aan de Grave, (#2 aan wien iiy zyn boek

opdroeg, de# anden aan de billykheid

der Romeinſche Wetten toetst.

II. Dat de nieuwe handelingen ondertusſchen nieu

we Wetten vereiſchten, het ook zo by de invoering der

Leenen geſtelt was , S 2 1. Waarom men, dewyl daar

van in de Frankiſche en Romeinſche Rechten weinig

te vinden was, tot de gebruiken en Coſtumes

van oudsher gebruikelyk, die naderhand verzamelt

en achter het CoRPts JUR1s gevoegt zyn, onder den

titel van CoNsUETUDINEs FFUDALEs, (h) zyn toe

vlugt en die mede als een Behulp recht": -

- - LDat.

(g). Naamlyk Graaf WILLEM vAN BEYEREN , gelyk ik

I D. bladz. 152. breder heb aangetekend,alwaar myne gis

ſing over de by Keizer Frederik Barbaroſſa tegenwoordig

geweeſt zynde Hollanders of Nederlanders nu door den

Here vAN DE SPIF GEL aſbier s geſterkt is.

(b) DeHeer van de Spiegel ſpreekt hierSS. 19 en 2o in't voor

bygaan van den oorſprong der Leenen; wy hebben daarover

ook al eens, zo wel als over deze Verzameling van Leen

wetten gehandelt I D. bladz. 145, en volgende,
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III. Dat deze nog niet# geweeſt zynde men

S. 22. als een Behulpregt noch de Pausſelyke Rechten,

of het jus Canonicum, daarby gevoegt heeft, waar
in onze PHIL. PPUs à LEID1 s reeds in 1329. te Pa

rys Leſſen gegeven heeft en nog onze juris Utri

usque Doctoris, hoewel ze er weinig van weten, ge.

promoveert worden. ,ſ i) waarna de Schryver dit

zyn wel geſchreven Werkje beſluit, in het

IV. HooFDSTUK met voorbeelden van Latere tyden

te bewyzen, dat de Coſtumen en Wetten in het vori

ge Hoofdſtuk gemeld, onder onze eerſte Graven in ge

bruik geweeſt zyn. -

Gelyk ik myn Vertoog, niet tot Lof van den He

re vAN DE SPIEG! L volgens myne Textwoorden

aan te merken, dat hy my toeſchynt, niet alleen in

den Rang, waarin Hy geſtelt is of in de ogen van zyne

Burgers (k) een groot Man te zyn , maar noch groter

op zich zelven en binnens huis ( l) beſchouwt; Ten

bewyze hier van kan ſtrekken zyn fraaije Styl, nut

tige voorſchriften, mitsgaders grote kennis van de oud

heden en Rechtsgeleerdheid, in dit Werkje getoont.

(i) Zie het geen ik over het gezach van dit jus Canon.

aangetekent heb, I. D. bladz, 131, 132 en over onze J. U.
DD, blads. 29 (d)

- r

(k) Naamlyk als Regent enz. der Stad Goes.

(l) Dit heeft zyn Wel Ed. Geſtr, naamlyk geſchreven tot

uitſpanning van andere bezigheden. VooRBERICHT bladz. Xll.

v.

-

Te A M.ST E L D A M,

By de Erven van F H O U TT U ? N,

op het Water, en by andere Boek

verkopers in de voornaamſte

Steeden.
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RECHTSGELEERDE,

XI. V E R T O O G.

Voor de Maand NOVEMBER 1769.

-

Malewiſe ng/rtur de aſſasias drieas in rur.

PH oc YLI DES,

Laat nooit toe, dat de Rechtbanken door onervaren

mannen bekleed worden,

ASSit diende men met goude Letters boven

g# # den ingang van yder Vierſchaar te ſchry

'ö: dat alle brave en conſciëntieuſe RichOm dat alle brave en e

&Sas=283, ters ondervonden hebben, dat het niet ge

maklyk is, zelfs voor die genen , welken er de be

hoorlyke bekwaamheden toe hebben, tusſchen en over

zyn evenmenſch te beſlisſen.

't Is dus geen werk van een ongeoefenden geest,

zich daar toe over te geven.

Moſes vereiste daar toe wyze Mannen, verſtandigen

en ervarene (a).

Is dit in het algemeen nodig, hoe volſtrekt nood

zaaklyk dan in het Lyfſtraſlyke,

(a) DEUT. I. 13.

1 II. DEEL. L.

Zo
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-

V

Zo omdat aan de eene kant de gerustheid van den

Burgerſtaat, doch aan de andere kant des menſchen

dierbaar Leven daarvan kan afhangen, als om dat het

menſchelyk hart nooyt meer aanvechting lyd, dan

wanneer het een juiste middelmaat tusſchen ſtrengheid

en mededogen moet in 2gt nemen.

Het bekende voorſchrift van den Rechtsgeleerden

MARcIANUs in L. XI ff de Poenis geeft, door de

aanwyzing van 's Richters tedere plicht betrachting, te

kennen, wat 'er al aan vast is.

,, Perſp ciendum eſt judicanti ne quid aut durius aut

,, retnisſius conſtituatür, quam cauſa deposcit , nec

,, enim aſit ſeveritatis aut clementiae gloria affectanda

,, est ſed perperſo judicio, pro ut quacque res poſtu

, lat, ſtatuendum est. Plane in Levioribus cauſis pro

,, niores ad Lenitaten judices eſſe debent, in gravio

, ribus poenis ſeveritatem. Legum cum alqiuo tempe

, ramento benignitatis ſubſequi.” , . -

Wie, zelf kundig man, durft zich nu, zonder eene

zekere aandoeninge tot zo eene maauwe betrachtinge

die echter in agt genomen moet worden, verbinden ?

Niemand die het hert wel geplaatſt is en met vreefe

en eerbied zich herinnert de dreigende Inſtructie, wel

ke Joſaphat, de Koning van Juda aan zyne Richters

gaf Ziet wat gy doet, want gy en houdet het Gerichte

niet den m nſche, maar den Heere en Hy is by U in de

zake van het Gerichte (b). . - - - -

't Is waar dat in vroegere tyden de Romeinſche Ma

giſtrants perſonen van Rang , die zelfs vonnisſen ga

ven, ongelettert waren (c . -

Doch dat wierd eenigzins verholpen door de bekwaam

heid der Asſesſoren of Raa 'sleden, welken zy hadden

en die er voor in moeſten ſtaan (d). In

(b. 2. CHRoN. XIX. 6 Ja van dat belang is de Recht

vaardigheid, die alle deugden inſluit, dat niet alleen God

naar, ook de Engelen acht geven op de Gerichtshandelin

gen PREDIk V. 7. De Heidenen ſchreven dit Arcturus toe.

(e, Gººl. N. A X1v. 2. SUEton. Auguſt. XXII.

tº: ## de Asſesſorib. juncta L. 2. ff. quod quis
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|

In 't vervolg is echter vereiſt geworden, dat alle

Rechters, 't zy hogeoflage der Rechten kundig moes

ten zyn ; gelyk om niet anders daar toe thans aan te

halen, dit uit het opſchrift zo wel als uit den inhoud

zelven van den TYTEt. Cobicis: ut, quae deſunt adyo

catus partium, judex ſuppleat (e) blykt;

Dit is thans niet minder nodig, alwaar de Gerich

ten, voornaamlyk de hoge, op hun zelven richten;

Daar ze, ten tyde van Moſes, de ſake die voor hen te

zwaar was, voor Hem deeden komen, op dat Hy ze

zelf hoorde (f).

En dewyi nu yder Richter niet naar eene opgevatte,

maar met het Recht gepaart gaande billykheit (g) moet

richten, de Wetten en gewoontens, ja de voorgeſchre

ve en ingevoerde wyze van procederen daar in volgen,

Moeſten by nader gevolge niemand, dan Rechtkun

digen, daar toe verkoren worden;

Op dat 'er geen Lieden toe geroepen worden, die

beter waren om de vonnisſen ter uitvoer te brengen,

dan die zelven te geven (h) of het natuurlyk oordeel,

dat doch niet in ſtaat is, alleen en op zig zelven, op

een vaſten voet te beſlisſen, gevaarlyke uitwerkingen

hebbe: -

Nec natura poteſt juſto ſecernere iniquum

Nec vincet ratio hoc Aäſit

Regula peccatis qua paenas irroget aquas. (i)

En wie is nu Rechtkundig ? Alleen, zulken, die

de Vaderlandſche en Romeinſche Rechten (k) kennen
en begrypen? Ul

(e) Conf. L. XI. C. de judiciis pr. j. de Off jud. L.

13. C. de ſent. &r interloc.

(f: DEUT. I. 17 (g) SPREUK. II. 9. -

(b) SENEcA. I. de irn: ,, Quidſi ille vidis ſet deſilien

,, tem de tribunali proconſulèm , & fasces Lictoriaufe 3

, rentem & Sua vestinenta ſcindenten, qua tardius

, ſcindebantur aliena.

(i) HoRAT. I. Sat. III. welke plaats ik I. D. bladz. 121.

nader opgeheldert en aangedrongen heb.

(k) Om dat die zelfs in het Lyfſtrafyke, door den wet

gever tot een Behulprecht zyn aangenomen, gelyk,Wy,

met de behoorlyke onderſcheiding zo breedvoerig I. D.

blad2, 235. Inenen engelº te hebben.

2
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En deze begrypen nu die genen niet, welke de

Latynſche taal, in hare uitgeſtrektheid, niet verſtaan; (l)

Want van de Griekſche , waar over in het volgende

Vertoog nader, ſpreek ik thans niet. -

Men zou dus weinig dank verſchuldigt zyn den

geenen, welken de moeite neemen de Latynſche Rechts

geleerde Schryvers in het Hollandſch over te zetten,

waren er geen Rechtbanken genoeg, welken, te za

men geſtelt uit ongeoefenden en ongeletterden, evens

wel rechtplegen en vonnisſen geven, ook, ſchoon hen

dit ſterk (m) aanbevolen is, dikwils zonder Advys

van Rechtsgeleerden. - - - -

Dit heeft voorraamlyk plaats by de Militairen, wel

ken, in plaats dat zy van te voren de Uitvoerders der

vonnisſen waren, (n, naderhand de Uitſprekers der

zelver en dus zelven Rechters geworden zyn; - - -

. Om van het noodlottige dier bevoorrechte jurisdic

tie thans niet te gewagen (o) is het voor het tegens

woordige genoeg aan te merken, dat dezelve in onze

Landen in dit tydſtip zodanig bevoorrecht en uitge

breit is, dat de Militaire Rechtbanken nu, (maar wei

migen uitgezondert ,) over alle zaken en gemene de.

lieten erkennen: Daar ze te voren alleen rechtſpraken

over Militaire zaken en misdaden;

Want , zo JUSTINIANUs in L. 17. C. de judiciis

daar aan derſelver erkentenis niet bepaalt (p) ſchynt Hy

die jurisdictie niet anders in te willigen, dan om die

ingekropen gewoonte toe te geven:

Certi juris eſt : (zyn 's Keyzers woorden: ) quod

toneelſa eſt etiam militaribus hominibus judicandi#
- - Ctl -

(l) Zie het geen ik hier over I. D. bladz. 58. 276 en

elderwaarts gezecht heb. - -

(in) Zie ons I. D. bladz. 1oo 183.
(n) FIRMIcus Lib. VIII. cap. 23. Een voorbeeld daar

van in het onthoofden van onzen PAPINIANUs. Zie OTTo in

Ejus vita XVI, 1. -

(2) Hiervan is een fraaij advys te vinden in SchoMAK !

part-5. com/. 18.

(P).Zie 's Keizers manier van denken hieromtrent door

ons II. D. blad3. 19 geboekt.
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cultas; Quid enim obſtaculi eſt, homines, qui alicujus

rei peritram habent , de ea 1e judicare, Cºm ſciamus

& militares magiſtratus & omnes tales homines per uſum

quotidianum jam eſſe approbatus , ut audiant Lites

easque dirimant & pro ſul & Legis ſcientia hujusmodi

altercationibus finem imponant

Doch het zy zo het wil; Hebben we ongeletterde en

ongeoefende Richters, is het niet vreemd, ja zelfs

pryslyk, dat ſommigen, tot nut van de daardoor anders

zo dikwerf lydende voorwerpen en dienſt van den

Lande, dit hebben zoeken te verhelpen, door verſchei

den Schryvers over het Lyfſtraflyke in het Hollandſch

te vertalen en daar door ten gebruik van die ongelet

terden te doen verſtrekken, gelyk de Heer Oud Bur

germeeſter vAN HoGENDoRP Carpzovius gedaan heeft,

een ANDER Boehmer (q) laat doen, en nu nieuwlings

de Ontfanger Generaal en Advokaat Fiskaal vAN LEEj

wEN daar toe, in het vertalen van den beroemden en

voor niemand de overige wykenden MATTAEUs de Cri

minibus, de behulpzame hand geboden heeft, zodanig,

dat Hy het door een Liefhebber der Taalkunde overge

zette gedeelte van dezen voortreflyken Commenta

rius G5 met Aanmerkingen en ophelderingen vermeer

dert heeft (s).

Be OPDRACHT daar voor is ingericht aan de Heeren

van den Magiſtraat der Stad THIEL , waarvan Hy Ge

heimſchryver of Secretaris geweest is, en geeft ons

hoop, dat de Heer vAN LEEUwEN zyn ontwerp, om

iets rakende de geſchiedenis, byzondre Wetten en Rech

ten van zyn Stad in het Licht te geven, ten uitvoer

zal brengen, als mede zyne Gelderſch Criminele Rechts

geleerdheid, belooft in de VooRREDE, welke verder in
Zich bevat: I. Dat

(4) Gelyk wy I. D. bladz. 244 aan, gekondigt hebben.

(r) Usque ad tit. IV. Libri XLVII. Pandettarium.

(s). Onder dezen tytel: Verhandeling over de misdaden

eertyds in 't Latyn beſcbreeven door ANT. MATTHAEUS R. G.

Hoogleeraar in de Rechten op Utrechts Hoge Scbole. Nu in

't Nederduitſch vertaald door een Liefhebber der Taalkunde

en vermeerdert met eenige Aanmerkingen en ophelderingen

van JoH. DID van LEEUwEN , R. G. Eerſte Deel Te

UTREcht by G, T. van Paddenburg en J. C. ten Boſch in

Quarto. 1769. L 3
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I. Dat te recht over het Lyfſtraſlyke , als een

zwaarwigtig Stuk in onze Rechtsplegingen, al in

vroegere dagen de Rechtsgeleerden hun tyd en arbeid

beſteed hebben;

Il Dat als een der voornaamſten daar onder ge

telt moet worden de Heer MATTEUs, de ſchryver

van dit vertaalde Werk, dat groot Orakel der Rechts

geleerdheid.

11l. Waerom , en , om de weinige Exemplaren,

die 'er niet tegenſtaande zo veele Drukken van op

gelegt zyn , voor handen zyn, men deze Vertaling

ondernomen had, tevens, om daar door de onmag

tige in de Latynſche tale, maar hun verlangen, mede

te voldoen. - - -

IV. En, om dat 'er zedert dien tyd, dat dit Werk

uitgekomen is, verſcheide Geſchriften van grote

Mannen en Wetten over het Lyfſtraflyke hier en

daar zyn uitgekomen, heeft de Heer vAN LEEUwEN

de aanmerking tot opheldering, mede in aanzien der

wedenlegging en het kwalyk begrypen van den Schry

ver, ondernomen. -- * *

V. De vertaling en ſpelling meent de Heer vAN

LEEUwEN te zullen behagen, volmaakt geeft Hy ze

niet op, zo om de ondoenlykheid van thans daar in

yder het van pas te maken, als om dat alle Uitdruk

kingen en woorden van de Rechtsgeleerdheid, die

hunne byzondre betekenis hebbende, als zo veele

Kunstwoorden moeten aangemerkt worden, niet wel

in het Hollandſch kunnen overgebracht worden en

daarom tot behulp van eenige hier en daar mogelyke

kwalyk in hare zoorten en betekenisſen uitgelegt zyn

# Latynſche woorden op de kant ſtaan aangete
Reſt.

Vi. Verders verweert de Heer v A N LE E U w e N

den Schryver. - - -

a. In de Hem aangewreven ſtrengheid , by welke

gelegenheid iets gepast omtrent den Marquis BEc

cAN 1o en VoLTAIRE aanmerkt, die dikwerf al te

Zagt Zy1) ; -

b. In de toepasſinge , welke Hy van het Romein

ſche Recht maakt , by deze gelegenheid dankt Hy

zulke grote mannen, die de beſtryders van hetR:
CING
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ſche Recht het hoofd hebben durven bieden en te

weeg gebragt hebben, dat dit , het Romeinſche

Recht verbannende, gevoelen niet vele navolgers

vind (t).

VII. Omtrent de wyze van behandeling van den Schry

ver, die er ondertusſchen veel van het hedendaagſch

gebruik bygevoegt heeft, merkt de Heer v AN LEEU

wEN aan, dat fly, ſchoon over het XLVII. en XLVIII.

Boek der Pandekten commentarierende , echter eeni

ge andere verſchikking dan 'I R 1 BoNIANUs daar in

gemaakt zou hebben , waarom Hy het dan ook in

twee Deelen geſplitst heeft, in plaats van XLVII. en

XLVIII. Boek, 't welk Hy echter boven aan de Blad

zyden aangetekent heeft, om yder in het opſlaan te

gemoed te komen. - -

v Ilſ. Omtrent zyn eigene Aanmerkingen.

a. Zegt de Heer vAN LEEUwEN daarop uitgeweeſt

te zyn, om de verſchillen der Rechtsgeleerden tot ze

kere trappen van vereffeninge te brengen, immers

daar door aan grotere verſtanden gelegenheid te geven

om de overblyvende zwarigheden verder uit den weg

te ruimen.

b. Heeft

(t) Hier in zyn wy het met de Here van Leeuwen vol.

komen eens, doch of wy ALEToPHILUS ELEUTHERIUs dit

te danken hebben, gelyk Hy dit ſchynt te vooronderſtel

len, gedraag ik my tot myn I. D 5. Vert. en in 't byzon

der bladz 246- 257 Ondertusſchen beweert de Heer

Profesſor TYDEMAN: (wiens bezadigder manier van den

ken ik allaar bladz. 25o. mede de behoorlyke eer gedaan

heb) deze toepaslykheid van het Romeinſche Recht in zy

J.ofvaars op den Heer vAN LEEUwEN voor dit Werk ge

plaatst op deze, ten minſten zaal.lyke, wy ze:

Hy past geen Roomſche Rechten

Te roekloos op ons Land en Nederduitſche Lien

Hy durft wel uit de Wet van Romes Staat beſlechten.

Wat recht is en waarom zou dit toch niet geſchien?

Is niet een overſpel, en diefte, moord en branden

Het zelve noch by Ons dat het te Rome was ?

Waarom zou Romes wet dan ganſch uit onze tanden

Verbannen zyn? waarom komt die niet meer te pas.
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b. Heeft Hy# bewyzen aangehaalt, om dat

onder anderen de minſte omſtandigheid eene zaak ver

anderen kan (u).

c. Ontſchuldigende zich, dat wanneer zaken door

Hem behandelt worden, die door anderen reets behan

delt zyn, hier door, dat die daarom niet nuttelooszyn,

dewyl daar door de aandacht van dezen of geenen op

gewekt worden tog ieder zyne byzondre leiding heeft,

die zomtyds het best geſchikt is, om de oplettenheid

vau byzondereperſonen te vestigen, ja dat, ſchoon men

al veele ſchriften over een onderwerp gelezen hebbe,

eene op nieuws voorkomende Verhandeling over het

Crimineele : (waar over de Heer vAN LEEUwEN zegt

nooit genoeg te kunnen geſchreven worden: ) van nut

kan zyn; voor zo verre dezelve ons deze en gene by

zonderheden van eene en andere zyde, of in een an

der dachlicht doet beſchouwen, dan wy ze tot noch

toe nagegaan hebben.

d. Waarmede Hy deze zyne Aanmerkingen aan het

oordeel van den Leezer overgeeſt;

Zonder het zelve voor volmaakt op te geven of een

ander zyn gevoelen op te dringen, integendeel onder

rechting verzoekende, zo ze maar op eene beſcheiden

wy ze geſchiede, enz.

Men zou dus kwalyk aan deze billyke vorderinge en

beſcheide wyze van den Here vAN LEEUwEN beant

woorden, wanneer men op eene meeſteragtigen trant

zyne pogingen en Aanmerking en wilde bejegenen;

Want, ofſchoon er hier en daar mogen onderlopen

die niet nieuw noch van het uiterſte belang zyn, oordeel

ik echter, dat ze over het algemeen beſchouwt , de

plaats wel waardig zyn , en deze Aantekeningen het

Werk, waarop ze gemaakt zyn, niet ontcieren.

Men zal daarvan in het voorgenomen vervolg moog

lyk noch meer overtuigt worden.

(u) 'k Weet niet of ik dit den Here van Leeuwen wel

zo lichtelyk kan toeſtaan, met betrekkinge tot het Lyf

ſtrafiyke, om dat de II,isdaad, waarover iemand geſtraft

word, in de ſententie in alle zyne omſtandigheden ge

plaatst wordende, men die immers daar uit zien en er dus

een juiſte toepasſing van maken kan.
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RECHTSGELEERDE,

XII V E R T O O G.

Voor de Maand DECEMBER 1769.

Hier was het, dat leven en dood, vryheid en ſlaavernye,

overwinning en nederlaag, rykdom en armoede, de

eerekrans en de ſtrop in de weegſchaal hongen.

AL K E M An E : van het Kamprecht.

&#AAS y die in het onveranderlyk plan der God

»( lyke beſtellingen geroepen zyn om ge

•( Z ). ſchillen tusſchen de naasten, of tus

ſchen de wetten en de overtreder daar

S&sºsº van te beſlechten, moeten, willen zy

niet bloot ſtaan aan berispingen, kundig zyn in de

historie van den rechtbank huns lands : wy zouden

een goed aantal van onze vertoogen kunnen beſtee

den tot het beſchryven dier Historie, ware het dat

wy zulks te doen ons voorgenomen hadden; dan

wy bepaalen ons in deezen alleenlyk tot het Kamp

recht, een recht dat in ons Vaderland van de aller

vroegſte tyden af plaats gehad heeft, en zelfs reeds

in die dagen, toen de bewooners van deeze vrye

landen, de dappere Batavieren, nog onkundig waren

in de kunſten van leezen en ſchryven: want zulks ge

tuigt TA c IT U s van hun, daar hy zegt. ,, De ver

,, borgenheden der letteren, om te leezen ofte ſchry

,,ven, daarvan hebben zy geene weetenſchap, noch

,, de manren, noch de vrouwen; ” zy waren alleen

lyk geoefend in heldhaftige bedryven, waaronder

het zwemmen de eerſte plaats bekleedde; dezelfde

T A crT U s zegt, lib. 4 dat zy met hunne paarden

en volle wapenen afgericht waren in geheelegelede

ren over den Rhyn te zwemmen; van KA R 1ov A L

D A, een overſte der Batavieren verhaalt dezelfde

Historiſchryver, dat hy de Weſer allereerst was

overgekomen, ter plaatſe daar de rivier allerſnelst

was loopende: Keizer A DR 1 A A N maakte ter eere van

den Batavier, soRAN Us het volgende grafſchrift,

vertaald door den Heer A DR 1 AAN v AN s L 1 cH

T EN HO R ST :

III DE EL. M Die
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Die in HooG •oos TE NRY c K. bekent plach om te

ſivieren.

Van duyſenden de ſtoutst, en 't puyck der BATA

VI E R EN :

Die met myn vol geweer, de Keyſer weeter van,

Des Do N AU w s volle drift al ſwemmende verwan,

En in de lugt den bouwt , terwyl hy was aan 't

hangen,

Wist met een and'ren bouwt, te breken en te vangen,

By wien R o MAI N noch w ILT hoe geestig dat
hy was.

In 't #n van den Boog, of P ART HE R quam

te D(15. -

Legt# deeſen ſarck, betekent met myn daaden,

'k Was daarvan d'eerſte baas, waar zyn myn weder

aden.

E# leest men dat met de paarden door het wa

ter te zwemmen hun zo gemeen was, als of het hun

aangeboren geweest ware : verſcheidene overwin

ningen hebben zy daardoor bevochten; - dan,dus in

den heldenroem der dappere Batavieren uit wydende

zºuden wy ons voorgenomen onderwerp uit het oog

verliezen, en derhalven keeren wy tot het zelve

weder.

By dit volk dan werden de pleitgedingen en Rechts

geſchillen, zonder ſchriftwisſeling of bewyzen, al

leenlyk mondlings, en zeer beknopt bepleit, en ver

ders werdt, even ſpoedig, door den rechter uit

ſpraak gedaan : ondertusſchen was het vangen of

ſtraffen van een misdaadiger niemand dan den Prieste
ren# want zy begreepen dat de uitvoe

ring der ſtraffe eene Godlyke zaak was, aangezien

het de Godheid is, die de ſtraffen uitvoert en toe

zendt, en zy de Priesters aanzagen als dienaars derGo

den op deeze aarde, in welk begrip veele Nederlanders

nog heden zyn, mogelyk by overlevering van de oude

Batavieren af, en dus als iets nationaals, of moge

lyk wel blyft die meening opvolgelyk in de harten

der Nederlanderen gedrukt, om dat de Priesters van

laater tyd, hun zendelingſchap als Dienaars van het

Op
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Opperwezen, den volke beſtendig voorgepredikt

hebben, gelyk zulks nog ten huidigen, dage hunne

gewoonte is: in vervolg van tyd, toen er een alge-

meene Graaf over Holland geſteld was geworden,

was deeze ook de algemeene Rechtsvorderaar, en de

Edelen en welgeborene mannen waren deRechters, wel

ken, gelyk gezegd is, voornaame Edellieden moesten

weezen, om dat van ouds af, een mindere van ge

boorte niet tegen een meerdere konde getuigen, doch

hun getal was onbepaald, hoewel zy naderhand tot

een vastgeſteld getal gebragt, en des Graaven Leen

mannen mede daartoe gebruikt zyn geworden: de op

rſte Rechters bleeven echter niet by het oud ge

# om zelven het Rechtersamt waartemeemen,

waartoe zy voorheen van plaats tot plaats rondreis

den, maar zy ſtelden het zelven na eenigen tyd in han

den van hünne gemagtigden , want daarzy ook

'sLands opperſte Veldheeren waren, zagen zy zig

dikwils zodanig beſlommerd met krygsbezigheden,

ter oorzaake van de menigvuldige oorlogen welken

zy voerden, dat hun geenen tyd overſchoot tot het

waarneemen van het rechtersampt ; evenwel bleef

het hoogſte gerecht in hunne uitſpraak berusten, en

zodanig dat zy die zig over de vonnisſen der lagere

Rechtbanken bezwaard vonden, zig voor hun hoog,

gerechtshof konden beklaagen; welke wyze van

Rechtsoefening nog heden ten dage in ons Landge

bruiklyk is.

Onder de verſchillende en duistere pleitwyzen voor

deeze rechtbanken in gebruik, hield ook nog ſtand

het gryze kampvechten, of de tweeſtryd; waarom

trent men welëer tot zo verre bygeloovig was, dat

men vastſtelde , de kampgevechten, 't zy, die

voor of na - deelig uitvielen, hingen alleen lyk af

van een Godlyke beſtuuring, aan welker uitkomst

als eene Godlyke waarheid, niemand behoefde te

twyfelen: het duelleeren, dat nog tot in veel jonge

re dagen in gebruik geweest, doch naderhand mede

geheel afgeſchaft is, was een overblyfzel van het

oude kampvechten.

M 2 Het
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Het zwaarſte pleitgeding dan, dat er voor slands

opperſte vierſchaar konde voorvallen, was het

Kampen; ,, als plaatst hebbende " zegt de ſchryver

wiens geleide wy in deezen volgen, ,, omtrent de

,, zwaarſte en meest duistere zaaken, en van 't wel

,, ke dood en leven afhingen: ” het kampveeht

aangeboden zynde, moest van party aangenomen

worden, of zyne weigering werdt gehouden voor

eene ſchuldbekentenis; ook werd als zodanig opge

nomen, zyn achterblyven uit het ſtrydperk, of zy
De vlucht.

Dit kampen nu, waarin de Graaf moest bewilli

gen, had by ſommigen in al te geringe geſchillen

plaats, gelyk men nog zou konnen zeggen van de

gewoonte onder het gemeene volk, dat zy om al

te geringe oorzaaken handgemeen worden, ſchoon

dit ſoort van pleiten, of de zaak in verſchil door de

kracht der vuisten te beſlechten, alle zweem van

rechterlykheid verlooren , en daaromtrent niets

met het oude Kampvechten gemeens heeft: dit had

alleenlyk plaats in betichtingen van Landverraad,

hoogſte magt ſchennis, toeleg op 's Prinſen leven,

vrouwenſchennis, trouwloosheid in wapenhandel,

gebruik van moorddaadig en ongewoon geweer, het

voorgeeven dat men een onrecht vonnis gewezen had,

en alle dergelyke zaaken, die zo duister waren, dat

ze zonder kampen niet bekwaamlyk ſcheenen beſlist

of geëindigd te konnen worden: ( men houde hier in

'toog, dat men, gelyk boven gezegd is, geloofde, c o D

wees door den uitſlag van den ſtryd, den ſchuldigen

als met den vinger aan; op welken grond een H ER

cU L E s door Go D nooit ſchuldig verklaard zou zyn

eworden; ten waare de koesteraars van dat gevoe

en, hadden willen beweeren, dat het Opperwezen de

ſpieren van een H E R c U L E s als verlamd zoude heb

ben , ingevalle de ſchuld aan den kant van deezen ge

weest ware: de bygeloovigheid is geen gering zwak van

onze vroegere voorouderen geweest, onder anderen be

wyzen welke daaromtrent te berde gebragt zouden kon

nen worden,behoort ook hunnegewoonte van,in tyden

* - V3AD
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van oorlog een gevangenen van dat volk waartegenzy

krygden, tegen eene van hunne landslieden te laaten

kampen, beiden toegerust met de vaderlandſche wape

men;die geen van beiden welken over den anderen trium

pheerde, verſtrekte ten voorteken, naar welke zydede

kans des oorlogs zoude overhellen, en wie het veld

zoude behouden.)

Alle rechtsgeleerden, niet alleen, maar zelfs alle

leerlingen in de ſchoole der Rechtsgeleerdheid wee

ten, dat alle rechtszaaken haaren aanvang neemen,

met eene dagvaarding, 't welk ook ten tyde van het

Kamp,,cht reeds plaats had; 's Graaven bode kwam

den b"ichten, na dat de aanklager volkomene toe

ſtemming tot het aanleggen van een###
van den Graave verworven had, aanzeggen dat hy

binnen den tyd van veertien dagen voor den Hove

moest verſchynen, om aldaar aantehooren den eisch

die wegens den beſchuldiger en betichter, tegen hem

zoude worden gedaan en genomen; deeze dagvaar

diging geſchiedde ten tweeden, derden, en zelfsook

ten vierden maale, met aanbiedinge en overleveringe

van eene zamengewrongene handſchoen : voor den

hoogen reehtbank verſcheenen zynde bediende men

zig, gelyk nog heden van voorſpraaken, welken den

rechter belooven moesten alles getrouwlyk te zul

len voorſtellen, als mede dat hy zig zoude wachten,

de eere te benadeelen van iemand, die tot de zaak in

verſchil niet behoorde, en buiten aanranding van

welke die zaak wel gehandhaafd konde worden, dee

ze voorzorg werdt zekerlyk by den rechter geno

men op dat niet het eene pleitgeding, en kampge

vecht, uit het andere zoude voordkomen.

Wanneer de aanklager of wel zyn Advocaat alles

naar behoren tegen den verweerder voorgedraagen

had, bood hy, in gevalle van ontkenning, aan, om,

met hulpe van God en de kracht zyner wapenen,

zyn goed recht ſtaande te houden, tegen den ver

weerder, in een beſlooten veld, als een rechtſchapen

Edelman te paard, ( indien hy van mindere geboorte

was, werd de ſtryd": voorgeſteld,) ten dien

GlIl
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einde ten onderpand overgevende één zyner hand

ſchoenen: de verweerder handelde daarop in 't ge

meen alleenlyk verweerende wyze, ontkende alles,

en trachtte het voords daar heen te keeren, dat de

Rechter geen Kampgevecht toeſtond, ter oorzaake

van de omſtandigheden desgevals, welken, volgends

hem, den eiſcher geen recht, gaven dat te mogen

vorderen: ondertusſchen had het doen van eenen eed

geene plaats dan in gevallede aanklaager, den ſtryd

toegeſtaan zynde, niet ter beſtemde plaatze ver

ſcheen, als dan mogt de aangeklaagde eenen eed van

zuivering doen, waarmede hy vervolgends geoordeeld

werd van alle betichtingen gezuiverd te weezen.

Na 't voldingen der zaake, deed de rechter uit

ſpraak, gemeenlyk daarop uitkomende dat hy den

Kamp toeſtond, daar byvoegende, op welk eene

wyze de Kampers te vechten zouden hebben, bene

vens de plaats waar de ſtryd moest geſchieden,

veertig dagen na 't doen der uitſpraake, welken tyd

van veertig dagen echter, op verzoek der partyen,

verkort konde worden: die dagen werden bepaald

om middelerwyl hunne huislyke zaaken te bezor

gen, hunne uiterſten wille te maaken, zig te laaten

geneezen wanneerze door ziekte of wonden aange

tast waren, ook om, ten kosten van den Graaf, ſcher

men te leeren, of zig verder daarin te oefenen,

als anderzins , maar voornaamlyk werd deezen

tyd bepaald, op dat de partyen, nu bedaarder ge

worden zynde, gelegenheid zouden hebben, van zi

nog te konnen verzoenen: men wil zelfs dat de Gra

de Kampers geduurende die veertig dagen onderhield

van ſpys en drank.

Het Kampveldvoords bepaald, afgetekend, en met

paalwerk afgeſchooten zynde, werd er by de Kam

ºrs eenen eed van zuivering gedaan; eenige kerkge

# verricht, en eindelyk verſcheen men in het

erk, in volle wapenrusting te paard, doch onëde

en te voet, en barr voets, met geſchoorene krui

nen, gekorte nagels aan handen en voeten, #
tyds



( 95 )

tyds gewapend met een ſchild, en 't hoofd gedekt

hebbende met een opgebonden viltenhoed, ook wel

blootshoofds, met rokken of overtrekzels van lyn

waadofzacht gekookt leder aan het lyf ſpannende,ſom

tyds gewapend met een zwaard of ander ſcherp geweer

als ook met knuppels: aleer de ſtryd begon, wer

den door daartoe bepaalde mannen de wapenen on

derzocht en gemeeten, ofze zonder bedrog gemaakt

en gelyk van grootte, zwaarte en ſterkte waren:

dit alles in behoorelyke orde gevondenzynde, wer

den de helden nogmaals tot verzoening aangemaand

welke aanmaaning ondertusſchen gemeenlyk afge

weezen werd: ,, Voords”, dus vinden wy dit aange

tekend, ,, werd er aan de onedelen, een bekken

, voorgebragt, met olie, zeep, of ſmeer, om hunne

, ledere overtrekzels of linne klederen, tot buig

, zaame beweeginge te beſmeeren, en daarna asſche

,, om hunne handen van het gladde ſmeer te zuive

,, ren , en ſtram te maaken, op dat ze hunne

,, zwaarden, ſchilden of beukelaars, en knuppels

,, wel en bekwaamelyk vasthouden en naar behoo

,, ren zouden konnen gebruiken,”

,, Eindelyk werd ieder der kampers, zo edelen

,, als onëdelen, een klomp ſuikers aangeboden, en

,, in den mond gegeven, op dat ze te meerder ſpeek

,, zel hebben, en hunnen adem te beter haalen

,, mogten.”

Dit alles verrigt zynde, begon het gevecht, waar

van de leus was het roepen van eenen der bedien

den, Een ieder doe zyn best! na welk roepen nie

mand deraanwezenden denſtrydenden mogt aanmoe

d# of iets doen dat hun kon de vertſaagen.

Een weinig tyds gevochten hebbende, werd de ſtryd,

op bevel, geſtaakt, en de partyen tot verzoeningaan

gemaand; doch wanneer dit afgeſlagen werd, begon

de ſtryd andermaal, maar werd op dezelfde wyze

als de eerſte maal geſtaakt; dan, ten derden maale

aangevangen zynde, vocht men zo lang, tot één der

Kampers overwonnen was, maar wanneer het ſtry

den in des Graaven tegenwoordigheidgeſchiedde:
- - €C
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deeze 't recht, om het geveeht te doen ſtaaken, enan

dere middelen ter bevrediging te beraamen: die on

dertusſchen overwonnen werd, was ontwyfelbaar de

ſchuldige, geyk boven reeds gezegd is, en in deeze

landen werd hy die in het Kampveld gedood werd,

te gelyk met zyne Kampwapens nevens hem, aan

ſtonds aan de galge gehangen, doch leefde hy nog

en verklaarde hyzig voor overwonnen, dan werdt

hy op de plaats zelve onthoofd, en vervolgendsme

de ter galge geſchikt, terwyl de overwinnaar in volle

zegepraal terug keerde.

Zie daar een beknopt verſlag van de wyze van

pleiten, over de waarheid of onwaarheid van eene

beſchuldiging, in de tyden van woestheid en byge

loof in gebruik geweest zynde - tot hoeverrezyn de

rechtsvorderingen niet beſchaafd, daar men nu , zon

der bygeloof, met gezonden reden, en voldoende

ſtukken en bewyzen, het geding beſlecht: het heil

uit die verbetering voordgevloeid blinkt daarin al

leen zichtbaar uit, dat door het Kamppleit, wel

altyd de zwakſte maar niet de ſchuldige ter galge

gevoerd werd, daar voor onze rechtbanken nooit

anders dan de ſchuldige verweezen, en niet ter

ſchandelyke dood gebragt wordt, dan na hy dezel

we wel dubbeld verdiend heeft.

Te A M S T EL DA M,

By de Erven van F. HOUTT U Y N, op het

Water, en by de andere Boekverkopers,

in de voornaamſte Steden.
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TNAit Werk, zal alle Maanden naukeurig ver

#J volgt worden.

Yder VERTOOG tegens 3 Stuivers geree

kent, ten waare men meer als een Blad, om de

aan een geſchaakeldheid van deeze of gene Stoffe,

of anderſins, mogt noodig hebben, als wanneer

daar voor na evenredigheid zal betaalt worden.
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I. V E R T O O G.

Voor de Maand january 177o.

-

Fide ſapientiaque veſtra fretus plus oneris ſuſtuli,

quain ferre me poſſe intelligo; Hoc onus ſi Vos

ea aliqua parte allevabitis, feram ut potero ſtudio

& induſtria ; ſin a vobis , id quod non ſpero,

deſerar, tamen animo non deficiam &f id quod

ſuſcepi, quoad potero, perferam.

C1c E R o pro Roſcio Amer.

cap. IV.

Op Ulieder trouw en wysheid ſteunende , heb ik

my grooter laſt opgelegt, als ik zelfs begryp te

kunnen draagen ; Zo Gyl. ondertuſſchen op de

eene of de andere wyze # die wilt helpen ver

ligten, zal ik met alle vlyt en naarſtigheid en

voor zo ver in my is, dit pak voortdragen; Dog

zo Gyl. goedvind my, 't geen ik niet hoop, in

de ſteek te laten, heb ik egter moeds genoeg 3

om 't geen ik eens ondernomen hebbe , zo goed

ik kan, ten uitvoer te brengen.

# der Rigteren hulp en byſtand nodig,

#3 # hoe zal het dan met my vergaan? aan

%### wien, op zig zelfs zwakkere ſchou

deren hebbende, die laſt zo veel te

zwaarder moet worden, om dat ik ze tot nog

toe alleen op myn rug hebbe moeten tillen en

voortſleepen.

IV. DE EL, A 2 ' En

sel:#* Adde deze voortreffelyke Redenaar

&#3
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- En dit durve ik vrymoediglyk zeggen, wans

neer ik daar van uitgezondert hebbe ſlegts

Vier Vertogen in het Tweede en Derde Deel

voorkomende, en welke de Lezer ras van de

myne zal kunnen onderſcheiden door de Lette

ren HL. welke ik daar onder ten dien einde

geplaatſt hebbe, en in het vervolg plaatzen zal,

indien ik wederom door onpaſſelykheid of andere

oorzaken belet worde het zelfs te doen.

Zo weinig hulp dan hebben my myne Rig

ters toegebragt.

Ofſchoon ik nu billyker wyze het oordeelkun

dige Gemeen daar onder tel en eerbiedige, zit

ten daarin egter voor de Hoogleeraaren en Regts

geleerde van het eerſte zoort. (2)

Van alle deze heb ik in myn Voorbericht (b)

hulp gevraagt; De reden, die ik bygebragt en

op het gemeen welzyn gebout hebbe, is nog

voorhanden, en doet my dus op hoop leven.

't Zy ik het oog van vertrouwen veſtige op

Dezelve in het algemeen, 't zy in het byzonder

op die geene zelfs, welke het voorwerp van myn

oordeel-velling reets geweeſt zyn;

Beide zullen ze daarin myne onpartydigheid

beſpeuren; Want, daar ik het werk van den

eenen Broeder voor middelmatig opgaf, was ik

verpligt dat van den anderen na verdienſte te

verheffen. (c)

Daar ik een byzonder gevoelen van een ge

leerd Man voor verwerpelyk moeſt verklaren,

was ik genoodzaakt zyne algemeene geleerdheid

CIA

(a) Zie I. D. Voorberigt bladz. 2o. II.

(b) Blads. 21. IV.

(c) Zie I. D. IV. Vertoog vergeleken met het V. Ver

toog fier tot. -
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en cierlyke Schryftrant na vereyſch te roe

men. (d) - - ',

Daar ik de uitdrukking over deftige Schryvers

in een Jongeling moeſt veroordeelen, vond ik

my genoopt het werk zelfs voor redelyk wel

geſchreven op te geven. (e) -

Om andere blyken niet aan te halen van myne

onpartydigheid ; En deze is het die, in een

werk van aart als het myne altyd te eerbiedigen

zynde, ik met alle omzigtigheid verder zal zoe

ken in agt te nemen, en my daar door ten min

ſten verdienſtelyk te maken;

Praemia ſi ſtudio conſequar iſta, ſat eſt. (f)

Zo 'k dit bejaag heb ik genoeg gewonnen.

Ik hebbe in myn Voorbericht (g) reets de

Schryvers een middel aan de hand gegeven, om

zig voor de natuurlyke gevolgen van een onpar

tydige Cenſure te wagten, en voor de voor

hunne eigenliefde zo onaangename ontmoetingen

te dekken; -

En zo ze daar van willen gebruik maken en

my hunne ter Drukpers geſchikte Werken, met

of zonder naam des Auteurs, alvorens meede

deelen, verſpreek ik Dezelve alnog by aanhou

dentheid, dat ik hen myn gevoelen daar over

niet alleen zal te rug zenden, maar van het

hoofdzakelyke van dit niet afgaan, zodra ze

het uitgegeven hebben, en het een voorwerp van

Cenſure geworden is,

- A 3 By

(d) I. D. V. Vert. circa f.

(e) I. D. VI. Vert.

(f) OvID.

% Bladz. 21 . IV.
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By dit alles belove ik een ſtipte geheimhou

ding te zullen in agt neemen.

Zie hier Heeren Schryvers, of dit niet Broe

derlyk met Ulieden te werk gegaan is, en of

Gyl. wel iets meer van myn onpartydigheid

vergen moogt?

Sla deze weg in, of getrooſt U lieden de

bekende Regel Regtens, ons door PoMPoNIUs

in l. 2o3. ff de R. J. nagelaten, ,, Quod quis

, ex culpd ſud damnum ſentit, non intelligitur

, damnum ſenuire.

Een der hoofd-oorzaken van myn Werk, om

de Regtskunde aan te kweeken, en dezelve in

verdienſte houdende, de Schryfjeukte van zom

mige te verdryven (h) blyft door dit myn voor

geſtelde middel in zyn geheel.

En hierom blyve ik nog in die hoop volher

den, dat men my in deze laſt zal helpen onder

ſteunen, niet om mynent wille, maar om het

algemene belang, 't geen der Regtsgeleerden

Gemenebeſt hier by moet hebben;

Dit ontſtaande ben ik egter voornemens, om,

op myn eigen wieken blyvende dryven, 't geen

ik eens ondernomen hebbe , zo goed ik kan,

ten uitvoer te brengen.

Dit dreigement moet invloed hebben ; Ten

minſten veronderſtelle ik, dat het Letterkundige

Gemeen, door hun toevoer , een Werk liever

ſmakelyk zullen maken, dan het in die onvol

maaktheid, als het myne is, laten, en zig daar

door zien laſtig vallen,

Terwyl ik dan in het algemeen my van dit

een of ander iets goeds voorſpel; wende ik my

(5) Voorbericht bladz. 19.

4/5
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in het byzonder tot de Hoogleeraaren en AA

vokaaten, welke in de over my geſtelde Regt

bank ten minſten een praeadviſerende ſtem heb

ben, en waar van dus de uitſpraak niet weinig

zal afhangen;

Van de Eerſte, Hoogleeraaren, verzoeke ik,

een nauwkeurige en tydige mededeeling van alle

Intree- en andere plegtige Redenvoeringen,

mitsgaders van alle Inaugurale en andere Dis

ſertatien, openbare Defenſien, Programmata,

en wat verder tot de Regtsgeleerdheid betrek

king heeft, op dat ik daar uit maandelyks in

het kort een Regtsgeleerd Academie-Nieuws

vormen kan, en waarmede ik zelfs agter dit

Vertoog een begin, hoe onvolmaakt het ook,

by gebrek van onderrigting zyn mag, maken

Gelyk ik niet zal nalaten, indien ze my door

den Aucteur, Respondent, Doctor of Boekver

koper enz. worden toegezonden, een kort uit

trekzei uit de Redenvoeringen,Twiſtſchriften enz.

te maken of daar over myn oordeel mede te

delen.

Dit uittrekzel zal ik ook van andere aanne

men en plaatzen op die voorwaarde:

1mo Dat het niet door den Auteur zelv ge

ſchiede.

En ik 2do 'er byvoegen mag, dat het my dus

is toegezonden, om voor een andermans werk

niet verantwoordelyk te zyn.

De Tweede, de Advokaaten, (want de Leden

of Miniſters van de hoge of lage Gerigtsbanken

zyn daaromtrent dikwils wat al te omſigtig)

onthouden my , bid ik, niet die aanmerkelyke.

zaken en uitſpraken, zo in het Criminele als
A 4 Ci
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Civile, welke voor Derzelzer hoge en lage

Vierſcharen van tyd tot tyd voorvallen, ergaan,

en nuttig voor het Gemeen zyn;

En dewyl de Regtlieventheid de voorname,

zo niet de eenige, dryfveer van onze bewegin

gen moet zyn, zal het onnodig wezen hier in

vooral de onpartydigheid voor te preeken , en

daar van de opgave te vorderen, zo als ze we

zendlyk leggen,

Ten ware die beſtonden in Deductien, Apo

logien of diergelyke Schriften, welkers aart een

zodane onpartydigheid ondoenlyk maakt; Uit deze

ſtoffe gins en herwaarts aangebragt, vleye ik my

een goed werk, immers volmaakter als het tegens

woordige, te zamen te ſtellen, zonder dat het

daarom een anders werk behoeft te worden;

Ik ben de Werkmeeſter , (zegt LIPSIUs er

gens (i)) ſchoon ik de ſtoffe van hier en daar

heb byeen gebragt; En trouwens der Spinne

koppen geweeſzel is er niet beter om, om dat

zy draaden uit zig zelven voortbrengen, nog het

onze ſlegter, om dat wy het uit andere opgaa

ren, gelyk de Byen.

Wyders had ik my hier wel voornamentlyk te

beklagen over de Erfgenamen van die verſtorvene

Regtsgeleerden, welkers dood my uit de publyke

Nieuwspapieren voorgekomen is, en die ik daar

om ter voldoening aan myn gedane belofte (k)

bekent gemaakt hebbe;

Geene dezer hebben my, niettegenſtaande ik

er zommige uitdrukkelyk toe verzogt hebbe,

eenig narigt willen mede deelen,

* - Hier

(i) in not. ad lib, I polit: cap I. Architectus ego ſum &'c.

tk) Voorber. bladz. 2o. II, -
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Hierom heb ik er zo gebrekkelyk in moeten

te werk gaan;

Ik hoop dus meede dienaangaande op een

beter;

Om dat buyten zodane onderrigting de Levens

beſchryving of geheel ondoenlyk of ten minſten

zeer ſober moet zyn,

De Koninglyke Academie der Wetenſchappen

in Zweeden begreep dit mede, wanneer ze in

den Jaare 1767, beſloten heeft, ,, dat alle nieu

, we verkoren Leden derzelve, hare Levensbe

, ſchryvinge zullen moeten overgeven; Om dat

, het menigmaal gebeurt is, dat men uit gebrek

, van nodige omſtandigheden de Eloge van de

, overledene Academiſten niet heeft kunnen

,, opmaken. (l)

Terwyl ik nu kans zie de gedagtenis der af

geſtorvene Hoogleeraaren, wanneer er een Lyk

reede over dezelve gehouden word, te bewaren

door een overzetting of uittrekzel van zodane

Lyk-reede mede te deelen, ſtaat de zaak, omtrent

andere Regtsgeleerde van het eerſte zoort, me

rendeels anders geſchapen, en is daar van elder

waarts zelden iets te vinden.

Eyndelyk diende ik de Heeren Boekverkopers

niet voorby te gaan;

Deze onagtzaamheid zou te groot zyn, voor

namentlyk om twee redenen; -

De eerſte, die my raakt, is gelegen in het

gezag, waar van zy omtrent alle Schryvers in

poſſeſſie zyn, en van welkers exercitie het ver

tier der werken veel afhangt, D

- De

(!) 's Gravenh. Courant van den 2o, january 1768. art.
Stokholm.

2

A 5
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De tweede, die Hen zelfs aangaat, beſtaat

hier in, dat een werk, waar van in het een of

ander Tydſchrift voordelig genoeg geoordeelt

word, om er meldinge by de Advertiſſementen

van in de Couranten te maken, dikwils meer

aanzien krygt.

Dit werkt ten minſten het vooroordeel, en

by my waarſchynelyk de laatdunkentheid uyt,

dat men aan myn oordeel mede vroeg of laat

iets defereren zal. -

Want, gelyk ik my reets by gelegentheid van

de beoordeeling van het gevoelen van de Heer

vAN DER MARCK (m) dit boven andere gearro

geert hebbe, dat gehandelt wordende over een

Regtsgeleerd. Werk , ons gezag daaromtrent

vooral niet minder moet zyn, om dat onze

pligt en beroep mede brengt, die zaken wat

verder in te zien, en wat naukeuriger te

onderzoeken, als andere, blyve ik daarby vol

harden; Om dat het ſpreekwoord: dat men yder

in zyn kunſt geloven moet, hier geenzins zyn

toepaſſing verlieſt.

Want hoewel ik niet verwaand genoeg ben,

my voor een Meeſter in het myne op te geven,

heb ik egter eigen-liefde genoeg, om my te

verbeelden, dat zulke, welke geen Regtsge

leerde van beroep zyn, my dit ten minſten niet

uit de hand zullen nemen; Voor kundiger Stuur

lien op den Oceaan des Regts, zal ik ondertus

ſchen altyd graag de Vlag ſtryken.

Dog om wederom ter zaak te komen, blyft

het bekende antwoord van Apelles agter de

gordynen heen: Schoenmaker houd u by u leeſt,

altyd in waarde; U

t

(m) I. D. W. Vertoog in fine.
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Ut de pittore, ſculptore niſi artificem judi

care, zegt PLINIUs, (n) ita niſi ſapientem non

poſſe perſpicere ſapientem.

Want

Ut Bartolus de legibus

Hippocrates de pharmacis

Sic Vinitor de vinea

Piſtorque de ſiligine

Dijudicabit optime. (o) *

En van dit begrip was onze Keyzer Juſtinia

nus zo wel als andere Regtsgeleerden, waarvan

de overblyfzels door Hoogſt Dezelve in het

Wetboek bewaart zyn;

Wylen Zyne Keyzerlyke Majeſt. (Hoogl. Ge

dagt.) defereerde veel aan HoMERUs, VIRGI

LIUs enz. Van de Eerſte haalt Hy onder ande

ren gehele verſen S. 1. J. de Donat. aan, om

aan te tonen uit de gifte van Thelemachus aan

Piraeus, wat betekenis een mortis cauſa donatio

eigentlyk heeft. Van beide maakt hy by uitne

mentheid gewag in S. 2. J. de J. N. G. & Civ.

Meer voorbeelden kan de Lezer by PAGENstEcHER

zo even aangehaalt vinden, welke aldaar voor

een groot gedeelte ondertuſſchen BRIssoNIUs in

voce Poëtae uitgeſchreven heeft ; Dog dit doen

we meeſt alle, de een minder de andere meer;

Zynde het thans genoeg voor my, dat dit inzon

derheid ons zeggen beveſtigt, dat men yder in

zyn kunſt geloven moet, zo dat ik daarom hope

hebbe met 'er tyd geen minder auctoriteit te

hebben in Regtsgeleerde zaken, als andere; Ten

Inln*

(n) Lib. I. Ep. X.

(o) J. F. W. PAGENSTEcH. ſel, jur. quaſt, part III.

te 47- 48. in not. -
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minſten dit vooruitzigt doet my ſtout genoeg

zyn, de Heeren Boekverkopers te gelyk te ver

zoeken, en aan te bevelen (zo ſterk worſtelen

eigenliefde en kleine gedagten van ons zelve

thans by my) aan myn Drukker de Regtsge

leerde Werken, zodra ze afgedrukt zyn, toe

te zenden; Deze vriendelykheid zal altyd ingang

vinden, hoewel ze egter ons nooit ten aanzien

van onze beloofde onpartydigheid (p) zal om

kopen.

By dit alles voegen wy omtrent het een an

der nog eene drangreden, dat de opgeregte Ge

noodſchappen der Wetenſchappen (q) voor geen

*# Werken zo zeer open ſtaan,

et Genoodſchap te Groningen de Propa

gando Jure Patrio, waar van ik van te voren

reets geſproken hebbe (r) ſchynt geen voort

gang gehad te hebben ; Ondertuſſchen wil ik

myne voorzegging hieromtrent niet doen gelden,

om dat dan teffens de gronden, waarop ik die

veronderſtellender wyze gebouwt hebbe, zouden

moeten voor handen zyn.

Het plan door de Heer ARENT ANToN. RoU

KENs opgegeven, om een Tractatus juris Pu

blici Belgici te vervaardigen, (s) zou zekerlyk

een goed werk kunnen worden; dog beſtaat dit

nog in een beſpiegeling; Diergelyke zyn voor

maals al mede gemaakt ; Immers tot aankwee

king van het jus Publico-Belgicum heeft men

zedert eenige Jaren meer yver, als wel van te

VO

(p) Voorber. bl. 18. (f)

(4) Voorber. bl. 19. (k)

(r) REGTsGEL. I. D. bladz. 129.

(s) Biblioth, des ſciences & des beaux grtstom. XXXII. Part

II, pag. 485,
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j

voren betoont , gelyk wy daarover op andere

plaatzen (t) reets gehandelt hebben. | | |

Om niet te melden, dat ſchoon beide in het

byzonder voor het Vaderlands gemeen en by

zonder Recht geſchikt zyn , en ons werk over

alle Regtsgeleerde werken loopt, die hier te Lande

gedrukt worden, het eene buiten het andere niet

alleen volkomen zou kunnen beſtaan, maar wy

ook zelfs malkanderen behulpzaam zoudenkunnen,

zyn, om het een en ander zo veel te beter uit te

voeren. - -

. Om dat andere Tydſchriften de Regtsgeleerde

zaken of zeer ſpaarzaam en dus niet alle, of zeer

oppervlakkig en by nadergevolg niet opzettelyk,

gelyk ik, behandelen; En dit is van Dezelve ook

niet te vergen.

Immers daar op zal ik het toeleggen om dit

myn Tyd-ſchrift, voornamentlyk met de verzog

te hulp, zo volmaakt te maaken, als my eenig

zins doenlyk is.

Hierom heb ik reets een begin gemaak met de

Veranderingen in de hoge Geregts-hoven, uit

het eerſte ſoort van Regtsgeleerde te zamen ge

ſtelt, op te geven, mitsgaders de vervulling der

opengevallene Profesſoraten aan te kondigen,

De reſpectivie Miniſters van deze hoge Collegien

en de Secretarien der Academien of wie der Pro

feſſoren dit van hun departement is, zouden my.

hier in door een tydige onderrigting van tyd tot

veel kunnen helpen; Immers nemen ze my niet

kwalyk Dezelve daarom by deze eerbiedig te

verzoeken. -

En ofſchoon wy geen afbreuk zoeken, ook

niet in ſtaat zyn, te doen aan andere Tydſchrif

ten,

(t) I. D. VII. Vertoog. II. D. VIII. Vertoog.
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ten, zelfs in aanzien van Regtsgeleerde Werken,

waartoe zig ons Werk alleen bepaalt, zullen

wy egter tragten het onze zodanig interigten,

dat het met 'er tyd, zo al niet noodzakelyk,

ten minſten nuttig voor de Regtsgeleerde, Re

enten, Staatkundige, Practizyns enz. zal worden;

# in zullen wy andere zoeken voorby te

ſtreven, zonder dezelve te onderkruipen.

Die in de Loopbaan, zegt CHRysIPPUs by

CICERo (# tegens iemand loopt, mag zyn beſt

doen en alle kragten inſpannen, om andere

voorby te lopen en den prys te winnen, maar

hy mag geen ſints parthye een voet zetten, of

met den hand weg ſtoten; Zo mag ook ieder

een in dit leven begeren en zoeken, wat tot

zyn gemak en nut dient, maar het is hem niet

geoorlooft anderen dit te ontnemen.

Zie hier Lezer een belydenis van myn manier

van denken ; Oordeel zelfs, of ik er gebruik

van gemaakt heb en in het vervolg maken zal.

Dit diende ik nog te melden, dat ik in het

vervolg de Eerſte Wertogen van yder Deel zal

gebruiken, om myne gezegdens te verantwoor

den, of myne dwalingen, waartoe mogelyk al

te veel gelegentheid zal zyn, te herroepen.

(u) De Off lib. III. Dit zyn twee Perſonen, welke

mede in Regten auctoriteit hebben. Zie l. 2. ff de ll.

l. 39. ff de poen.

AAN
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AAN S TE LL I N GEN.

U T R E C H T.

op hooggunſtige recommandatie van Zyne

Doorl. Hoogh. den Heere Prince Erf Stadhou

der, is in plaats van wylen de Heer Mr. J. J.

van Weſtreenen, Heer van Louwrecht, aangeſtelt

Mr. ADRIAAN ROELANDS,

Advocaat,

-
tOt

R A A D S H E E R

in den

H OV E van U TR E CH T.

A CA DE MIE NI E U W S.

G R O N I N G E N.

De Heer D. G. vAN DER KEEssEL tot

Hoogleeraar der Regtsgeleerdheid op 's Lands

Hoge School te LEIDEN beroepen zynde, is

door Zyne Doorl. Hoogh. als Rector Magnifi

centiſſimus en Curator Primarius, en de Edele

Mogende Heeren Curatoren dezer Academie,

uit een geformeerde nominatie van agt Perſo

nen, (waarop gebragt waren, de Heeren 1. P.

Bondam, 2. G. Jordens, 3. L. van den Spie

gel, 4. Johan Cannegieter, 5. Paul. Phil.

Henr. Dompieres de joncquierres, 6. Menſo

Gordon, 7. Herm. Ooſterdyck, 8. Cras.) we

derom in deszelfs plaats verkoren de Heer

Mr. JOHANNES CANNEGIETER.

4. Hoogleeraar in de Regten op 's Lands Hoge

School te Harderwyk. 2. Hoog
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in de Regten te Deventer.

2.# en Penſionaris der Stad Goes.

3. Bur# voor den Hove Provinciaal van Gels

4.A# te Arnhem.

Advocaten voor de Ed. Hoven van Juſtitie

5. in 's Gravenhage.

# Advocaat voor den Ed. Hove van Utrecht.

# J. U. Doct te Leiden.

e

L E T T ER NI E U w s.

's G RA V E IN H A G E.

By N. van Daalen en by de voornaamſte Boek

verkopers in de andere Steden word ingetekend, in

't Supplementum novi Theſauri juris Civilis &

Canonici Ill. Viri G. MEE MAN, unico Volumi

ne in Folio. Zullende 't voorſz. Supplement,

behalven verſcheide andere geleerde Tractaten be

vatten: Conſt. Harmenopuli Promptuarium ju

ris Graece ex duobus Codicibus Biblioth. Meer

mannianae emendatum & auctum; cum nová

verſtone G. O. Reitzii, &? notis tam editis B. a.

Rey, J. Mercerii, & D. Gothofredi quam inedi

tis E. Soarezii, A. Penae, P. Somerii, Cujacii,

Joſ Scaligerii, Falcoburgii, Salmaſii, Risteri,

A. Havercampii, & G. O. Reitzii, mitsgaders

een Index Legum &'c. explicatarum per totum

Theſaurum. Zynde het Project van Inſchryving

overal gratis te bekomen. -

De prys van inſchryving is voor het ordinaire

papier f 13: : en voor het groot papier f 19: 1o

en voor die gene, die voor July 177o. niet zullen

hebben ingeſchreven, zal de prys niet minder zyn

als f 16: 1o voor het ordinair papier, en f25: *

voor het groot papier. -

i



D E

R E GT S GE LE ER DE

II. v E R T O o G.

Voor de Maand February 177o.
-

Summos fuifje in Civitate nos

tra Viros, qui id interpre

tare populo & responſitare

ſoliti ſunt.

CICERo lib. I. de legib.

Daar waren in ons Gemenebeſt

voorname Mannen, welke den

Volke het Regt gewoon waren

uit te leggen, en van Advys

te dienen.

S##%^# wat voor gezag de Advyzen der

# 7 'g: Regtsgeleerden van de eerſte tyden

# V # af geweeſt zyn, en op zommige

2%###S plaatzen nog zyn, mitsgaders hoe

zommige Regters verpligt waren, en

nog zyn, die in te nemen en te volgen, hebben

wy reets elderwaarts (a) aangetekent.

Wy hebben by die gelegentheid ook als in

het voorbygaan aangemerkt, dat dezelve eerſt

mondeling en daar na ſchriftelyk gegeven

wierden.

Zo

(a) I. D, IV. Vertoog bladz, Ico. V. Vert, bl. 183.

IV. DE EL. B
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Zo dat in zo verre er overeenkomſt genoeg

is tuſſchen de Advyzen van vroegere en latere

tyden, en by nader gevolg beide in vierderley

zoort kunnen verdeelt worden.

I. In Mondelinge,

II. Schriftelyke,

III. Onderrigtende en

IV. Beſliſſende.

Hoewel nu in de oude tyden de Regtsgeleer

den, welke van dat beroep profeſſie deeden,

voornamentlyk in de eerſte Jaaren zig in de Pleit

zaalen (in foro) lieten vinden, om het volk van

hun Advys te dienen; -

Zo volgde het genoegzaam altyd, dat, wanneer

ze aldaar eenige blyken van hun kundigheid en

ſchranderheid gegeven hadden, de om Raad

benodigde dezelve in hunne huyzen wel wiſten

te vinden, en ze met het gekraay van den haan,

zo als HoRATIUs zingt. (b)

Sub Galli cantu conſultor ubi oſtia pulſut.

als uit het bed joegen.

Wanneer men zig nu verbeelt, dat die raad

gevende Wezens als op verheven geſtoeltens

gezeten waren, is het niet te verwonderen, dat

hunne antwoorden voor halve Godſpraken door

het Gemeen wierden aangezien, en zy quaſi ex

tripode oracula fundere wel mogten gezegt

worden. (c) -

Dit

(b) Lib, I. ſat. I. v. Io.

(*) Zie HEINE.cc. biſt. jur. Civ. lib. I. cap. III. $ 157.
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Dit ontzag wierd niet weinig vermeerdert,

door dat de ervarenſte en welſprekenſte voorzien

waren van uitgeſtrekte en pragtige Voor- of

Gehoor-zaalen, waar in zy de weetgrage Ge

meente ontvingen, en hun gevoelen uitſpra

ken. (d)

SiboNIUs APoLLINARIS heeft dit meede in het

oog: (e)

Seu nos atria veſtra continebant

Marcelline meus perite legum !

Qui verax nimis & nimis ſeverus,

Afper crederis eſſe neſcienti.

Wanneer wy ter gehoor in uwe Voor-zaal

wagten,

O Marcellyn die 't Regt en Wet naar eyſch

verſtaat ! -

Zo zou men u vaak ſtyf, te ver voor uitziend'

agten,

Te bits of kort van ſtof, voor die u vraagt om
raad.

De Heer van EFFEN (f) vertoont ons de

Houdinge en manier van ſpreken van een ouden

Praétizyn, door een Boer over het inſtitueren

van zyn enige Zoon tot erfgenaam geconſuleert

wordende, welk hier vry veel overeenkomſt vint,

en uit welk een en ander wy teffens kunnen

opmaken, (al leerde het ons de ondervinding

zelfs niet) hoe deftig, hoe zwaar tillende, hoe

ver voor uytziende onze oude en nieuwe Regts

B 2 ge

(d) verruv. i vi. c. vrII.

(e) Carm. XXIII. - -

(f) Holl. Spect, II, D, II, St. XCIX, Vertoog,
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geleerde dikwils gevonden worden, hoe halſter

rig zy op hun gevoelen blyven ſtaan, en hoe

moeylyk zy daar van af te brengen zyn; ja, wat

het ergſte is, hoe eigenwys, hoe ſtuurs zy dik

wils zig in de beſoignes met haare Clienten ge

dragen, en van dezelve, ja van niemant, eenig

tegenſpreken lyden kunnen.

Dog dit is een natuurlyk gevolg van der

Menſchen eigenliefde, die byzonder gekittelt

word door zulke eerbiedigheid ; Waarom het

dan byna niet miſſen kan, of dit moet een zoort

van een verwaantheid uitwerken; Het moet zee

ker al een groote Ziel zyn, welke daar voor

niet vatbaar is.

En ofſchoon wy in de oudheid zelfs van die

Menſchelyke zwakheid blyken genoeg vinden,

waar toe wy maar een enkelt voorbeelt in den

ouden Celſus, (g) Domitius Labeo op een ver

waande wyze voor zotskap in zyn vragen uytma

kende, zullen aanhalen; Zo ontmoeten wy daar zo

veel bewyzen tegen van derzelver zedigheid.

- Sibi

(g) In l. 27. ff de Teſtam. ,, Aut non intelligo quid

,, ſit de quo me conſulueris, aut valde ſtulta eſt tua conſulta

, tio; plus enim quam ridiculum eſt dubitare, an aliquis

,, jure teſtis adhibitus ſit, quoniam idem & tabulas teſta

,, menti ſcripſerit. Het antwoord van Mr. PoNTIAAN in

voornoemde Holl. Spectator verſchilt in het wezentlyke niet

veel van dit:

Wat D. . . . . ben je gek, of vraag je wat je weet?

't Zyn immers ongehoorde grillen

Te twyffelen, of een Vaar zyn goed by teſtament

Kan maken aan zyn Zoon, wel ſchoon je niet zoud willen

Teſteren, hy nogtans zou 't erven, lompe vent.

En evenwel koſte Louw deze conſultatie met zes-en-dertig

Stuivers.

Zo
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Sibi magis placere; commodius dici; Se pro
cliviores# Blandiri ſibi, qui ita exiſtiment;.

Ego puto, Ego didici enz. zyn uitdrukkingen,

welke in het hedendaagſche ſalvo meliori, onder

correctie enz. opgeſloten leggende, zo veel bly

ken van die zeedigheid uitleeveren.

Een opzettelyke redenvoering, welke wylen

voornoemde Profeſſor GoDFRIED MAscov. daar

over gedaan heeft, (h) ontſlaat my , om het

bewys daar van by te brengen.

Hoewel nu Deze Regtsgeleerde over alle

zaken, in de menſchelyke zamenleving voorval

lende, geraadpleegt wierden, en dus zo wel

over Geeſtelyke als wereltlyke , (i) mitsgaders

zo wel over het uithuwelyken van kinderen ,

aankopen van goederen, maken van uiterſte wil

len , en diergelyke handelingen, als over ver

ſchillen met hunne Mede-burgeren, - --

Waren egter de naukeurigſte en voornaamſt

niet graag over feiten geraadpleegd, maar zulke

zonden zy , terwyl de regts-queſtien voor zig'

behielden, na de Redenaars (Oratores;) Zo

dat ze gelyk wy zouden ſpreken, niet de facto

ſed de jure reſpondeerden. t

- B 3 - Ja

Zo ondertuſſchen iemand met zommige wilde geloven,

dat deze Domitius Labeo geen Regtsgeleerde, maar een

Raadvrager van profeſſie was, en waarom beuzelagtige vra

gen dikwils Quaeſtiones Domitianae zouden genoemt worden.

MAscov. ad GRAvIN. lib. I. de ortu &5 progreſſ. jur. Civ.

cap. 87. mag ik het lyden; En dan beroep ik my in de

plaats op onzen groten Paulus zelve, welke in l. 3. W. 23.

ff de A. vel A. poſſ, een ſtelling van Q. Mucius zelfs voor

zeer beuzelagtig uitkryt.

(b) Qrat, de Modeſt. Vet. j Ctor babita HARDERovid1

d. 15. junii 1729.

(i) Zie, om niet te ſchynen een ander te willen uitſchry

ven, de plaatſe van CIceRo by HEINE.cc. Hiſt. fur. Civ.

lib. I cap. III. S. 157. in not. -
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Ja zelfs waren er voorname Regtsgeleerden
enoeg, welke niet over alle gedeeltens der

#e:# zig ſterk genoeg oordeelden te

Advizeren.

'' Het voorbeeld van Quintus Scaevola, Augur,

by CIcERo (k) levert daarvan bewys genoeg

uit. Deze renvoyeerde zyn Conſulenten na Fu

rius en Caſſellius, wanneer ze hem de jure

praediatorio raadpleegden ; Om dat deze in dat

ſtuk der Regtsgeleerdheid byzonder geoefent

Waren.

Wanneer wy dit op onze tyden toepaſſen, is

de overeenkomſt wel in allen delen zo treffende

niet;

Ze gaat egter ook in alles niet mank.

Onze Jonge Advocaaten, die begeren in de

Practyk te komen, laten niet na zig naarſtig op

de Rollen te vertonen, voor oude Practizyns

te pleiten, en zig op zulke plaatzen en by

zulke omſtandigheden te laten zien, waar door

zy gelegentheid mogen vinden, om op hun tyd

mede iets te doen te krygen.

Dit heeft ook voornamentlyk, wanneer ze

wetenſchap, vermogens en vooral een kruywa

gen hebben, meerendeels een goed gevolg.

Inzonderheit, wanneer ze eerſt eenige Jaren

onder een ouder Advocaat gepractiſeert en van

die wat handleiding gehad hebben,

De Jonge Regtsgeleerden by de Romeinen,

ſchoon mogelyk niet in alles op dezelfde wyze,

gingen ook op diergelyke manier te werk,

Want gelyk ze eerſt op een plegtige wyze

en omhangen met den mannelyken tabbaart
*

(to

(R) Pre Balbo VALER. lib. VIII, cap, HI. n. 1. by VoET

22 tit. ff de O, j. n. 9.
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(toga virili) onder een eſcorte van Clienten

door een oud of aanzienlyk Regtsgeleerde in de

pleitzaale geintroduceert wierden.

Zo waren ze gewoon zig by vermaarde Regts

geleerde te voegen en van het geen die aan de

Clienten of Raadvragers advizeerden, mitsgaders

van hunne bygebragte Redenen tot haar gebruik

en Rigtſnoer in het vervolg behoorlyk aan tee

kening te maken, en notulen te houden,

Dog vermits wy elderwaaarts (l) hier over

breder gehandelt hebben, zal het voor tegens

woordig genoeg zyn nog aan te merken.

Dat of ſchoon onze hedendaagſch Regtsge

leerden op geen verheeven geſtoeltens daar toe

gezeeten zyn, dezelve veeltyds zulke pragtige

gebouwen bewoonen, en hunne Clienten of Raad

vragers dikwils in haar voorzaalen, die men ge

noegzaam wegens haar omtrek en koſtelykheit

voor antichambres aanzien mag , zo lang doen

wagten, Ja dikwils zo dikwerf vergeefſeh lopen,

dat men de deftige houding en beſliſſende ma

nier van ſpreken daar by voegende, ſomtyds

zou denken, dat die oude tyden herleefden.

Yder ziet ligtelyk, dat ik hier in het oog heb

bende Oude of meeſt gezogte Heeren Practi

zerende Advocaaten, en geenzins de jonge Hee

ren, welkers toeloop zo groot niet is, om we

gens een enkele Client, dikwils nog maar door

de goedgunſtigheit van een ouden Practizyn aan

hen lieden geadreſſeert, een ſpreek-kamer aan te

leggen, of ten minſten de trappen na haar woon

vertrek of gehuurde kamer wat gemakkelyker

te doen maken;

B 4 - Dog

(!) II. D. XII. Vert.
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Dog met dit, al meen ik niet, dat myn ver

gelyking kreupel gaat,

Aangezien die toeloop en eerbied tot en voor

die oude Regtsgeleerde zig voornamentlyk be

paalde tot de oudſte, geoefenſte, immers uitſte

kenſte onder dezelve,

Gelyk wy zo even met een woord reets aan

gehaalt hebben, en nader kan op gemaakt wor

den, ex l. 1. S. 3. ff de Poſtul.

Waar uit wy twee zaken moeten betragten; en

dat 'er een zeeker tyd van Jaren (17) vereiſt wierd,

eer men tot het postuleeren in het algemeen

wiert toegelaaten, en dat het als iets verhevens

in Nerva de zoon wiert aangemerkt, dat hy om

trent die tyd of even daar na reets in het open

baar over het Regt adviſeerde en daar in groo

te toeloop ſchynt gehad te hebben. (m) -

- Ter

(m) En verba ULPIANI ,, Initium autem fecit Praetor ab

his, qui in totum prohibentur poſtulare, in quo Edicto

aut pueritiam aut caſun excuſavit; pueritiam, dum mino

rem annis decenn & ſeptem, qui eos non in totum com

plevit, prohibet poſtulare, quia moderatam hanc aetatem

,, ratus eſt ad procedendum in publicum, qua aetate aut pau

,, lo majore fertur Nerva filius & publice de Jure reſponſi

,, taſſe.

Hoewel nu ſommige, als daar zyn D. GoTHoFRED. MA

RANUs. CnoART. MoRNA c. van gevoelen zyngeweeſt, dat per

73 reſponſtare hier zo zeer geen adviſeren, maar wel het

defenderen van eenige Theſes op de Hoge Scholen zou moe
ten verſtaan worden.

-

Hebben andere, als voornamentlyk MENAgius, Amoen.

jfur. Cap. II. en na hem HEINEcc. d. l cap. IV S 231.

onder verbetering, beter begrepen, dat hier door reſponſitare

het zelfde zo niet meer, propter naturam frequentativi, als

door reſpondere verſtaan moet worden. Als merkende wel

en te regt aan, zo als het ons voorkomt, dat het geen

nieuws is, Jongelingen zulke Theſes te horen defenderen,

maar wel reets opentlyk te adviſeren, en daar in toeloop“#
- - - - ben ;
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Terwyl het ondertuſſchen ieder vry ſtont ie

mand, tot het poſtuleren toegelaten, te raadple

gen, die hy dagte daar toe bekwaam te zyn,

had dit voor een byzonder perzoon zo wel als

voor een Richter wel eenige geruſtheid, dog

zy waren niet verpligt die Advyzen te volgen,

gelyk ze er dan ook dikwerf, 't zy uit hun

zelfs, 't zy door de Redenaren of plaidoyen daar

toe overgehaalt, van afgingen.

Tot dat Keyzer Auguſtus (waarſchynelyk uit

een ſtaatkundig inzigt om zig by de Regtsge

leerden verdienſtelyk en dus doende zig de weg

tot de alleen heerſching niet te zien moeyelyk

maken) begeerde, dat de Regters de Advyzen

der Regtsgeleerden volgen zouden; Waarom hy

daar toe zekere Perzoonen uitkoos, welke met

die vryheid van Advizeren begunſtigde, S. 8.

J. de jure N. G. & Civ. l. 2. S. 47. ff de

O. j. dog het geen naderhand Keyzer Hadria

nus wederom uitdrukkelyk (want de door Au

guſtus aan ſommige bepaaldelyk gegevene vryheit,

ſchynenze reets zelfs tot alle uitgebreit te heb

ben) aan alle toegeſtaan heeft. l. 2. S. ult. ff.

de O. j. - -

Van die tyd van Auguſtus af waren de Ca

* B 5 ſus

ben; Onze Textwoorden door MENAG. mede aangehaalt,

bewyzen ook niet duiſter, dat te reſponſitare deze beteke

mis heeft. Verder raad ik de Lezers hier over MENAG.

zelfs en BYNKERSH. Olſ jur. Rom., lib. IV. cap. XI. cir

caf na te lezen; Hy zal aldaar, onder andere, voorbeel

den vinden van Jongelingen, die al vroeg blyken van hunne

ſchranderheid zo op het Academie, als in de Practyk ge

geven hebben. Wy zouden die Lyſt, buiten Hugo de

Groot met verſcheide vroegere en latere kunnen vermeer

deren; dog om er veel op te noemen, die reeds in hun

Jongelingſchap, als een vraagbaak geconſuleert wierden,

zien we geen kans.
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ſus-poſitien en bygevolg de daar op afgegeven

Advyzen ook.

II. Schriftelyk. - ,

Wierden ze door de Adviſeurs getekent of ge

zegelt, en met reden (n) bekleed arg. I. 2. S.

ult. verſ ut obiter Sciamus. ff. d. O. J.

Hier van daan wierden ze gezegt reſcribere,

't gunt, pro ſubjecta materia, zo veel als Res.

pondere, in Schriftelyke Advyzen (o) betekend

l. 29. ff de Statu lib. aliisque plur.

Waar uit men ook de wyze van de vragen

voor te ſtellen en te beantwoorden, zowel als

ex. d. l. 27. ff de Teſtam &'c. zien kan ;

En van een Advys aan de Regters gegeven

ſchynt deze manier van Reſponderen veeltyds

gebezigt te zyn: Refte atque ordine Judices,

puto facturos l. 27. S. 1. ff de liberali cauſa,

welke zedige uitdrukking: zo ik meen, zo veel

te ſterker word, om, daar de particuliere perzo

nen tot hun narigt
III.

(n) Wanneer wy de overblyfſelen der Reſponſa in CoR

PoRE JURIs naſlaan, zien we ze meeſt alle op de Wet of

analogie gefundeert, en dus met red#ing afgegeven.

De plaats van SENECA Epiſt. XCIV. j Ctor. Reſponſa

valere etiamſi ratio non reddatur heeft dus, onzes bedunkens,

beter uitlegging by CLAPMAR. de Arcan. Rerump. lib. IV.

cap. I. als by HEINEcc. d. l. 0. 158.

(o) Ondertuſſchen hielden de mondelinge Conſultatien niet

op; De Rigters ſchynt dit alleen opgelegt te zyn, dat zy

de Advyſen ſchriftelyk moeſten inhalen.

Alle Adviſeurs, 't zy mondeling of ſchriftelyk adviſeren,

reſponderen, dog die zulks in geſchrift doen, reſcriberen al

leen. v. l. 7. S. 9. ff de Minorib. ubi: hoc & reſcriptum

& reſponſum eſt.

Ten ware hier rd reſcriptum in zyn eigentlyke zin de

Principe Libello reſcribente moet verſtaan worden ; Dan

wil het zeggen, dat dit zo door de wil van den Wetge

ver, als door het gezag der Regtsgeleerden uitgemaakt is.
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III. Onderrigtende Advyzen inhaalden, welke

ze in het aanleggen van hun actie of defenſie

van hun zaak enz. volgden of niet,

De Rigters zoals gezegt, daar na moeſten rigº

ten, en ze dus voor dezelve,

IV. Beſliſſende waaren.

Deze beide komen nu nog hedendaags voor

onder de naam Inſtructoire en deciſoire, -

Welke laatſte men als de uitſpraken of ſen

tentien zelve wederom verdeelen kan in inter

locutoire, definitive enz. r

Dus dat, of ſchoon ik hier ter plaats thans niet

zal onderzoeken, of ze wel zo beknopt en kragtig,

als de oude Reſponſa zyn , de overeenkomſt

tuſſchen de Advyzen van vroegere en tegens

woordige tyden ten aanzien van derzelve ver

deeling niet veel verſchillen. -

Als voornamentlyk, zo niet alleen, daar in,

dat hier te lande in het algemeen de Rigters

wel dikwils regt doen na Advyzen tot hun na

rigt ingehaalt; dog die egter zo min gehouden

zyn in te haalen als die ingehaalt zynde ſtriété

te volgen, ten ware ze met die intentie ge

vraagt zyn. (p) -

En hier om zal men dikwils zien, dat zoda

ne Adviſeurs in hunne Advyzen of geconcepteer

de ſententien deze of diergelyke uitdrukking ge

bruyken : indien wy ondergeſchreven Regters

waren zouden wy ſententieren als volgt. (q)

On

(p) In het Criminele is ondertuſſchen de Rigteren door

Keizer Carel V. wel ſerieuſelyk aanbevolen, zig met

Regtsgeleerde in twyffelagtige en zware zaken te bera

den, CoNst. CRIM, art. CV. CXIX.

(4) SchoMAKER Conſ. & Reſp. jur, part II. conſ. L.

Pºg 489. Men had oudtyds de gewoonte van uit andere

Ste
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Ondertuſſchen zyn er hier te Lande nog Pro

vincien en Diſtricten, alwaar zommige Regtban

ken alleen met Advys van Regtsgeleerde moeten

Regt doen , als by voorbeeld in het Land van

Zutphen en Provincie van Overyſſel, gelyk wy

reets elderwaarts aangehaalt hebben. (r) .

- Hier in beſigen de Adviſeurs doorgaans deze

uitdrukking : Welgemelte Gericht met Advys,

(aſſumtie) van onpartydige Regtsgeleerden

doende regt, verſtaat enz. (s)

Zynde het ten aanzien van het voorſchreven

Land van Zutphen iets byzonders en pryzens
* * *, W33RT

e e

Steden en Vlekken, alwaar de Zutphenſche Regten gevolgt

werden, de neteligſte en gewigtigſte zaken aan de Zutphen

ſche Regters ter Hofvaart, gelyk men het noemde, over te

ſchikken, die dan hun oordeel, volgens het Stadregt van

Zutphen, in geſchrift ſtelden met deze Voorrede: Indien

deze Zaak bier was voorgevallen, zouden wy erkennen en oor

delen als volgt. Zie TEGENwooRDIGE STAAT DER NEDERL.

III. D. 8. Hoofdſt. bladz. 369.

1 (r) I. D. IV. Vertoog. biadz. 1oo. V. Vert. bladz. 183.

(s) ScHoMAK. d. l. conſ. IV. p. 32. enz. Wat dit woord

aſſumtie nu betekent, kan men mede zien by SchoMAKER

d. Conſ. & Reſp, jur, part IV Conſ. XI. per tot & in

ſpecie n. 16. Men decideert in de Graafſchap Zutphen

met aſſumtie, wanneer over geringe , contumaciele zaken,

exceptien of incidenten moet erkend worden.

In dit geval nemen de Gerigten ('t gunt voormaals alleen

maar aan de Hoge banken (n. 8.) dog na 1738. aan alle

Competeert) by of tot zig (aſſumunt) twee Regtsgeleerden

om te decideren, zonder eerſt beſloten de Proces-ſtukken,

waar over hier onder nader, aan een ordeldrager ter han

den te ſtellen. En ofſchoon nu deze Uitſpraaken, als de

plano ſchynen te geſchieden, zyn dog de Rigteren verpligt,

daar in het Advys der Regtsgeleerde, die dan ook wederom

van hun gewysde korte reden, welke egter in zaken onder de

75, guld. niet vereyſt worden, Gr. Geld. Placaatb. III. D.

bladz. 6o1. S. 24. moeten geven, te volgen, zo dat ze in

dit derde te zamen overeenkomen, en een blyk uitleveren

van het hedendaagſche gezag der Reſponſa prudentum.
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waardig, dat de Wetgever op zekere poenalitei

ten verboden heeft, dat binnen de eerſte vyf ja

ren na hun promotie de jonge Advocaten tot zul

ke deciſoire Advyzen niet mogen geroepen wor

den, of zig onderſtaan die af te geven. (t) -

De omzigtigheit, welke by het inhaalen van

deze deciſoire Advyzen daar ter plaatze in agt

genomen moet worden, is ook opmerkelyk.

Dewyl 1 mo de Regteren een bekwaam per

zoon moeten uitkiezen, aan wie de procesſtuk

ken worden overgegeven, om die aan onparty

dige Regtsgeleerde ten fine van deciſie over te

brengen, en het vonnis of oordeel daar van te

rug te dragen. -,

Dat 2do niemand zig dit Ordeldragerſchap,

als een officium publicium, mag onttrekken, als

wanneer hem in een en het zelfde Jaar meer als

een zaak, om die aan Regtsgeleerden over te

brengen, opgedragen wierd.

Dat 3tio dit proces aan Hem Ordeldrager

beſloten door den Gerichte word overgegeven,

om het dusdanig aan de Advizeurs over te bren

gen.

Dat 4to de Advizeurs hunne Advyzen moeten

tekenen en met hun pitſchaft ſluiten;

Dat 5to hunnne namen by het uitlezen der

ſententie zelfs verborgen blyven, ten ware par

tyen zulks verzogten, gelyk dit een en ander

- ITIGE

. (t) Gr. Geld. Placaatb. bl. 61o. S. 55. Uit een Conſtitu

tie van Lodewyk de XII. is men in Vrankryk mede verpligt,

wanneer men Advyzen inhaalt, die gene te Raadpleegen,

welke ten minſten drie Jaren werkelyk gepractizeert hebben,

IMBERT, Inſt. for. Lib. I. Cap. L. f. &5 in annot. ad lit. C.

Deze termyn van drie Jaren, na dat de Advocaten aldaar

tot de practyk geadmitteert zyn, requireeren de Staten van

Overyſſel mede. Landr. van Overyſ). 1. D. tit. XVII. S. 7.
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met meerderen voorkomt in de LANDRECHTEN

DER GRAAFscHAP ZUTPHEN tot. VII. per tot.

Dat 6to de Advocaaten in de Graafſchap Zut

phen postulerende daarom ook in hun Advoca

ten eed moeten beloven, dat zy de zaken, wel

ke by haar in Conſulentie zullen worden gebragt

tot uitdragt der zaken zullen ſecreteren. (u)

Dat 7mo zy redenen van hun gewysde moe

ten geven. (v)

Uit welke een en ander nu blykende, dat de

Reſponſa prudentum hier en daar hun volle kragt

behouden hebbende, (w) Dezelve in het alge

meen nog van veel gezag, zelfs by die Gerigts

banken zyn , welke ze niet behoeven te vol

Cn.

8 Geen de minſte van die is.

1mo Dat by voorbeeld, een Regtsgeleerde

van een gewoonte atteſterende gelooft word,

gelyk wy elderwaarts hebben aangeteekent. (x)

2do Dat een parthy het Advys van Regtsgeleer

de voor zig hebbende geen Condemnatie in de

koſten onderworpen is. (y)
Om

(u) Groot Geld. Placaatb. III. D. bladz. 61o. S. 54. Dit

ſecreteren zou egter in zaken met affumtie gedecideert niet

nodig zyn. ScHoMAK. d. part IV. conſº XI. per tot. Onder

tuſſchen word de Rigters daaromtrent alle omzigtigheid en

onpartydigheid ſterk door de Wetgever gerecommandeert.

Gr. Geld. Placaatb. bladz. 6o1 $ 23.

(v) Ibid. d. S. 24 Conf. Landr. van Overyſſel d.. l. S. 3.

# ScHoMAK. d. l. conſ. III. n. r. conſ: XXIII. n. 1.

2

(tv) Uitgezondert evenwel, in zoverre die oudtyds een

Species juris. Scripti uitmaakten; Dit egter vermindert het

gezag wel, dog neemt het in andere deelen niet weg.

(x) I. D. V. Vert.

(y) TEMM. de Litis Exp. cap. IX. ſect. 3. n. 62. ScHo

MAR. d.. l. conſ: X. n. 24. conſ. LI. n. 153.
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Om dat als dan voor geen onvoorzigtigen of

reukelozen pleiter kan aangezien worden. .'

Of ondertuſſchen dit by de Hoge Regtbanken

als Hoven van Juſtitie gevolgt wordt, zou ik

niet onbepaaldelyk durven ſtellen.

Hoewel er geen Raadsheer zo ingenomen

met zyn eigen ſentimenten, geloof ik, zyn zal,

of hy zal graag aan een beroemt Regtsgeleerde

dit ten minſten defereren, dat hy de redenen

door den zelven bygebragt aan de wet zal toet

ſen, en zo ze hem al niet overtuygen , ten

minſten dit by Hem uitwerken, dat een pleiten

de parthye, zig op zo een Regtsgeleerde gefun

deert hebbende, voor geen volſtrekte temerarius

litigator zal aanmerken.

Ten minſten de Advyzen welke door de Raats

heeren of Hooven van Juſtitie, (z) worden af.

gegeven, zyn zelfs niet ontbloot van Regtsgeleer

de, welke daar in tot ſtaving van hun gevoelen

worden bygebraagt (aa)

Wanneer men ook de Redenen van derzel

ver gewysdens nagaat, zal men bevinden, dat

ze dikwils tot adſtructie van dien te hulp geroe

pen worden.

Een

(2) Van deze of andere, door Miniſters, 's Lands Ad

vocaten en diergelyke afgegevene Advyſen, handelen wy

hier anders zo min als over die der juridiſche Faculteiten,

waar mede men in Duitſchland zo veel opheeft.

Ik zal dus ten aanzien van de laaſte maar alleen, als in

het voorbygaan, aan te tekenen, dat de Regerende Koning

van Pruiſſen, zo om der koſten en op onthouds wille,

als om dat de Profeſſoren zo min tot practyk zaken te de

cideren geſchikt zyn, als daar tyd toe hebben, die in het

geheel afgeſchaft heeft, v. Mr. FoRMEY Expoſ. abreg. du

Plan du Roi pour la Reform. de la juſtitie art. XXIX.

(aa) Zie onder andere wylen de Praeſident DE MAURE

GNAULT furid, Obſerv. N, 14 en 24.
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Een enige Raadsheer SANDE (bb) zal ons daar

van kunnen overtuygen. -

Geen wonder dan, dat, daar om het meerder

gezag, welke de Advyzen of Reſponſa pruden

tum oudtyds hadden, verſcheide Collectien van

dezelve gemaakt zyn, (cc) men mede in latere

tyden, wanneer dit gezag niet geheel weggeno

men is, op dit voetſpoor verſcheide Advyzen en

Conſultatien over verſcheide voorvallende ver

ſchillen voor de vergetelheid bewaart heeft.

Om van vreemde Landen niet te ſpreken, zyn

die by ons in ieders handen. -

Sommige zyn door de Advizeurs zelfs uitge

geven, als by voorbeelt CoREN, ScHRAssERT,

SCHoMAKER, enz.

Andere hebben die van andere Regtsgeleerde

by een verſamelt, als daar zyn de HoLLANDscHE,

DE UTRECHTSCHE CoNSULTATIEN door Mr. L. vAN

LANCKEREN , Nederlands Advys boek door Mr.

JsAAc vAN DEN BERG; en nog onlangs de Col

lectie van Advyzen over Lheen en andere ſervile

goederen, door Mr. J. J. vAN HAssELT uitgege

ven. (dd)

Ondertuſſchen is is het opmerkelyk, dat de

ze oude Hollandſche, Utrechtſche en Nederl.

Advys-boeken niet van tyd tot tyd vervolgt zyn,

hoewel daar toe ſtoffe genoeg voor handen is.

De Nieuwe Holl. Conſultatien van Mr.

GERARD DE HAAs, zyn mede al van ouden da
Ull II). V

Dit heeft de Heer V. D. K. aanleiding gege

-
Ven

". (bb) Deciſ Frif lib. IV. tit. VIII, def. I. tit. IX

def. VII. &#c.

(cc) Als by voorbeeld van Papinian. Neratius Priſcus,

Cervidius Scevola, Julius Paulus, Ulpianus, enz.

(dd) Dit hebben wy III. D. I. Vertoog aangekondigt.
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ven om het Nederl. Advys boek te vervolgen

door een Collectie van Advyzen te doen druk

ken, welke onder volgende titel uitgekomen

zyn: - '

- N I E U w

NEDERLANDs Advys-BoEK

Dienende tot een vero's

or het *.

NEDERLANDS ADVYs-BoEK

Van

Mr. Is AAc VAN DEN BERG;

Verzamelt door V. D. K.

Voorzien met een kort Summier voor 'yder

Advys en met een ampel

R E G I S T E R.

1 N 's GR A v E N H A GE,

By Hendrik Backhuyzen, 1769. Quarto.

*

Wanneer men de Opdragt, door de Boek

drukker daar van geſchied, vergelykt met deze

eerſte letteren van de naam , zou men de Heer

(CoRNELIS) VAN DER Kop, Procureur voor beide

IV. JD EEL, C Ho
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Hoven van Juſtitie in Holland, daar in vinden

kunnen; Dog ik beſliſſe daar omtrent niets.

Dit Werk dan ſluit, behalven de Confirma

toire, XLVI. Advyzen in, afgegeven door ver

ſcheide voornaame Hollandſche en eenige wei

nige Zeeuwſche Regtsgeleerden (ee) en waar

onder de welbekende Hoogleeraaren op 's Lands

Hooge Schoolen van Leiden en Utrecht:

joh. Voet, Ger. Noodt, C. van Eck, J. van

Muyden. Be

(ee) Mogelyk doe ik de Leezer, ten minſten den Nako.

melingen van deze Regtsgeleerden geen ondienſt, dat ik

hier een Lyſt der Naamen in een Alphabetiſche order by

voege ; Deze zyn dan, buyten enige Naamlooze, de vol

gende:

# van Almonde.

. van Alphen.

joh. van Alphen.

ranc. Ardinois.

j. Báart.

P. Q. van Beaumont.

Joan Becius.

D. van Berendregt.

Abr. Sanders. Biſſchop.

D. van Blommenſtein.

Jac. du Bon.

A. Breur.

C. Breurs.

P. Breurs.

fan van der Burg.

Paulus Buys.

D. Cappel.

W. van der Cloot,

Charl. Codde.

JP. V. Codde.

Piet van Dorp.

P. Durven.

Franc. Ellinkhuyzen.

P. Emonds.

A. van den Ende.

j'. van den Ende.

M. van Epenhuyzen.

W. van Epenhuyzen.

W. van Erpecum.

Jean Bartholemi Faneuil.

Abr. van Frieſen.

Sam. D. Gilles.

Corn. 's Graveſande.

joan Hartog velt.

D. Helmans.

# van der Helſt.

. de Hertoghe.

Roelof aan Heuven.

P. Hoeuft.

And. Hoflant.

j. van Honert

L. van der Horſt.

Car.
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Behalven deze Advyzen vinden wy hier in

1mo Een aanmerkelyk ſtuk, 't geen het voor

gevallene omtrent het verminderen van het Sala

ris der Hoves Advocaaten in 's Hage, in de

vorige Eeuw betreft, en de Proteſten en Grieven

daar tegens ingedient, -

Mitsgaders 2do een Factum of Advertiſſement

van Regten in een Criminele Zaak, door wylen

Simon van Middelgeeſt qq. den Hove van Hol

land in cas d'appel overgegeven, en rouleerende

over een Solliciteur-Militairs Rekening enz. en

eenige geſuſtineerde by die en andere gelegend

heden gepleegde falſiteiten, welke ſtukken de

C 2

Car. Joh. Houttuyn.

F. Houttuyn.

O. Fred. Houttuyn.

N. Houtuyn.

Corn. Hunnius.

##- embaar.

# ## Kaasſteker.

. Kruger. *

S. H. Kruger.

# Lauwerenburg.

etrus Lepper.

F. van Limborgh.

S. van Limborgh.

Piet Nieſen.

W. Nobeling.

oannes Ooms.

. H. van Os.

Flor. P. Pittemiur.

Roelm. Pittemius.

C. de la Porte,

P. de la Porte.

C. P. la Porte.

Hond. Roos.

Rein. Roſenboom.

Uit

W. Roſenboom,

Abr. van Ruſter.

C. Schrevelius.

Iſaac Snevens.

. Snevens.

T. van Snakenburg.

H. S. van Son.

H. J. van Son.

Goh. van Sorgen.

joh. Staal.

Goh. van Stipel. A. F.

J. van der Stoffe.

A. van Tangeren.

G. Tierens.

S. Tierens.

Ad. Thielen,

Egid. Tolling,

S. A. Toornvliet.

Hend. Corn. van der Vliet,

C. de Waal.

P. de Waal.

Ant. van Weſele.

N. van Zanen.

Remees Flor. van Zanen.

W. van Zanen/z, e
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Uitgever (ſf) hier bygebragt heeft, om te ſtrek

ken tot opheldering van zekere paſſages in de

Manier van procederen van P. MERULA en het

Tractaat van Criminele zaken van P. BoRT,

waarby dezelve reſpectievelyk aangehaalt zou

den zyn. -

Terwyl ik, om dit Vertoog niet te veel uit

te breiden, over het Eerſte, zo om dat dit veel

gerugts gemaakt heeft, als om dat het de Hart

ader van myne Confreres treft, in het vervolg

iets zeggen zal , en over het Tweede ('t geen

buyten deszelfs wydloopigheid en bitze Schryf

trant (gg) te minder geoorlooft tegens een

Hooft-Officier, die Ratcione Officie is agerende

redelyk wel geſtelt is) alhier thans niet oordelen

kan, om dat het wezentlyke , dat is de Schrif

turen van den Hooft-Officier daar tegens inge

dient, ontbreeken, ſtaat ten aanzien van de Ad

vyzen zelfs, aangemerkt te worden.

Dat, ofſchoon er hier en daar, gelyk het

gemeenlyk gaat, eenige onder loopen, die geen

reputatie geven of nemen kunnen, 'er egter on

der zyn, die intereſſante queſtien vry wel behan

delt hebben, als daar zyn by voorbeeld:

IX. X. XI. Over het Regt van Naaſting

onder het Bailluwſchap van

Rhynland en in de Vrye en

Hoge Heerlykheden aldaarcom

peterende.

XVIII. Of iemand zonder teſtamentaire

diſpoſitie zyne naaſte Erfgena

men ab inteſtato efficacieuslyk

kan

(ff) Zie de Voorrede.

(gg) Zie onder anderen, bladz. 443. 446, 479, 486.

49.1. CnZ.
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XX.

XL.

XLIII.

XLIV.

kan verbinden, om een quote

van zyne nalatenſchap aan een

derde te moeten reſtitueren?

Mitsgaders of en hoe een

fideicommis kan geconſtitueert

worden by een brief?

Behelzende verſcheide Polders

quaeſtien en contraventien te

gens de Keuren en Ordonnan

tien van dezelve.

Inſluitende Praeſentatie van eede,

alvorens by antwoord te conclu

deren, aan een Eyſcher ge

daan, ten einde hy declarere,

of de zaak in quaeſtie hem zelfs

in der daad concernere,

Met eenige Quaeſtien daar

aan verknogt. -

Of een geinſtitueerde Erfgenaam

kan volſtaan met aan de Erfge

naam ab inteſtato te geven, Lec

ture van de ganſche inſtitutie en

te accorderen Copie extract en

voorts met declaratoir, dat de

Erfgenaam ab inteſtato in het

Teſtament nog direct nog indi

rect is genomineert, veel minder

ergens in gebeneficeert, in cas

'er ſecreteſſen in het teſtament

zyn en den Erfgenaam is bevo

len die niet te reveleren?

Over het Regt van Collatie van

eenige employen aan een Arnp

tenaar, wegens zyne getrouwe

dienſten, om daarmede een van

C 3 zy-.
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zyne kinderen te beneficeren,

by acte van ſurvivance vergunt.

In hoeverre die herroepen

zou kunnen worden, en welke

kinderen die Amptenaar daar

mede mag beneficeren?

XLV. De diſſonis judicum ſententiis.

Waarby men voegen kan

XXII. en XXIII.

Waarin verſchillend geadvi

ſeert en dus gediſſentieert is

over eenige quaeſtien rakende

gemeenſchap van goederen en

het Regt daar uit de langle

vende geboren.

/

Wy hebben dus reden genoeg, om dit Werk

voor nuttig aan te zien , en den Uitgever, wie

Hy ook zyn mag, die Lof niet te weigeren, dat

hy het Regtsgeleerde Gemenebeſt min of meer

verpligt heeft met die ſtukken van een algemeen

gebruik te maken. - -

STERF
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ST ER F-G EVA LL EN.

's G R A V E IN H A G E.

Den 11. February 177o.

Heden is alhier in den Ouderdom van omtrent

48 Jaren, na een ziekte van 3 weken, overleden -

e De H e e R

Mr. JAN WILLEM vAN HOOGSTRAATEN,

Heer van Hey en Boeikoop,

R A A D s H E E R

In den

H OVE VAN HOLLAND, ZEELAND EN

WESTVRIESLAND.

Gelyk mede na een langdurige ziekte in den Ou

derdom van 71. Jaren

Te U T R E C H T,

De H E E R

Mr. E vER HARD DE JoN G,

O R D IN A R 1 s R aan

In den

Ed. HOVE vAN JUSTITIE DEZER PROVINCIE.

C 4 AAN
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A A N s TE LL I N GE N.

's G R A V E IV H A G E

Den 25. February 177o.

De Heeren Staten Generaal hebben aangeſtelt

De H E E R

Mr. JOHAN FREDERIK vaN STEELANDT,

Tot

MEDE-FISCAAL, EN PRocUREUR GENERAAL

Van den

RAAD E v AN BRABAND EN LANDEN v AN

- ovERMAZE. -

A c A DE M 1 E N 1 E U w s.

L E I D E N

De Hooggeleerde Heer BAviUs VooRDAJ. U. D.

jur. Civ. & Hodiern. Prof. heeft op den 8.

dezer volgens Jaarlykſche gewoonte zyne waar

digheid als Rector Magnificus met een plegtige

Redenvoering nedergelegt ; Het onderwerp is

geweeſt: PAPINIANI ſeu JCti & Viri optimi

forma in perſona AEmilii Papiniani ſpectata,

UT.
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U T R E C H T'

Alhier zyn tot Dottoren in de beide Regten

gepromoveert, -

k,

9. January

D. HENRICUs ONDERwATER, Dordracenſis. en

3o. dito

D. Jeremias EYLKENs Amſtelodamenſis.

De Eerſte na gehoudene Diſſertatie: De Officie

hominis erga ſe ipſum;

De Tweede: De Inofficioſo teſtamento,

Insgelyks te * . .

G R O N I N G E N

31. January

D. Johannes WICHERs Groninganus. en

14. dezer

D. JoANNEs WILHELMUs PILLERA, Moſa-Tra
- , (NY -

7e&#tntis,

De Eerſte na in het publyck gedefendeert te

hebben zyne Diſſertatie : De aequalitate homi

num naturali non violanda,

De Twede na gehoudene Diſſertatie: De jure
alluvionis.

C5 . LET
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L E T T ER N I E U w s.

A M S T - E R D A M.

L'on Souſcrit chez Magerus, D. J. Chan

guion, E. van Herrevelt & B. Vlam, & a

L A, H A 2 E,

Chez Pierre Goſſe Junior, & Daniel Pinet,

Libraires de S. A. S. & dans les autres Villes de

l'Europe chez les. Principaux Libraires pour

I. LE JoURNAL DIPLOMATIQUE du Droit pu

blic de l'Europe a Neuchatel aux depens de la

Societé Typographique a f 1o: : d'Holl. pour

les 4 Vol. par année, dont le Tome 1er pour l'an

née 177o. paroitra le 1er Avril conformement

au Proſpectus, lequel ſe diſtribue gratis; de

meme juſqu'au dernier Avril pour

II. Les Leçons du Droit de la Nature &

des Gens par Mr. le Profeſſeur DE FELICE 8vo

4. vol. a 9 verdon a f 3: 1o: en recevant l'ou

vrage complet; Ceux, qui n'auront point ſouſcrit

avant le 1 Mai 177o. n'en pourront faire l'acqui

ſition qu'a f 4: Io: leur juſte valeur.

By Johannes Gaillard Boekverkoper alhier in

's G R A V E IN H A G E

Is gedrukt en te bekomen de Regten van

's Lands Univerſiteit te Leiden door de Heren

Curateuren en Burgemeeſteren derzelver Stad,

mitsgaders Rector en Regteren verdedigt, by

ontmoeting van tegenkanting van andere Rigte

ren in Holland. Fol. a f 2: 4: UT
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U T R E C - H T

By Willem Hendrik Kroon Boekverkoper is

nog te bekomen P. L. STRUCHTMEIERI Epiſtola

Critica in Gloſſas Nomicas ad V. C. HERM. CAN

NEGIETERUM groot 8vo a 11. ſtuiv. (hh)

By J. C. van Boſch is gedrukt MosHEIM

Kerken-Recht der Proteſtanten in octavo.

By Denzelven is te bekomen A. MATTH. Ver

handeling over de Misdaden met Aanteken. van -

den Heer J. D. vAN LEEUwEN R. G. I. D. (ii)

By G. T. van Paddenburg, Regtsgeleerde

Aanmerkingen over het Werk van VoLTAIRE

over de Misdaden en derzelver Straffen. (kk)

By de Weduwe J. J. van Poolſum en A. van

Paddenburg is gedrukt Verhandeling van eenige

byzonderheden, betreffende de KERKELYKE VER

DRAAGZAAMHEID door G. BoNNET , Doctor en

Profeſſor der H. Godgeleerdheid alhier, in groot

8vo## voorgedragen aan den Wel

Ed. Heer

Doctor te)

G R O IN I N G E N

. GooDRICKE (der Beyden Regten

Hier mede gelieve de Lezer zig te vermaken,

tot dat wy in ſtaat zullen zyn te oordelen over

een zekere Predikatie, welke de Heer THEoD.

BRUNsvELT DE BLAU Predikant in de Nederduit

ſche Gereformeerde Gemeente alhier, op den

4. dezer gedaan heeft, en waar by Zyn Eerw.

Wat

(bb) Wy hebben onlangs (III. D. XII. Vert.) over dit

fraaye Stukje onze gedagten mede gedeelt.

(ii) Zie hier over REGTsGFL. III. D. XI. Vertoog.

(kk) Zie hier over REGTso. II. D.1X. Vert.
- w
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wat ſterk tegens de Dryvers van het Natuur

Recht zou uitgevaren zyn; het zelve als ſchadelyk

voor dengeopenbaarden Godsdienſt aanmerkende,

en daarom de Overigheid vermanende, tegens zulke

inkruipzels te waken; Deze ondertuſſchen is voor

Zyn Eerw. van een onaangenaam gevolg geweeſt.

Ten minſten de Heeren P. CHEvALLIER en

F. A. vAN DER MARCK zeer welbekende Hoog

leeraaren op dezer Stads Hogeſchool reſpective

lyk in de Godgeleertheid en het Gemeen- Natuur

en Volk-Regt hebben zig dit byzonder aange

trokken;

Zo dat ze Beide Dom. DE BLAAU daarover

by een briev aangeſproken hebben.

Wy zullen wel nader gelegentheid vinden,

omtrent den waaren aart van dit verſchil onder

rigt te worden;

Dewyl de verſchillen met de Godgeleerde zel

den zo ras bygelegt worden en de na hun be

grip beledigde Heeren zo gemakkelyk niet uit

het Veld geſlagen zyn.

Tot daar aan toe ſtellen wy dan , by gebrek

van genoegzame informatie, ons oordeel daar

OVer U1t.

Als dan zal men beſt kunnen weten ;

Of de Heer Chevallier door de Heer

de Blau wezendlyk beſchuldigt is

van te veel aan het zedelyke en de

geode werken toe te eigenen, en niet

genoeg het geloove Gods, de bevinding

en inlichting na binnen te waarderen:

En de Heer van der Marck door Zyn

Eerw. verdagt is geworden van de

voordelen van den Natuurlyken, met

Ver
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verkleining van - den geopenbaarden

Godsdienſt wat te ver te trekken;

En by gevolg Zyn Eerw. aan zynen

geeſtelyken yver te veel den teugel

geviert heeft?

Dan of de Predikatie op den 4. dezer

geſchied door onwetende of kwalyk

nemende verkeerdelyk uitgelegt is?

Hier van dunkt my, dat de beſliſſing van het

geſchil moet afhangen;

Om dat, gelyk ik onderrigt worde, de Heer

de Blau voor als nog niet beweert, dat die

Heeren Profeſſoren dit werkelyk gevoelen, maar

dat niet bewezen zou zyn , dat Hy in deszelfs

Predikatie dezelve beoogt, immers beſchuldigt

heeft. *

Dus men nog ſchynt te verſeren in Excep

tivis of in Exceptione : Non probatae intentio

nis ; of diergelyke en het 'er by nader gevolg

eerſt ten principalen op aan zou komen, of de

beſchuldiging gefundeert is of niet.

Wy zouden hier om thans wel gelegentheid

hebben over het bekende ſpreukje:

Si feciſti, nega; eſt juris Regulaprima.

iets te zeggen, en de Heeren Advokaten te

defenderen tegens de beſchuldiging, welke het

gemeen hier uit tegens dezelve formeert,

Dog zullen wy dit liever uitſtellen tot tyd

en wylen wy beter van dit gehele verſchil on

derrigt zyn, om te kunnen weten, of de Heer

de Blau zig met zodane uitvlugt, zo als Hem

aangewreven word, zoekt te behelpen of niet.

u On
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Ondertuſſchen doen deze verdeeltheden wei

nig dienſt aan de Kerk en Hoge School, die

daar door maar al te veel mogelyk beroert zullen

worden ; Immers beginnen van weerskanten de

hulpbenden al aan te rukken, welke zig onder

de Vaandels van de een en andere kant voegen;

Zo dat dit ligtelyk tot een openbaren oorlog

zou kunnen uitbarſten, waar van deze plaats

ongelukkig het Toneel zou kunnen worden.

e Heer van der Marck is, zo als ik onder

rigt word, de laatſte niet, welke in het Veld

zal verſchynen. Immers eenige Theſes, welke

Hy op den 28. dezer zou hebben laten defen

deren over de volmaaktheid van de Natuur

Wetten, ſchynen als een Manifeſt te kunnen

aangemerkt worden.
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D R U K F O U TE N enz.

Bladz. Regel ſtaat lees

13 21 gemaak gemaakt

I 4 8 parthye zyn parthye

17 - 6 interpretare interpretari

9,22 8 Caſſellius Caſcellius

24 1 . dit, al dit al,

26 31 't zy 't zy dezelve

31 - 3o aan te aan

NB. De Lezer gelieve in de ordre der Nomi

matie bladz. 15. eenige verſchikking te maken en

daarna de aantekeningen aldaar mede te ſchik

ken. Het moet zyn: -

1. Jordens, 2. Bondam, 3. Ooſterdyk, 4. van

den Spiegel, 5. Gordon, 6. Cannegieter, 7. Jonc

quierres, 8. Cras.

Gelyk mede op te merken, dat het Stuk

bladz. 28. Regel 19. aangehaalt voorkomt in de

de TEGENwooRD. STAAT VAN ALLE VoLKEREN

XIII. D. by Iſaak Tirion.
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T E A M S TE LD A M

By de Erven van F. HoUTTUYN, en by

de Voornaamſte Boekverkopers in de andere

Steeden. - -



D E

R E GT S GE LE ER DE,

HI. v E R T o o G.

Voor de Maand Maart 177o.

Turpe, reos miſeros emt4 defen

dere linguá.

OvID. Amor. Lib. I. Eleg. X.

't Is ſchand d'elendige Client

zyn voorſpraak te verkopen.

S&##&AEneer wy de geſchiedenis van onze

Regtsgeleerdheid nagaan, ontdekken

#W # wy, dat in de eerſte tyden de#

FR caten of Voorſpraken geen Salaris

3####s van hunne##

Dan wanneer dit zyn oorſprong neemt uit de

betrekkinge , welk een Patroon en Client tot

malkanderen hadden, en waar over wy voormaals

breder hebben gehandelt (a) komt de zaak byna

op het zelfde uit,

Vermits voor het verdedigen en ander verplig

tingen, welk een Patroon ten aanzien van een

Client opgelegt waren ; de Clienten wederom,

als by vergelding en erkentenis , byna ruim #

- -
Veel

(a) II. D. XII. Vert.

IV. DE E L. D
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veel ſchuldig waren aan hunne Patroon te bewy

zen, zodanig dat men by zwaare ſtraffe, volgens

de WET DER XII. TAFELEN hier aan, ten min

ſten van de zyde van den Patroon, niet mankee

ren mogt, of de kop was er mede gemoeid,

om dat zodane als vogelvry was, en het yder

vry ſtond, hem van kant te helpen, of aan

Pluto of diergelyke helſche Godheid op te offe

JTCIl.

Immers dus leggen de Schryvers:

PatronuSI clienti fraudem faxit, ſacer eſto.

nit (b).

Die ondertuſſchen, uit een zuivere liefde tot

zyn even naaſten, de verdediging van iemand op

zig neemt, zonder eenig het minſte voor uitzigt

van vergelding, ſpeelt een grooter Rol, en ver

dient by uitnementheid de beſchryving, welke

'er van gegeven word door ULPIAN. in l. 1. ff.

de Poſtul. ,, Poſtulare autem eſt deſiderium ſuum

, vel amici ſui in jure apud eum , qui Juris

, dictioni praeeſt, exponere vel alterius deſiderio

,, contradicere.

Dog dan moet men de Vrindſchap wat verre

uitbreiden , anders komt het al wederom niet

voort uit een algemeene Menſchen-liefde, maar

uit de beginſelen van vriendſchap, of betrek

king tot iemand in het byzonder, en dus uit

een ander bronwel. --

Deze zullen er oudtyds gevonden zyn , en

nog gevonden worden, die voor een goed vriend

in de bres zullen ſpringen, hem verdedigen, en
- - dit

(b) GRAvINA de O. f. lib, II. cap, XXVII. f. ibique
MAscoVIUs.

-

*

S
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dit zonder eenige de minſte pecuniele vergel

ding. -

Dog dat er toen ter tyd niet veel van zulk

ſlag geweeſt zyn, die zyn evenmenſch in het

algemeen, zonder eenig vooruitzigt hielpen, to

nen de wetten in die tyden, omtrent het Sala

ris gemaakt, overvloedig aan.

By de Grieken was tegens de Advocaten, die

zig door Geſchenken lieten omkopen, kragtda

dig voorzien. we

Het ſtond zelfs ieder vry, zulke, welke geld

voor procesſen of pleitgedingen genomen had

den, by de Regters aan te geven. (c)

In de vroegſte tyden der Romeinen, rekende

men het voor ſchande, zyn hulp en geoeffende

welſprekentheid met geld te betalen.

Turpe reos miſeros emta defendere Lingua.

En men vind Antiphon Rhammaſius, als de

eerſte aangetekend, die er geld voor nam. (d)

Dit was in de tyden van een vrye Republyk,

toen de wetenſchappen by uitnementheid be

loond wierdeu, en het Corps der Regtsgeleer

den, alle van een deftige Afkomſt wezende,

de voorraad was, waar uit men de Hooge Amp

tenaren verkoos.

Toen

(c) Illam legem ex DEMosTH. exhibet PETIT. ad LL.

Att. lib. IV. tit. IV. X. ,, Si Advocatus (Latina Loquor)

,, pecuniam accipiat litis cauſa ſive privatae ſive publicae :

,, eorum nomina apud Tbesmotetas deferri cuivis jus eſto.

De Tbesmotetis vide, ſi cui volupe eſt ALEX. AB ALEX.

Dier. Gen, lib. III. cap. XVI. f. ibique TIRAQUELL.

(d) Uti ex AMM. MARCELLiNo annotavit GRAviNA de

LL. cap, LXXII.

D 2
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Toen egter de alleenheerſching begon in te

kruipen, en de begeving der Ampten aan de

Keizers raakte, waren de Regtsgeleerde by

Hoogſt Dezelve, by de een min , de ander

meer, wel in aanzien, en ontſingen wegens

hunne trouwe in het handhaven van hunner

Clienten zaken wel zekere beloningen, waar

van in L. 1. C. de Advoc. div. Jud. Aliisque

gewaagt word ; Dog volgde die opvolging in

de hoge bedieningen zo regelmatig niet. (e)

De Lex Cincia door den Gemeensman M. Cin

cius Alimentus in den Jare DXLIX na de bou

wing van Romen voor den dag gebragt, (f)

en waar over wy nader iets zeggen zullen, le

vert ons ondertuſſchen bewys genoeg uit van

de geldgierigheid onzer praedeceſſèuren, en de

noodzaakelykheid van die te beteugelen.

Middelerwyl meen ik, dat zo op zig zelfs,

als met betrekkinge tot de tegenswoordige ge

ſteldheid der zaken, niets oneigentlyks of ſchan

delyks in een diergelyke beloning ſteekt.

Niet op zig zelfs,

Om dat het menſchelyke hart zo geſteld is,

dat de deugd zelfs niet wel zonder die beloning

of vergelding kan aangekweekt, en het laatſte

tot een Spoorſlag voor het eerſte moet aange

merkt worden.

--- Quis enim virtutem amplettitur ipſam,

Praemia ſi tollas?

JUVENAL. ſat. X. v. 141.

- Want

(e) Legi meretur de hac re ScHULTING Orat, de Milit.

Advºcat. difta HARDERovIcI 1694.

(f) Hierom menen zommige , dat die oneigentlyk Lex

en beter Plebiſcitum genoemt word.
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ſ

-Want zegt my, wie gy vind,

Die deugd om barent wil alleen omhelſt en mint,

Zo hy geen Loon en ziet ?

J. WESTERBAAN.

. Om ons zeggen onwederſprekelyk te beves

tigen, kunnen wy geen heerlyker voobeeld by

brengen, als dat der Apoſtelen,

Ende weet gy niet, dat de gene, die de

heylige dingen bedienen, van het heylige eten;

Ende die den Altaar ſteeds by zyn, deelen

met den Altaar.

Alzoo heeft ook de Heere geordineert, den

genen die het Evangelium verkondigen, dat

zy van het Evangelio leven. 1 CoR.IX. v. 13. 14.

Men moet dus het zeggen van Paulus terſtond

daar op v. 15. volgende, met de kwaalyk ne

mende zo niet uitleggen, als of de tegenswoor

dige Leeraars voor niet zouden moeten predi

ken.

Want men moet onderſcheid maken tuſſchen

onze en de tyden van Paulus : De Kriſtenen

waren arm en berooit door de vervolgingen,

en daarom leezen we, dat Paulus van andere

Kerken, die 't ruimer hadden, getrokken heeft,

Menſchen, die dienthalven de Leeraars beſpree

ken, gedenken niet, hoe ze hun heele leeven

aan de Kerke te koſt leggen, hoe ze hunnen

dienſt niet als een bywerk, maar hun eenig en

voornaamſte werk aanmerken, en hoe ze andere

gelegentheden van veele middelen te vergaderen,

D 3 die
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die ze, 'zo wel als anderen, zouden hebben ,

verzuimen, om zich te beter aan hun eigen werk

te houden: En waarom zouden de Gemeentens

den arbeid en het zweet hunner Leeraaren , ik

zeg, niet beloonen , want zeeker 't waare een

ſlecht loon, indien men het loon by den arbeid

geleek, die ze niet als met een geringe erken

tenis naar hun zwak vermogen vergelden? 't Is

een erkentenis niet zo zeer van liefde, als van

rechtvaardigheid;

Echter vallen twee zaaken hier aan te mer

ken:

1. Dat indien de Gemeentens onvermogende

waaren om hunne Leeraaren te onderhouden,

en de Leeraaren konden buiten die eerlyk be

ſtaan, het dan hun plicht is, edelmoedig haar

ten dienſt tn ſtaan , als weetende, dat ze niet

den Menſchen, maar Gode en Chriſtus dienen.

2. Dat een Bedienaar van 't Euangeli in zyn

ampt zo verre zy afgeſcheiden van de minſte

opzicht te neemen op 't geene de Gemeentens

hem toedienen, als ware hem dit een rede, om

dien dienſt waar te neemen, als de Hemel ge

Slegen is van de aarde; Hy moeſt wel laag van

Geeſt zyn , en zyn waardig ampt onwaardig,

die geen ander oogmerk had, dan om 'er zyn

noodtdruft of gewin uit te trekken. 't Was

ſchande, dat een Man, die gedurig van de Ryk

dommen des Hemels ſpreekt, zo veel werks van

het aardſche maaken zou. Zyn laſt ſtrekt hem

tot eer, en verneemt hy dat hy veel vruchts

doen kan, die trooſt zet hy hooger dan alle de

Schatten der aarde, en welluſt deezer werelt.

Dit is een wyze van redeneren, die wy van

- de
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de Heer BRANDT (g) overgenomen hebbende,

met vrymoedigheid op ons beroep toepaſſen.

Want de Advocaaten merken hun dienſt mede

thans niet als een bywerk, maar als hun

eenigſte en voornaamſte werk aan; Zy verzui

men mede, om zig te beter aan hun eigen

werk te houden, daar door andere gelegent

heden van veele middelen te vergaderen, die

ze, zo wel als andere, zouden hebben;

En waarom zouden dan de Clienten den arbeid

en het zweet hunner Voorſpraaken insgelyks

niet beloonen, want zeker het ware een ſlegt

Loon, indien men het Loon by den arbeid ge

leek, die ze niet als met een geringe erkente

nis naar hun vermogen vergelden; Hier is het

ook een erkentenis niet zo zeer van liefde, als

van regtvaardigheid. -

Legt dit by Paulus 1 TIM. 5. v. 17. opge

ſloten èv rº, ritwijs dat is eere (h).

De Regtsgeleerde of Advocaten vinden zulks

in het woord honorarium, eeregift.

Hun beroep, waar van de Keyzeren LEo en

ANTHEMIUs in L. 14. C. de Adv. div. jud, een

luiſterryke beſchryving doen:

Advocati, qui dirimunt ambigua fata cau

ſarum, ſuaeque defenſionis viribus in rebus

ſepe publicis ac privatis lapſa erigunt, fati

gata reparant, non minus provident humano

generi, quam ſt pracliis atque vulneribus pa

triam parentesque ſalvarent. Nec enim ſolos

noſtro imperio militare credimus illos, qui gla

- diis,

(g) Leven van Paulus bl. 3o6. 307.

(b) Dit trekt 'er BRANDT ter aangehaalde plaats uit.

Honorarium word ook in Gloſſa veteri genoemt Tiun to

* T. vvvnyo?ſ & 3u3cusvoy. -
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diis, clypeis, & thoracibus nituntur, ſedetiam

Advocatos; Militant namque cauſarum Patro

ni, qui glorioſae vocis confiſt minimine laboran

tium ſpem, vitam & poſteros defendunt.

niet te waarderen zynde, heeft men dit (hono

rarium) uitgevonden, om een zeker werkelyke

erkentenis te beſchryven, die de Clienten aan

hunne voorſpraken verſchuldigt zyn. (i)

Gelyk het nu de pligt is der Kerk-Leeraaren,

de Gemeentens edelmoedig ten dienſt te ſtaan,

indien deze onvermogende waren, en de Leer

aaren buyten die eerlyk kunnen beſtaan,

Zo is het

1. mede onder de Advocaaten een uitgemaakte

Zaak, dat ze de behoeftigen verpligt, en ook

merendeels van zelfs genegen zyn, voor niet

te helpen; -

Hier toe wierden voormaals de Advocaaten

Fiſcaals gebruikt,

Aan welke, ingevolge uitdrukkelyk bevel van

de Wetgever, in Holland opgelegt was, des

verzogt zynde aan te neemen, en te ſuſtineren

de zaken van arme en miſerabele perſoonen,

zonder daar voor eenig Loon te nemen of pro

fyt te genieten. (k)
En

(i) Vid. MENAG. Amoen. jur. BRIssoN. Alii. Conf. l. 1.

W. 5. Io. ff de Extraord. cognit. &c.

(k) Inſtructie 's Hofs van Holland art. XXV. aangehaalt

en opgeheldert by MERULA Manier van Procederen lib. IV.

tit.' XIV. cap. V. n. 3. tit. XV. cap. I. alwaar men mede

cenige uitzonderingen vinden kan.

Op andere plaatzen wederom waren een of meer Advo

caten aangeſtelt, om den armen te bedienen, welke daar

voor een Jaarlyks tractament trekken, gelyk NEssINK over

het Landr. van Overyſſ. I. D. II. Tit. art. IX. p. 65. uit

Busius cp vAN DER MEULEN aantekent en daar by voegt,

dat dit te Campen nog in gebruik is.
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En dewyl nu dit in onbruik ſchynt geraakt

te zyn, gelyk Mr. GERARD DE HAAs (l) reets

heeft# zo is het thans gebruykelyk,

dat het Hof of andere Gerigten, in val van on

willigheid, een Advocaat en Procureur daar toe

ordonneren ; Zo dat in dit opzigt de gemene

diſpoſitie Regtens in l. 1. S. 4. ff de Poſtul.

wederom is ingevoert : ,, Ait praetor: Si non

, habebunt Advocatum, ego dabo.

Hoe pryslyk nu dit ook is, zy het my egter

toegelaten, hier omtrent een kleine aanmerking

by te voegen, dat die hulpe van arme of onder

drukte (m) Lieden volmaakter zouden zyn, wan

neer de Gerigten altyd, gelyk in Friesland (n)

een der oudſte of voornaamſte Practizyns daar

toe uitkozen , waar van men egter dikwils het

tegendeel ziet gebeuren, doordien de Jongſte

veeltyds daar toe geſchikt worden;

Zo dat men dan dikwils de patienten als het

ware aan hun eerſte proefſtuk gewaagt ziet.

Dit egter belet niet, dat zy de door de Wet

aan hen toegelaatene vergelding van die gene,

wel

(l) In not. ad d. MERULE loc. alwaar de vereyſtens van

een admiſſie pro Deo mede te vinden zyn.

(nn) d. l. 1. W. 4. welkers woorden: ,, Nec ſolum his

,, perſonis hanc humanitatem praetor ſolet exhibere verum

, & ſi quis alius fit, qui certis ex cauſis vel ambitiome ad

, verſarii &? metu patronum non invenit, t

hier by aanhaal, om dat die alleen een bewys uitlevert van

de noodzakelykheid der Advokaten, zonder welke de Ge

meente geen hulp tegens de vervolgingen der Grooten zou

den vinden, en dus een vrye Republyk zelve wel ligt een

toneel van verdrukking zou kunnen worden, waarin vol

gens jac. II. v. 6. de armen oneere word aangedaan, en de

ryke ons overweldigen en tot de Richterſtoelen trekken.

(n) BoUR1c. in Captivo traf. ad Leãoren VS. Quod atti
dem p. 29, - -n

IV. DE EL. E
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welke daar toe vermogend zyn, mogen na

zig nemen, zelfs in val zy daar toe#
worden en dus daar toe met betrekking tot de

tegenswoordige geſteldheid der zaken (bl. 52.)

vryheid hebben.

Het is hun beroep en beſtaan;

Het Studeren koſt hen handen vol geld,

De Levensmiddelen zyn duur;

De wyze van Leven koſtbaar, -

Hun beroep en waardigheid van het aanzie

nelykſte,

Deze laten geen koſtwinningen van minder

aanzien toe, (0)

In onze tyden is niet in gebruik, 't gunt ze

kere Wet de Joden voorſchreef (p) dat geen

Jongeling in hunne Schoolen wierd toegelaaten,

dan die voor af het een of ander handwerk ge

leert had, waar mede hy zig in tyd van nood

kon redden ; En hier om was het dat Paulus

de Apoſtel een Roomſch Burgers Zoon, ja zelfs

een Burger van Romen, in alle wetenſchappen

en kunſten ervaren, onderwezen in de Schoole

van Tarſen, en opgevoed aan de voeten van den

Grooten Leeraar der Joden Gamaliel, het Tente

maken geleerd had, 't gunt hem wonder wel te

pas kwam in zyn Apoſtelſchap;

Zo dat Hy de Kerk in die benauwde tyden

niet behoefde laſtig te vallen, maar, zig met

zyn eigen handen onderhouden kunnende, zeg

gen mogt (2 THEss. III. 8.) Ik heb niemants

Zil

(9) Of het dus beneden de waardigheid der Advocaten

ij, de bedieningen van Procureurs en andere ſubalterne

Ampten te oefenen en te bedienen, hebben wy van te

voren (II. D. XII. Vert.) reets aangeroert.

(p) Zie BRANnt ter aangeb, plaatze bladz. 306. by wie

daarop een fraeye toepaſſing te vinden is.
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Zilver of Goud of Kleding begeert, en gy zelf;

weet, dat deze handen tot myn nooddruft en

die geen die met my waren gedient hebben.

Vergeleken met 1 CoR. IV. 12.

Het verwondere ondertuſſchen den Lezer niet,

dat er onder onze orden ook gevonden worden,

die zig beroemen kunnen hun welſprekentheid

en moeite nooit voor Geld, maar in tegendeel

altyd voor niet gegeven te hebben.

Immers EGID. MENAGE (q) durft rondborſtig

zeggen: A nemine unquam honorarium accepi.

Ondertuſſchen valt dit zeldzaam, ja nooit, in

een Advocaat van beroep, maar nog wel in

zulke voor, die om zig tot andere hooge Amp

ten, waar op hun geboorte, credit hunner Oude

ren, of andere vooruitzigten hen doen hopen,

te geraken, voor een tydlang, 't zy om de naam

van gepraétizeert te hebben, 't zy om zig wer

kelyk bekwaam te maken, aan het Hof laten

immatriculeren; En zo was het mede met Me

nage (r) en met de Jonge Lieden van aanzien

in oude tyden geſtelt.

Deze namentlyk wierden in hun Jeugd dik

werf zodanig in de Welſprekentheid en het

pleiten geoefent, dat ze zelfs kwade zaken goed

konden maken.

OvIDIUs ſchreef daarom in zyn ballingſchap (s)

E 2 3Aſli 1

(3) Praef. Amoen. fur. in fine.

(r) Ibid. ,, Advocatum me fuiſſe non ſolutm fateor, ſed

,, etiam glorior - Tamen vere ut dicam , nunquam in

,, Foro Pariſienſiverſatus ſum eo conſilio, totam ut aetatem:

,, ibi conſumeren , ſed ſoluin ut ad Magiſtratum, ad quos .

,, apud Andes Ineos deſtinabar , & quos fratres mei natu

,, minores geſſere, inſtructior pervenirem. - -

(s) Ex Ponto lib. I. Eleg. II. vs. 69 ſeqq. Zo de plaats

van HoRAT, ii. Ij' oi i . 8. ſeag, op Hem (Maximus)

ziet,



( 6o )

aan Maximus, om zyn kwade zaak by den Key

zer favorabel voor te dragen:

Suſcipe Romane facundia, Maxime, linguae

Difficilis cauſae mite patrocinium.

Eſt mala, confiteor, ſed Te bona fiet agente

'Levia pro miſer4 fac modo verba fugá.

Wilt dog myn zware zaak 6 Maximus ver

weeren !

Cantſch Romen roemt te regt op u wel.

ſpreekentheid,

't Is waar, myn zaak is kwaad, dog moet ten

goeden keeren,

Zo gy maar even voor een arme vlugte
ver ling pleit.

Dit ſchynt, om uit PLUTARCHUs (t) te argu

menteren aan de andere kant dit goede gevolg

gehad te hebben, dat, hoewel ze dikwils zon

der reden iemand in Regten beſchuldigden, ze

egter op de kwaaddoenders (gelyk wy thans

ſpreken zouden) dreeven als de brakken op het

wild.

Dog om wederom ter zaak te komen,

Dit voor niet bedienen is, gelyk gezegt, te

minder thans te vergen ; Want ofſchoon er

hedendaagſch, gelyk dit te Romen ſchynt plaats

gehad te hebben, arg. l. 6. S. 5. C. de Poſtul.

al honoraire Advocaten, in de ſmaak als Volun

U3IPS

ziet, waaromtrent ik egter, om met de Heeren Literatores

niet aan de gang te raken, liefſt niets beſliſſen wil, ſchynt

deze Maximus diergelyke opvoeding en oefening mede

gehad te hebben.

(t) In Lucullo.
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tairs by de Armee, voor de Gerigtsbanken wier

den toegelaten, die in de eene of de andere

zaak na hun welgevallen eens verſchynende uit

loutere ambitie, daarom tot geen aanneming van

zaken ofparthyen konden geconſtringeert worden;

't Geen egter niet ſchynt te kunnen geſchieden,

om dat er tot het poſtuleren van een Advocaat

voor de Gerigtsbanken in het gemeen nodig is,

dat dezelve na voorgaanden eed daar toe uitdruk

kelyk geadmitteert en geimmatriculeert worden,

Want ofſchoon dit al kon aangaan, zeg ik,

zou dit de overige ordinaire Advocaten niet

raken , en daaruit tegens dezelve, ofſchoon al

van zig zelfs rykelyk met tydelyke Goederen

gezegent, geenzins een verpligting geboren zyn,

om andere voor niet te helpen, wanneer het

die in het hoofd komt iemand met hunne zaken

te belaſten; -

Dit heeft alleen plaats omtrent zulke , die ,

gelyk ik aangemerkt hebbe, onvermogend zyn;

En daarom voegt BRANDT wel en te regt deze

twee zaken by malkanderen : Dat indien de

Gemeentens onvermogende waren, om hunne

Leeraaren te onderhouden , en de Leeraaren

konden buiten die eerlyk beſtaan, het dan hun

pligt is edelmoedig haar ten dienſte te ſlaan.

Dus die edelmoedigheid zyn gehele wezen en

beſtaan uit die twee gevallen ontſangt.

Hierom ziet men thans zelden, ja byna nooit

een Predikant voor niet prediken, gelyk onder

de Apoſtelen.

Geen Krygsman zyn leven voor zyn dierbaar

Vaderland wagen, als van ouds. (u)

Geen

(u) Livius lib. IV. ,, Additum deinde omnium maxime

,, tempeſtivo principum in multitudinem munere, ut ante

,, Ill Cn -
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Geen Landmeter- zyn aſtrolabium rigten of

de keting ſlepen, hoewel deszelfs beroep oudtyds

mede niet mergenair ſchynt geweeſt te zyn.

arg. l. 1. ff ſi menſor falſum mod. dix. Conf.

VITRUv. lib. XV. c. 22. ,, Diognetus enim

, fuerat ſkodius Architectus & ei de publico

, quotannis certa merces proarte tribuebatur

,, ad honorein.

Deze twee (Krygsman en Landmeter) maar

uitgekipt hebbende, om dat de eene zo veel

overeenkomſt met ons beroep heeft. d. l. 14.

C. de Advoc. div. jud. en ex d.. l. 1. ff ſt menſor

falſum mod. dix. voornamentlyk, en dus van den

anderen de reden van de benaming van honora

rium pro mercede ontleent word, zal ik, om

al nader te komen, nog maar aanmerken.

Dat men thans weinig of mogelyk geen Hoge

of Lage Gerigtsbanken (en deze zyn het juiſt,

aan wien de moderatie en taxatie van der

Advocaten ſalaris opgedragen is) vinden zal,

welke, alleen uit zuivere liefde voor de gereg

tigheid hun evenmenſch , zo men de onvermo

gende, hun armoede behoorlyk bewezen hebben

de, daar mede van uitzondert, van malkanderen

helpen, en hunne verſchillen beſliſſen zullen ,

zonder bezolding en Sportel-gelden, die zomtyds,

niettegenſtaande de Rigters hun vaſt en bepaalt

tractament hebben, al vry hoog lopen, en zeer

veel van derzelver geringen oorſprong, (waar

over ik thans nog tyd nog plaats hebbe te han

delen) afwyken. Dus men thans in een goede

Zlll

,, mentionem ullam plebis tribunorumve decerneret ſena

,, tus, lit ſtipendium miles de publico acciperet; cum ant6

,, !d teinpus de Jtto quisque functus eo munere eſſet.
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zin met MARTIAL. lib. II. Epig. XIII. zeggen

mag: Et judex petit & petit Patronus.
-

Alles ten doorſlaanden bewyze, dat een zekere

vergelding niet alleen geoorlooft, maar ook

noodzakelyk is;

Zo lang het zelfs met die Gerigtsbanken niet

tot het buitenſporige loopt, nog die zig toepas

ſelyk maken, het zeggen van OviD. (v) datelyk

en in eenen Zamenhang op onze textwoorden

volgende :

Quod faciat magnas, turpe, Tribunal

opes.

't Is ſchand, dat een Gerigt zig ſchatten

zoekt byeen te hopen.

En de Advocaaten binnen de palen blyven van

het geen hen door de Wet is voorgeſchreven;

Alles te meer

Om dat deze bediening en beroep wel waar

genomen wordende, die vergelding zo min de

zelve als de daar aan verknogte groote Staatvoe

ring (w) zorge en arbeid evenaart.

Hierom valt dit nooit in de termen van Loon,

hoewel er geld voor betaald word,

Al te aanmerkelyk zyn de woorden van VIN

E 4 CEN

(v) Amor. lib. I. d. Eleg. X. v. 4o.

(w) Ik hebbe hier voornamentlyk in het oog, de Leden

in de Hoven van Juſtitie, en de Advocaaten daar voor

poſtulerende; Deze, zo ze al niet meerder in aanzien zyn,

als Advocaaten voor mindere Gerigten occuperende arg. l. 6.

S. 12. ff de Excuſat. zyn ten minſten, eenige voorname

en grote Steden uitgezondert, verpligt wat meer depenſes

te doen, en komt hen de huishouding wat duurder te

ſtaan.
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cENTIUs BELvAcENsis Spec. hiſt. lib. VII. c. 145.

by BRIssoN. voce Honoraria aangehaalt, om ze

hier niet te plaatzen:

,, Inter Advocatum & Clientem licet pecunia

,, interveniat, non tamen dicitur eſ/e Locatio

, & Conductio : Sed in his, opera beneficii

, loco, praeberi: & cum quid datur, ad remu

, nerandum dari, & inde Honorarium appel

, lari. (x)

En daarom is het ook, dat volgens de Ro

meinſche Regten een Advocaat, Geneesheer,

Hoogleeraar, enz. voor hun Salaris in Regten niet

ſchynen te kunnen ageren actione locati of dier

elyke (y) maar extraordinarie voor de Prae

# of Praetor, die daar over als een geprivili

geerde ſchuld datelyk erkent. vid. tot tit. ff de

Extraord. cognit.

Gelyk nog hedendaags de Advocaten voor

den Hove van Holland het Regt hebben, van

hunne Clienten, waar ze ook elderwaarts wonen,

voor hun ſalaris in zaken voor welgemelten Hove

verdient, aldaar datelyk te convenieren, dog niet

om der Clienten ſtukken daar voor in te hou

den, gelyk GROENEw. ad l. 25. ff de Procurat.

& l. 1. C. mandat. uit de Inſtructie 's Hofs

van Holl. art. 73. en 8o. reets heeft aange

tekent.

Hier van wierden, volgens de Roomſche Wet

ten, egter de Wysgeren uitgezondert, niet om

dat hun beroep nutteloos is, maar om dat de

zelve belydenis doen van de veragting der din

gen dezer wereld, of (zo als BRANDT van de
Geeſte

(x) Conf: l. 1. 6. 5. ff de Extr. cognit. ubi Gloſſa 13

bonor interpretatur per Salarium.

(y) Vid. tamen l. 38. ff. Locati, 65 l. 6. j. mandas.

e
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3

Geeſtelykheid ſpreekt) 't ſchande was, dat een

Man die gedurig van de Rykdommen des He

mels ſpreekt, zoo veel werks van de aardſche

maken zou, l. 1. S. 4. Eod. (z)

Dit nu alleen toegepaſt willende hebben op

die gene, welke op een betamelyke wyze, en

overeenkomſtig de Ordonnantien en Reglementen

zig hunne moeite laten vergelden, begrypt ieder

ligtelyk, dat ik myne Confreres van de beſte

zyde vertoont hebbe;

Voor zo verre die nu van de ſlegſte zyde be

ſchout worden, als (Bladz.54.)

2. Hun hoofdwerk alleen makende , om maar

Geld byeen te ſchrapen, en het zy door hunne

Clienten exorbitante Specificatien te maken,

't zy door onnodige koſten te veroorzaaken, en

de proceſſen met dat oogmerk te rekken, zyn

ze zekerlyk mede wel laag van Geeſt, en hun

waardig Ampt onwaardig, verdienende, ge

lyk de Keyzeren VALENT. en VALENs zeggen in

d. l. 6. S. 5. ff de Poſtul. ſi lucro pecuniaque

tantum capiantur veluti abjectos atque dege

neres inter viliſſimos numerari. En deze zyn

het, waar van SENECA (aa) met zo veel ver

agting ſpreekt:

Hic clamoſi rabioſa fori

jurgia vendens improbus, iras

Et verba Locat.

E 5 Een

(2) Hoe ver nu de Hoogleeraaren in de Regten colle

gie of ander geld van hunne Studenten of toehoorderen

zouden mogen nemen, kan ex d. l. 1. S. 5. uitgemaakt

worden ; dog dit is thans ons werk niet om daar over

alhier te handelen.

(aa) In Hercule furente Aft. I. v. 172. ſeq4.
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's

Een ſchreeuwert, ſlegte vent, die durft

Koopmanſchap gaan dryven

In proceſſen, en voor geld trots 't beſte

viswyf kyven,

Een die zyn vuilen bek te huur laat

gaan.

Dit zoort, het gunt op zig zelfs altyd hate

lyk en veragtelyk blyft, doet niet alleen zeer

weinig eer aan de Orden, maar heeft daarenboven

teffens veroorzaakt, dat het niet wel onderſchei

dende Gemeen, alle Advocaaten, om zo te ſpre

ken, als met eene Sop overgiet, en de Wetge

vers al van oude tyden af, in het harnas gejaagt

heeft, om tegens deze misbruiken te waaken,

en door kragtdadige Wetten, Reſolutien en Or

donnantien daar in te voorzien. v

Al vroeg, gelyk wy hier boven (bladz. 52. )

gezien hebben, doet zig de bekende Lex Cincia

voor;

Tot welkers invoering allereerſt gelegentheid

gegeven heeft, dat, dewyl wegens het vaſtge

ſtelt jus Patronatus, hier boven (bladz. 5o. )

mede aangeroert, geen Voorſpraken van hunne

Clienten eenig Geld mogten nemen, deze egter

uit een zoort van dankbaarheid dit zogten te

erkennen, door op Nieuw Jaar, Kermis (bb)

Geboortedagen enz. eenige Nieuw-Jaars-Giften,

Praezentjes en andere verſnaperingen aan hunne

Patronen te zenden.

Dan vermits nu aan de eene kant zig ieder,

gelyk het gemeenlyk gaat, begon te piqueren,

om hier in uit te munten, en zommige dier

Heeren Patronen van dat zoort, als wy zo even

bc

(bb) Zo to Saturnalia deze betekenis duld.
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;

beſchreven hebben, aan de andere kant dit niet

als een beleeftheid, maar als een verpligting

begonnen aan te merken, en zig toe te eigenen,

begon dit in het buitenſporige te vallen.

Hierom wierd dit door een Wet beteugelt,

waarby onder anderen Cap. I. vaſtgeſteld wierd,

dat niemand hier voor eenige gifte of geſchenk

mogt nemen : Ne quis ob cauſam orandam

donum munusve capiat.

Ondertuſſchen raakte ze allengskens wederom

in onbruik, tot dat Keyzer Auguſtus die ver

nieuwde, en ze door een viervoudige terug ge

ving zogt te beteugelen.

't Gunt egter zo weinig hielp , dat Keyzer

Claudius ziende, dat ze in haar geheel niet wel

in te voeren was, dezelve in zo verre bepaalde,

dat de Voorſpraken niet meer als hondert Duca

ten (cc) nemen mogten. -

Al

(cc) L. 1. S. 12. in fine ff de Extr. Cognit. ,, Licita autem

,, quantitas intelligitur pro ſingulis cauſis usque ad centum

,, aureos. Ik hebbe hier het woord Ducaten gebruikt, zon

der my omtrent de juiſte waarde thans in te laten. 't Hof

van Vriesland heeft voormaals in materia denationisper aureum

verſtaan een Hungaarſche Ducaat. Zie SANDE dec. lib. V.

tit. I. def. 3. By zommige is ze op een Engelſche Angelot,

getaxeert BoDIN. de Rep. lib. VI. c. IIF. By andere we

derom op 2, Gulden. Hollandſche Conſult. part. I. Conſ. 126.

Van deze alle diſſentieert GROENEwEG. ad S. 2. in f. f. de

Donat. &5 l. 5. C. de Suſcept. menende, dat aureus zo veel

zou zyn, als een dubbelde Ducaat, waar van 'er 72 in een

Marc goud gaan, en dus overeen zou komen met de Fran

ſche Louis d'or ; daar toe aanhalende mede MoRNAc. ad

d. l. ult, pr. C. de Religios. Ik late my thans in dit verſchil,

zeg ik, niet in.

Te minder, om dat thans het ſalaris voor de Advocaten

by yder poſt byna bepaalt zynde, daar na de Rigters in het

taxeren te werk gaan, ten minſten dit en de gewoonte, als

een fundament nemen; Hieromtrent worden alle Advoca

ICn



( 68 )

Al wederom niet voldoenende, Waarom deze

Conſtitutie van Claudius in het laatſte van de

Regering van Keyzer Nero, ten minſten kort

daar op, wederom vernieuwt is.

Tot dat eindelyk Keyzer Trajanus, by wyze

van een plegtig Raadsbeſluit, bevolen heeft,

dat ieder parthye voor het inſtitueren van de

proceduire met eede zoude moeten uitzweren,

dat ze voor het patrocinium niets aan iemand

ter wereld gegeven, belooft of verſproken had

den, of na uitdragt der zaken geven, beloven of

verſpreken zouden, dan alleen de voorſchreven

1oo Ducaaten daar toe geſtelt; (dd)

Dit zyn de korte Lotgevallen van deze Wet,

welke nader op een naukeurige wyze door BRUM

MERUs in zyn voortreffelyke Commentarius, wel

ke Hy opzettelyk in de voorige Eeuw daar over

reets geſchreven heeft, en die meeſt alle latere

Schryvers volgen behandeld zyn.

Het onze is er mede een uittrekzel van ,

voornamentlyk gevolgt na dat van HEINEccIUs (ee)

welke daar over wel het kortſte en verſtaanbaarſte

van allen gehandeld heeft.

Wanneer wy nu eens een Collectie zouden

maken van alle die Reglementen, over de Sala

riſſen der Advocaaten, voor deze en gene Gerigts

banken gemaakt, en de redenen van dien, door

de Wetgevers aangehaalt, vergelyken, zullen wy

te meer overtuigt worden van deze twee zaaken:

I 7720

ten op een gelyke voet behandelt, zo dat zo min een ze

kere zom voor een proces bepaalt word, als dat men thans

het Salaris na de bekwaamheid of welſprekentheid van den

Advocaat (gelyk van oudsl. 1. S. 1o. ff de Extraord. Cognit.)

bepaalt.

(dd) Conf. PLIN. lib. V. Ep. ult.

(ee) Antiq. lib. II. tit. VII. S. 1o.

s
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1mo Dat de Geld- en winzugt onder onze,

anderzins zo voortreffelyke Orden, mede by uit

nementheid hun rol ſpelen, mitsgaders

2do Dat er zo veel moeite altyd aan vaſt

geweeſt is, om die te beteugelen.

Hier van levert ons het voorgevallene omtrent

het verminderen van het Salaris der Hoves Ad

vocaaten in 's Hage in de vorige Eeuw, en waar

van ik (in het vorige Vertoog blabz. 35.) be

looft had iets te zeggen, wederom een ſchreeu

wend voorbeeld uit.

Ik kan de Lezer (uit MERULA Manier van

procederen lib. IV. tit. CV. cap. VI. en DE HAAs

in not.) omtrent de geſchapentheid van deze

zaak onderrigten, dat op den I 6. en 28. Janua

ry 1659. by den Provincialen en Hogen Rade

reſpectivelyk nieuwe Ordonnantien gemaakt zynde

op dit ſtuk van Salaris, en de Advocaten en

Procureurs daar over, als volgens dezelve niet

kunnende practizeren, hunne practyk nedergelegt

en daarna hunne Grieven ingedient hebbende,

daarop die zaak is agtergebleven, en de voorſz.

Ordonnantien niet in obſervantie gebragt, zo dat

ze, tegens zeker temperament door den Hoge

Raad van den 18. Febr. 1659. (ff) wederom

in functie zyn getreden.

Dat egter op den 15. Febr. 1692. by den

IIogen Rade een nader Reglement daarop uit

gekomen is, waarby niet alleen dit vorige wierd

vernieuwt, maar ook het zelve door verſcheide

poenaliteiten en Eeden geamplieert.

Dat de Advocaten en Procureurs daar over

WC

w -

(ff) Zie dit temperament NIEUw NEDERL. AdvysB.

Vlaag. 314. welkers inhoud egter de Advocaten niet volko

men avoueerden; Zie DE HAAS in d, ad MERULAM not. (a)
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wederom hebbende gedoleert, en door welge

melten Hogen Rade gerenvoyeert zynde aan de

Heeren Staaten van de Provincie zelve,

H. Ed. Gr. Mog, , na ingenomen belang

van den Hogen Rade, by Reſolutie van den

19. Maart 1692. de Advocaten geordonneert

hebben, ten ſpoedigſte hume Grieven, welke

zy tegens de Ordonn. van gezeiden 28. Janua

ry 1659. en nader Reglement van den 15. Febr.

1692. mogten hebben, over te leveren, gelyk

geſchied is;

En dat middelerwyl die zaak zou worden ge

laten in de termen van het temperament en de

Reſolutie van den 15. Febr. 1659.

'Dat die zaak dus ſtaande daarby is verble

ven, zonder dat aan de eene kant de Advoca

ten uit verſcheide conſideratien en reſpect voor

den Hogen Rade dezelve verder vervolgt heb

ben, en aan de andere kant meer welgedagte

Heeren van den Hogen Rade op deze poenali

teiten bleven ſtaan.

't Geen dan ook van dat gevolg is geweeſt,

dat de Advocaten, welke, in navolging van hun

Voorzaten in 1659. nu mede in 1692. alle de

practyk neergelegt hadden, die op éen na we

derom aangevat hebben.

Deze Grieven en Deductie nu door de Advo

caaten en Procureurs overgegeven, met derzelver

Concept-Reglement, Acten, Bylagen en Hoves

Reſolutien vinden wy in dit NIEUw NEDERL.

ADvySB. (gg) hier boven (bladz.35.) aangehaalt,
€n

(gg) Hier toe renvoyere ik de Lezer, om de kortheid;

Om welke te betragten, ik mede my daar toe gedrage,

ten aanzien van de voortreffelykheid en erkende noodza
ke
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en doet ons op nieuw overtuigen, dat het ligter

voor te nemen, als uit te voeren is, om dit

Salaris al te zeer te bepalen:

Om dat dit voornamentlyk deze inconvenien

ten heeft,

1. Of dat de Advocaaten dan op andere on

gehoorde wyzen zig zoeken te verkrygen die

inkomſten, welke men hen door een al te grote

bepaling ontneemt, en waar door zy. buyten

ſtaat geſtelt worden, als ordentelyke Lieden te

kunnen beſtaan, en dus zo veel te winnen, dat

ze met decentie hun aanzienelyk beroep kun

nen waarnemen, en hunne huishouding daar van

na hun ſtaat maintineren;

Ze moeten aan de andere kant, zig ook niet

vet maken door het uitzuigen van het bloed

hunner ongelukkige Clienten ; welke, wanneer

wederom voor een bagatel konden gaan pleiten,

daar uit

2. Dit inconvenient mede zou geboren wor

den, dat hun evenmenſch met allerhande onge

fundeerde actien zouden op het Lyf vallen;

Hierom moet de weg tot proceſſen nog te

gemakkelyk nog te moeielyk gemaakt worden.

Zo lang 'er Menſchen zyn, zullen er verſchil

len wezen ; Zo lang de Goederen niet gemeen

zyn, (en wanneer zal dat gebeuren?) zullen er

begeerlykheden tot een ander het zyne ontſtaan.

*, Dus

kelykheid van het Advocaten- Ampt, mitsgaders ten opzig

te van de billykheid van dezelve behoorlyk te doen Sala

rieren, en niet te zeer tot vilipendie van hunne charge te

beknibbelen, aldaar bladz. 243. tot 251, omſtandig genoeg

aangehaalt, en wanneer hy daarmede wil vergelyken dier

gelyke Grieven, over een zoortgelyk voorval van de Ad

vocaten van Paris, kan hy daar toe aanleiding vinden by

DE HAAS in notis ad b, MERULAE loc. (a)
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Dus is en blyft zo wel de bediening van een

Rigter een trooſt voor alle Pleiters in het alge

meen, als de Advocaaten een toevlugt voor be

hoeftige en vervolgde Parthyen in het byzonder.

Die dus op de gehele vernietiging van deze

orden toeleggen (en dit loopt er op, wanneer

men ze zodanig zou willen benauwen, dat ze

geen droog brood hebben kunnen) zouden, of

uit onkunde van de moeite aan dit beroep ver

knogt, of ook wel uit nydigheid van de eer en

het voordeel, welke de Advocaten door hunne

applicatie, waardoor zig in alle zaken noodza

kelyk maken, zig verwerven, voortgedreven, ja

zelfs, ſchoon met deze Geeſt van partydigheid

niet bezielt, en dus zelfs met een goed oogmerk,

oorzaak kunnen zyn, dat of een algemene ver

drukking van den gemenen Burger ingevoert

wierd, of dat een Schamele Vent, Wrevelmoe

dige Debiteur en zulk een, wanneer hy voor een

hand vol Seſtehalven een proces kan uitvoeren,

een Man van aanzien ieder ogenblik in het ge

vaar kan brengen, van zyn deugdelyk agterwe

zen te miſſen, immers verpligten daar over met

hem in het ſtrydperk te treden.

Dog hoe deze twee uiterſten vermyd?

Hier over hebben zo veel wyze Wetgevers

vergeefs gewerkt, dat ik wat tyd en overleg zal

nodig hebben, om hier over iets eerbiedig op

te geven.

Middelerwyl vermake zig de Lezer, tot hy en

ik iets beters weten, met volgende Fabel, die ik

onlangs in het een of ander Hoogduitſch Tyd

Schrift (zonder my zo ſchielyk te binnen te kun

nen brengen welk , of het moeſt het Hartz

magazyn wezen,) gelezen hebbe: N

d
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Na dat zeker Koning in het Ryk der Dieren

overleden, en zyn Zoon, in het prilſte van zyn

Jeugd, tot deszelfs opvolger nagelaten had, was

deze Jonge Vorſt datelyk daar op uit, om eenige

verbetering in het Ryk te maken, en voorna

mentlyk het Finantie wezen, en zyn inkomſten

op een voordeeliger voet te brengen ; Hier toe

het Miniſterie mede veranderende;

Het ontbrak dezen Vorſt niet aan ſchrandere

Staatsmannen, en verſcheide 3Plug-macljerg/ wel

ke Zyne Dierlyke Majeſteit allerhande nieuwe

plans overgaven.

Onder anderen lei de Locht (hh) aan de

voeten van de Troon volgende project neder:

,, Dat dewyl de proceſſen tot hier aan toe

,, altyd in handen van de Ganzen geweeſt zynde,

, dit kakelend en altyd het laatſte woord voe-,

, rend geſlagt daar by ook alleen, door de vit

, teryen van Zyne Majeſt. onderdanen , ryk

, geworden was, zonder dat 's Konings Cas het

, zyne daar van behoorlyk gehad had.

,, Dat men dus dit twiſtgierige geſlagt een

, Jaarlyks vaſt tractement moeſt geven, waar

,, tegens zy op hun eed en pligt (op deze woor

, den volgde een algemeen gelach , welke

,, eindelyk door het byzyn van Zyn Majeſt. en

,, Hoogſt Deszelfs ernſthaftige houding in deze

, geheime Cabinets bezoigne ophield,) alle

, hunne inkomſten in een daar toe op te regten

,, Deſſerviten Caſſe moeſten brengen, 't gunt

,, voor Zyn Majeſt. na aftrek dier tractementen

,, een fraay inkomen zou bezorgen.

Dit

(bb) Lynx, Loup Cervier.

HV. D EE L. F -,
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Dit plan wierd voor goed gekeurt, door de
Aap, dat namakend wezen, als Geheimſchryver

# en na de vereyſte inagtneming als een

Ryks-Wet ter uitvoer gebragt.

AAN
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A A N S TE LL IN GE N.

's G R A V E IN H A G E

Den 11 Maart 177o.

Hun Ed. Gr. Mog, hebben in plaats van wylen

de Heer Mr. J. W. van Hoogſtraaten aan

geſtelt de HEER

Mr. J O HAN v A N N 1 s P EN

tOL

R A A D s H EER

in den

H ov E v AN HOLLAND, ZE ELAN D e is

W E ST VRIES LA N D.

A CA D E MI I E N I E U W S.

L E 1 D E N.

Op den 12. dezer heeft de Heer DioNysius

GoDEFRIDUs vAN DER KEEssEL zyn Inwyings

Redevoering gedaan: De Legislatorum Belga

runn, in recipiendo Jure Romano, Prudentia.

Hier over zal ik in het volgende Vertoog, of

zodra deze Redevoering het Licht ziet, hande

len. De Lezer zie ondertuſſchen, wat ik I. D.

- F 2 V. Verf.
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V. Vert. en in het byzonder aldaar bladz. 134.

14o. 192.194. enz. over deze ſtoffe gezegt heb.

W

L E T T ER N 1 E U w s.

L A H A ? E.

L'on ſouſcrit jusqu'au dernier Avril 177o. chez

Pierre Goſſe junior & D. Pinet Libraires de

S. A. S. & dans les autres Villes de l'Europe

chez les principaux Libraires pour LE DROIT

NATUREL D'UN PERE A soN FILs avec desNotions,

pour ſervir a l'etude du Droit Civil & a celle

du Droit des Gens par Mr. SILLICHoDy 2 gros

Vol. 8vo a Yverdon 177o. f 3: : payable con

tant en recevant l'ouvrage. Ceux qui n'auront

point ſouſcrit avant le 1er Mai 177o, n'en pour

ront faire l'acquiſition a moins de f 3 : 15 :

le tout argent d'Hollande.

G R O IV I IN G E N.

By A. Groenewolt is gedrukt: Eenige byzon

derheden voorgevallen en aan te merken by ge

legentheid van een Leer-rede over JoHAN. VI.

v. 64. en 65. uitgeſproken in de Aa-Kerk alhier,

den 4. Febr. 177o. in de Toepaſſing, waarvan

de buitenſporige Verheffers der Natuur-Wet waren

aangeraakt, en waar door twee Hooggeleerde

IIeeren Profeſſoren, op anderer berigten, zig

beledigt keurden, door THEoD. BRUNsvELD DE

BLAU Predikant te Groningen a 6. Stuivers en

mede te bekomen te Amſterdam by G. de Groot

- d/g
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en Zoon, N. Byl, K. Tongerlo, H. Vieroot,

Entrop enz. Dordrecht Bluſſé. 's Hage Thierry.

Haarlem N. Beets. Leiden Luchtmans enz.

Rotterd. Holſtein. Utrecht Paddenb. en de

Wed. j. J. van Poolſum en verders in de

meeſte Steeden by de voornaamſte Boekver

kopers. -

Zie ondertuſſchen over dit verſchil ons voor

nemen IV. D. II. Vert. bladz. 43. te meer wyl nog

By J. Bolt is uitgegeven: (1) Brief aan den

Eerw. Heer TH. BRUNsvELT DE BLAAU Predi

kant te Groningen over het perſonele in de Toe

paſſing en het Na-Gebed van Zyn Eerw. Pre

dikatie, den 4. Febr. gedaan door eenen Lidmaat

der Gemeente en Wyand van twiſten gr. 8vo à 5.

Stuiv. ook zal hy eerſtdaags verzenden : Den

tweeden Brief van denzelven Autheur. gr. 8vo.

à 6. Stuiv. (2) Nog Copia van den Brief,

welke Prof. P. CHEvALLIER aan den Eerw. Heer

T. B. DE BLAU op den 5. Febr. dezes Jaars ge

ſchreven heeft, en waarvan in de Byzonderhee

den pag. 7. gemeld is. g. 8vo, à 1. Stuiv. Als

mede : Eenige Aanmerkingen over de Byzon

derheeden van Dom. T. BR. DE BLAU door

CHRIST. AREToPHILUs gr. 8vo. à 4. Stuiv.

Met nog een en andere Stukjes, alle in gr. 8vo.

die hy zal verzenden volgens het volgende by

hem gedrukt
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REG IS TER EN OR DE

D E R

s T U K K E N

- D I E . o V E R DE

P RE D I KAT I E

- - v A N

D N. T H. B R. DE B L AU

PREDIKANT TE GRONINGEN,

€ ,

r

gedaan den 4 Febr. 177o, zyn uitgekomen

met derzelver pryzen.

1. Brief aan den Wel Eerw. zeer

Gel. Heer Th. Br. de Blau pred:

te Groningen. door Prof. F. A.

v. D. Marck. O- I-O

2. De onderrigtende Zedemeeſter No. 1.

8vo. - o- 2-0

3. Godvrugtige Beſpiegeling, over het

verband der Natuurwet en de Genade

bedeling v. J. C. 8vo. O- ZE-C

4. T. B. de Blau Predikant te Groningen.

eenige byzonderheden, voorgevallen

en aan te merken 8vo. o- 6-o

5. De onderrigtende Zedemeeſter No. 2.
8vo. O- 2-O

6. Brief
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6.

1o. De onderrigtende Zedemeeſter No. 4.

Brief aan Dn. T. B. de Blau over het

Perſonele in zyne Predikatie, door een

Lidmaat der Gemeente en een Vyand

van Twiſten. 8vo.

De onderrigtende Zedemeeſter No. 3.

8vo.

Copia van den Brief, welken de Prof.

P. Chevallier aan Dn. de Blau den

5 Febr. geſchreven heeft en waar van

in zyn Eerw. Bezonderheden pag. 7.

gemelt wordt.

. Waarmonds antwoord aan den Lid

maat der Gemeente en een Wyand van

Twiſten 8vo'

11. Twede Brief, aan den Wel Eerw.

I 2.

13

I5

Heer T. B. de Blau, Predikant te

Groningen, door Prof. F. A. v. d.

Marck: gr. 8vo.

De Liefde, zynde de Vervulling der

Goddelyke Natuurwet, doorA. v. d.

Horſt nu Roelfzema. 8vo.

Eenige Vrye dog Sedige Aanmer

kingen over de Byzonderheden van

den Hoog Eerw. Heer Th. Br. de

Blau, door Chriſt. Aretophilus. 8vo.

I 4. •
De wel Eerw. en zeer Geleerde Heer

Th. Br. de Blau, Predikant te Gro

ningen, verdedigt en geprezen by

gelegentheid der wederlegging van

de ongegronde Aanmerkingen, welke

voorkomen in den Briefgeſchreeven

van den Lidmaat der Gemeente en

een Vyand van Twiſten. Door

Theophilus Obſcurus. O

5-Q

1-o

2-4

2-O

3-Q

2-Q

4-G

4-o

De onderrigtende ZedemeeſterNo. 5. o-2-o
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D R U K F O U TE N enz.

Bladz. Regel Staat lees

31 2o bygebraagt bygebragt

36 14 Ratcione Ratione

- – Officie Officii

44 29 geode goede

54 17 tn E€

56 3 minimine munimine

NB. De Lezer gelieve ten aanzien van bladz.

67. (cc) aan te merken, dat hoewel eigentlyk

van geen aurei maar van dena ſeſtertia by

TACIT. Annal. XP. geſproken word, ook van

decem millium, by PLIN. d. l. ik hondert Ducaten

gebruikt heb, om dat 1mo LIPSIUs en MoRNAc.

ad l. 38. ff. Locati dit tot aurei centum te huis

gebragt hebben, en 2do deze ſom in d.. l. 1.

S. 12.f. ff de Extraord. Cognit. nader bepaalt is.

Dit tot voorkoming van alle Criticques.

»

-
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R E GT S GE LE E R DE,

- - -

Iv. v E R T o o G.

voor de Maand April 1zzo.
w- * * *

Qui vero ita ſeſe armat eloquen

tia, ut non opptagnare commoda

patriae, ſed ut pro bispugnare
rt poſit, is mihi vir & ſuis &

- publicis rationibus utiliſſimus

atque amiciſſimus civis fore

videtur.

wºn - - - w -,

CIceRo de Invent. Rhet. I. Cap, 1.

Die zig daarom met welſprekent

heid wapent , niet om tegens

ihaar voor de belangens van

- zyn Vaderlandteſtryden, voor

zie ik een nuttigſt voorwerp en

waar Vrind van zig zelfs en

van het gemene welzyn te zuls

len worden.

#### Oen ik het zo veel gerugts maakende

##3 # gevoelen van den Heer vAN DER
#3 T # Marck te Groningen, omtrent de

%##S vooronderſtelde ontoepaſſelykheid van

het Romeinſche Regt wat naukeurig

onderzogt, en daar by onder handen nam, de

onder de verdigte naam van ALEToPHILUS ELEU

JV D JE JE JL. G TITE
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THERIUs (die ik naderhand ontdekt hebbe (a) de

Heer E. W. UCHTMAN te zyn) uitgekomen ver

dediging (b) heb ik my voornamentlyk bepaald (c) -

tot de quaeſtio fatti, t

,, Welk nut en gezag het Romeinſche Regt

,, hebbe in het beſliſſen van Pleitzaaken

, in de Provincie van Groningen en

,, Ommelanden? - -

met voorbygaan van de Eerſte Hoofdvraag en

dus de quaeſtio juris: -

,,Of het met de Regelen van een gezonde

,, Staatkunde overeenkomſtig zy, het

,, Romeinſche Recht in ons Vaderland

,, tot een Behulp-Recht aan te nemen?

Om dat ik oordeelde, dat het een byzonder

Perzoon, ja zelfs Hoogleeraar, niet vry ſtond in

dit onderzoek te treden, maar dit aan de wyze

voorzieninge van de Hooge Overigheid moeſt

overlaten; (d)

En Hoewel ik dus toen ter tyd de verdediging

van het Romeinſche Regt onnodig geagt hebbe,

op

(a) Zie onder anderen Biblioth, des ſciences & des beaux

Ar's Tom, XXIX. part. I. p. 7, ſeqq.

De Lezer zal uit vergelyking van dit Werk met het

myne (I. D. V. Vertoog) ras beſpeuren, dat ik met die

geleerde Heeren Schryvers niet eens geweeſt ben omtrent

dit gevoelen van de Heer vAN DER MARck, nog de aan

gevoerde reden van ALETopH. ELEUTHERIUs zo overtui

gend gevonden hebbe ; Dog dewyl ik ieder zyn gevoelen

vry laat, is er nu niet anders op, als het oordeelkundige

Gemeen in dezen te laten beſliſſen; Alleen maar met drie

woorden aanmerkende, dat deze een genuin Diſcipel van

de Heer vAN DER MARck zynde, myn gevolgtrekkingen

omtrent de onpartydigheid doorgaan moeten.

(b) I. D. V. Vert per tot.

(c) Ibid. p. 14o. ſeqq.

(d) Ilid, p. 134. ſ g?.
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opzettelyk op my te nemen, heb ik egter als

in het voorbygaan (e) verſcheide gevoelens van

grote en onpartydige Mannen, die de deftigheid

en waarde van dit Regt erkenden, aangehaalt,

en daarby onder anderen gewag gemaakt van

een Redenvoeringe, welke wylen die grote en

vredelievende Mede-hervormer PHILIP MELANCH

ToN daar over opzettelyk ten bewyze, dat het

Romeinſche Recht, dat van andere Volkeren

overtreffende, een wezentlyke wysbegeerte in

zig bevat, gedaan hadde, met belofte, van die

by een bekwame gelegentheid de Lezer mede

te delen. (f) - -

, Ondertuſſchen bekenne ik nog gelegentheid,

nog plaats wegens de overvloedige Stoffe tot

hier aan toe daar toe gevonden gehad te

hebben. ,, -

Deze ſchynt my nu egter geboren te zyn; .

Hierom zal ik in het volgende Vertoog, my

van myn beloften kwyten, en een overzetting

van die Redenvoeringe van MELANCHToN op

diſſen, om de Lezer te kunnen dienen tot een

narigt van die van de Heer vAN DER KEEssEL,

welke ons inmiddels door den druk is medege

deelt geworden, en ik reets (g) aangekondigt

heb: De legislatorum Belgarum, in recipiendo

Jure Romano, prudentia. " , -

Ofſchoon wegens de werkelyke aanneming van

het Romeinſche Regt tot een Behulp-Regt uit

ons geſtelde primum verum (b) een onderdaan

G 2 nU

- v/

(e) Ibid. p. 192. ſeqq.

(f) Ibid. p. 194. - * -

(g) IV. D. III. Vert. blad2. 75. Deze Oratis is ge

drukt te Leiden by johan le Mair 177o. Quarte.

(h) I. D. V. Vert, bl. 135.
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nu wel onbevoegt zou kunnen geoordeelt wor

den de gehele vraag:

Of het met de gezonde Staatkunde over

eenkomt, die aan te nemen of niet?

in onderzoek te brengen; Ten beſluite, dat de

Heer vAN DER KEEssEL die aanneming in facto

erkennende (i) zig had kunnen ontſlaan van dit

ſtuk wederom op het tapyt te brengen;

Zo meen ik egter, dat dit onderzoek ter

verdediging en niet tot verkleining van des Wet

gevers gedrag ingerigt, niet alleen toegelaaten,

maar zelfs nodig is in een leeftyd, die men de

Eeuw van nieuwe Wetboeken te maken noemen

mag, en waarin het Romeinſche Regt een moei

lyke proef ſchynt te zullen doorſtaan;

Om dat, zo ik meen ergens gelezen te heb

ben , de Koning van Portugal het zelve reets

op ſterke ſtraffen uit zyn Land verbannen heeft,

en andere daarover niet zeer gunſtig ſchynen te

denken;

Ja daar in ons Vaderland zelfs eenige, anders

geen ongeleerde, Schryvers het gevoelen van de

Heer vAN DER MARck (juiſt het tegengeſtelde

van dat van de Heer vAN DER KEEssEL) zo wel

ontfangen hebben, dat het zelve als een prys

waardige en ontegenſpreekelyke zaak word aan

genomen by Luiden, die of de zaak niet onder

zoeken kunnen , of zig daar toe de moeite niet

geven willen; Zo dat op dit ſoort het vooroor

deel, 't geen de oordeelvelling van kundige

Schryvers natuurlyker wyze geeft, by uitnement

heid werken moet.

En

(i) Orgt. p. 2, 3,
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En dewyl ik nu my verpligt geoordeelt heb,

zo wel de verbanning van het Romeinſche Regt,

voor zo verre dit in ſubſidium aangenomen is,

voor gevaarlyk te verklaaren, als de gevolgen,

welke 'er in het toekomende uit het onderwys van

zulke gronden kunnen geboren worden, met het

egter wel uitgevallen voorbeeld van wylen de

Raadsheer VALLENsis aan te tonen. (k)

Ook de Heer vAN DER KEEssEL dit gevaar

mede geapprehendeert heeft. (l)

Ben ik daar door genoodzaakt dezen yver van

Zyn Wel-Ed. te billyken, als ingerigt niet om

tegens, maar voor de belangens van zyn Va

derland te ſtryden, en dus om den voortgang

van dit wangevoelen in de Jeugd, aan Zyne on

derwyzing toevertrouwd, te ſtuiten, en daar door

aan de vooringenomen wereld te doen zien, dat

het zelve, ver van algemeen te zyn, by regt

ſchapen en bedaarde Regtsgeleerden, zo wel

als by de Wetgevers voormaals en nog wyſſelyk

verworpen word, -

Zo dat men de plaats by VIRGIL.

-non tali auxilio, nec defenſoribus iſtis

Tempus eget.

zo ten aanzien van den Spreeker, als ten op

zigte van de tyd en zaak, geheel omkerende

vry mag zeggen:

--- Nunc taliauxilio, nunc defenſoribus iſtis

Tempus eget.

Al

(k) I. D. V. Vert.

(l) Orat. p. 6. 7.
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Alles te meer, om dat uit het aangehaalde

van ALEToPH. ELEUTH. (m) het zig zou kunnen

laten aanzien, als of de Heer VAN DER KEEssEL

zelfs van begrip was, dat, dewyl het Natuur

Regt ligter te leeren is, als het Romeinſche

Regt, de ſubſidiaire kragt van het eerſte voor

het tweede zou dienen te gaan.

Dog hoe Zyn Wel-Ed. hieromtrent denkt,

zal de Leezer beſt uit 's Mans eigen woorden (n)

kunnen opmaken. - -

Voor en al eer ik nu tot deze Redenvoering

overga, kan ik vooraf niet verbergen het innige

genoegen, welk my dezelve daar door mede

verwekt heeft, dat ik ondervind, dat 'er geleer

de Luiden, niet van het minſte ſoort, gevonden

worden, die byna op dezelve wyze, over deze

ſtoffe denken, als ik (I. D. W. Vert.) gedagt

hebbe; - - - -

En vermits hier door myn eigen-liefde eenig

zins gekittelt word, kan ik van my niet verkry

gen dit zo ongemerkt te laten voorby gaan;

Hierom verzoek ik de Lezer (om door een aan

haling by ieder paſſage, die ik anderzins zou

kunnen doen, niet afgetrokken te worden) de

goedheid te hebben van dit myn voorn. Vertoog

tegens deze Redenvoering van de Heer vAN DER

KEEssEL te vergelyken, als wanneer ik my vleye,

dat hy bevinden zal, dat onze gevolgtrekkingen

in vele opzigten en in het wezentlyke vry wel

overeenkomen. *

Wat nu betreft die Redenvoering zelfs,

" " . . . . . - - Gaat

(m) Bladz. 67.

(n) Orat. p. 33. ,, Practerea in illis Juris naturalis capi

, tibus &c. - ..." - - - - ,

»

*,
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Gaat de Heer vAN DER KEEssEL, na een korte

voorafſpraak omtrent de Lotgevallen van alle we

tenſchappen, over tot de reden, waarom deze

en gene hare byzondere veragters, zelfs in ge

leerde Luiden, gevonden heeft; -

Deze zyn voornamentlyk de geeſt van nieuwig

heid, veragting van het oude, de onvolmaakt

heid en onſtantvaſtigheid van het menſchelyke

begrip, de grote naam, waardigheid, welſpre

kentheid, ja zelfs de ſtoutmoedigheid en reuke

loosheid dier hervormers ; het gezag en gunſt,

waar mede aanzienlyke Luiden die nieuwigheden

onderſteunen, de genegentheid tot partyſchap

pen, en eindelyk de onkunde van andere weten

ſchappen;

Hier door dan komt het dagelyks te gebeuren,

dat men die wetenſchappen ziet verwaarlozen en

kleinachten, welke van te voren door innerlyke

waarde en fraaiheid boven andere haar hoofd ver

heffen mogten. (o)

e Dit heldert de Spreker op, en paſt het toe met

en tot de Romeinſche Regtsgeleerdheid;

Hy merkt aan, dat de luiſter, waar in het door

de Uitleggers met zo veel yver en roem wederom

herſteld, en , door toedoen van de Souveraine

Magten in het overnemen en raadplegen van het

zelve als een Behulp-Regt, by het zwygen van

hunne eige Wetten, byna door geheel Europa

beveſtigt is geworden, onverwelkbaar zou geble

ven zyn, wanneer niet daar na, en voornament

lyk in de vorige Eeuw zig zelfs Regtsgeleerden

hadden opgeworpen, die of alleen het Natuur

Regt met verwerping van het Romeinſche wilden

4. VOOIt

w

(°) p. 3. 4.
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voortgedreven, of andere oude Regten, reets

lang agter de bank geſmeten, wederom ingevoert

hebben (p) ten dien einde op JUSTINIANUs, TRI

BoNIANUs en andere als verwoedende aanvallende.

Hoewel nu deze reets door Groote Mannen,

waar van 'er de Heer vAN DER KEEssEL eenige op

telt, en daar onder nog onlangs wylen de Heer

SCHELTINGA (4) genoeg wederlegt, en hun ver

woeden en openbaren aanval als afgekeert is,

hebben andere beſtryders dit Romeinſche Regt,

zo zeer niet opentlyk aangevallen, als wel het

zelve zoeken te ondermynen. . .

Ten dien einde hebben ze liſtelyk deszelfs

voortreffelykheid en aanneming in de Practyk

erkent, - * ? -

' Maar dit laatſte toegeſchreven aan de ver

dorventheid van latere tyden, onkunde in het

Natuur-regt, en verſuim van gezonde Staatkunde,

Daar uit beſluitende, dat het zelve eindelyk

(in deze verligte Eeuw) eens uit de Gerigts

banken diende verbannen te worden; Waar toe

ze dan alle gelegentheden niet alleen aangry

pen, maar zelfs zoeken, om onkundige, die zig

door deze ſchyn-redenen ligt laten verleiden,

daar van te overtuigen. (r)

Het is nu niet zo zeer de veragting van dit

Romeinſche Regt, (als het welk door zyn

innerlyke waarde zig altyd zelfs zal handhaven)

die onze Spreker in het harnas jaagt, als wel

de nadelige gevolgen, welke daaruit voor de

Regtspleging en dus voor het welzyn des Vader

lands te vrezen zyn; | | | | - --

- , Om

( p)

;)

?)

• 5.

5.

6.t #
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Om dat hy oordeelt, daar van door de onder

vinding hoe langs hoe meer overtuigt, dat de

onpartydigheid in de Gerigtsbanken, de zeker

heid van de hedendaagſche Regtsgeleertheid en

bygevolg der Burgeren bezitting niet kan blyven

beſtaan, ten zy het gezag der Romeinſche Wet

ten in onze Regtspleging, voor zo verre die

eerſt door gewoonte en naderhand door de Wet

zelve ingevoert zyn, teffens ongekrenkt blyve. (s)

Om dit nu te bewyzen, heeft hy deze Stoffe

uitgekipt, byzonder geſchikt om daar mede zyn

Hoogleeraarſchap in de Romeinſche Regten pleg

tig te aanvaarden.

De gronden nu door hem aangevoert zyn, ge

voeglyk te verdeelen in deze drie Hoofdelen:

I. Dat, dewyl het Natuur-Regt alleen niet

voldoende is, 'er zekere bepaalde en vaſtgeſtel

de Wetten, in yder gemeene-beſt moeten plaats

hebben. -

II. Dat, dewyl de bepaalde Wetten wederom

niet algemeen kunnen zyn, of alle gevallen in

zig beſluiten, er voornamentlyk in aanzien van

onze Vaderlandſche Wetten een Behulp-Recht

nodig is. -

III. Dar het Romeinſche Recht daar toe vol.

doende zynde, en de nodige eigenſchappen heb

bende , onze Wetgevers wyſlyk het zelve daartoe verkoren hebben. i

Omtrent het eerſte ſtaaſt de Heer vAN DER

KEEssEL, na vooraf de waarde van het Natuur

Recht op zig zelfs erkent, dog wegens de men

ſchelyke onſtandvaſtigheid en het gevaar, om het

billyke van de eigen begrippen van yder Rigter

te doen afhangen, deszelfs genoegzaamheid in

G , den

(s) p. 7. --
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den Burgerſtaat, in het algemeen ontkent te heb

ben, (t) in het byzonder deze zyne voorſtelling

met volgende weinige gemene , dog zakelyke

voorbeelden: - -

- (a) Dat, dewyl volgens een bekende

Regel van het Natuur-Regt uitge

maakt is, dat iemand zig niet kan

verbinden, of hy moet tot zyn Jaren

van onderſcheid gekomen zyn, 'er

om alle verwarringe voor te komen,

een bepaalde tyd door een Wetge

ver moet geſteld worden, wan

neer die Jaren van onderſcheid,

by ons meerderjarigheid genaamt,

beginnen moeten; -

(b) Dat, daar het Natuur-Regt alleen

de Natuurlyke reden tot zyn Leids

man heeft, en yder gemeene-beſt

haar byzondere omſtandigheden,

onmogelyk die algemeene Natuur

Wet van een beſliſſende werking

kan zyn. (u) -

Dewyl dit nu plaats heeft omtrent zaken,

welke in het Natuur-Regt vaſt bepaalt, en by yder

daar voor gehouden zyn, beſluit de Heer vAN

DER KEEssEL, dat dit zo veel te meer moet

doorgaan in zulke, waarover het de Uitleggers

van dat regt zelfs niet eens zyn: daar toe aan

halende het regt van eigendom, en de wyze

om zig die te verkrygen, waar over die Uitleg

gers zo hemels breet van malkanderen verſchil

len (v) en welk verſchil, zo wel als de byzon

dere

(t) pag. 8. 9. vergeleken met 14- en 15.

(u) p. 12.

(t) p. 14.

#
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dere begrippen der Rigters, (in alle zelfs de ei

genſchappen van onpartydigheid en bekwaamheid'

vooronderſtelt wordende,) (w) zo veel te ſterker

drangredenen zyn, om in aanzien van het Twee

de (bladz. 89.) te beſluiten, dat er zo weinig

aan der Rigteren oordeel overgelaten wordende,

als mogelyk is, de Wetgevers of alle zaken die

nen te bepalen, of een Behulp-Regt uitkiezen,

waarna bunne Rigters wyzen, en de Onder

danen by het zwygen van hun eigen Wetten,

zig ſchikken moeten.

et eene zegt de Heer vAN DER KEEssEL is

pryſlyk, dog niet wel mogelyk.

Dit heldert hy op, vooreerſt met het Wet

boek van de Koning van Pruyſſen, tot hier aan

toe niet volmaakt, en met de voornemens van

de Keyzerin van Rusland, welke mogelyk ook

zo ſchielyk niet ter uitvoer zullen gebragt wor

den. (x) | * ' -

Voor een tweede bewyſt hy dit met voorbeel

den in ons eigen Land. - - -

Hier ontmoeten wy al vroeg een vry Volk,

verdeelt in zo veel Diſtricten, Steden, Dorpen

enz. yder byna voorzien met weinige eigen Wet

ten, en opgevoed in byzondere gewoontens,

waar aan, hoe ongerymt ook, zodanig bleven

hangen, dat het den Heer van den Landen niet

toe gelaten was, die in het geheel af te ſchaffen,

maar alleen daarop zo veel verwon , dat yder

zyn oude gewoontens binnen zekere tyd aan han

den van s'Hoves Griffier moeſt opgeven. (y)

- Na

(ttº) p. 14-16.

(x) p. 19. De Lezer vergelyke hier mede 't geen ik

in het Leven van JusTINIANUs, II. D. I. Vert. over dit

Corpus furis Fridericiani gezegt hebbe.

(y) Orat. p. 2o.
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Naderhand hebben de Heeren Staaten van

Holland en Weſtvrieſland in den Jare 158o. die

weg mede ingeſlagen, omtrent het bekende

Aasdoms- en Schependoms-Regt. (z) ,

Ten bewyze, dat het onmogelyk geweeſt is,

alle zo verſcheide Wetten en gewoontens onder

een algemene Wet te brengen, waar van Gro

ningen een ſchreeuwend voorbeeld oplevert, als

hebbende de Magiſtraat van Groningen, niet te

genſtaande, dezelve een Wetgevende magt al

daar hadde, de Oldampten en die van Selwer

den hunne Groninger Wetten niet kunnen op

dringen. (aa)

Waarom dan onze Wetgevers, om het Volk

hunne fundamentele inzettingen aan de eene kant

te doen behouden, en aan de andere kant die

oude Wetten te verbeteren en te vermeerderen,

een geheele andere weg wyſelyk ingeſlagen heb

ben; Namentlyk toen buiten s'Lands het Ro

meinſche Regt geleert wordende, in de Vierſcha

ren aldaar allengskens voet kreeg, en onze Jeugd,

om de onbeſchaaftheid af te leggen, derwaarts

gezonden wierd, kon het niet anders zyn, of

ze moeſten, in de grondregelen van dat Regt

onderwezen, mede in hun Vaderland te rug ge

keert het zelve, wegens deszelfs billykheid, in

het voordragen en beſliſſen der zaken gebruiken,

en het gebrek van de Vaderlandſche door die

Romeinſche regten vervullen.

Zo dat de Wetgevers het eene niet algemeen

genoeg hebbende kunnen maken;

Het andere (bladz. 91.) als door het ge

bruik reeds ingevoert, dan ook door hunne hoge

A - goed:

(z) Orat. p. 2o.

(aa) p. 22.
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goedkeuring niet alleen beveſtigt, maar ook by

gelegentheid uitdrukkelyk, onder de naam van

Gemeen, Beſte, Keyzerlyk-Regt te hulp geroe

pen hebben. (bb)

En wel te regt, om dat, met betrekking tot

het Derde (bladz. 89.) dit Romeinſche Regt

daartoe voldoende is; Door dien het zelve van

een algemeen gebruik kan zyn, en alle zaken

die er voor kunnen vallen, genoegzaam bevat

of daar uit by gevolgtrekking kunnen beſliſt wor

den. - -

Aangezien door de vrugtbaarheid der verſtan

den, welke daar aan gewerkt hebben, de veel

vuldige Wetten, Ordonnantien en andere Inzet

tingen van zo een lange reeks van Jaren, voor

zo veel volkeren van verſcheiden aart en lugt

geſtelte, en over duizenden van voorvallen ge

maakt, het Romeinſche Regt dit byzonder heeft,

dat het een voorraad van allerhande beſliſſingen

in # bevat, die of op alle gevallen datelyk

toepaſſelyk zyn, of daar toe betrekkelyk gemaakt

kunnen worden. (cc)

Om van de billykheid niet te gewagen, waar

in de Romeinſche Wetten door de Uitleggingen

der Regtsgeleerden, meeſt alle oude en deftige

Wysgeeren, verbetering der Magiſtraats-perſonen

enz. thans gebragt zyn. (dd)

Een billykheid, welke onze Wetgevers te

pryswaardiger aangedaan heeft, omdat ze date

lyk in het oog valt, -

Wanneer maar deſeRomeinſche Wettenvergeleken

wor

(bb) p. 22. 23.

(cc) p. 24. 25.

(dd) p. 25.

n
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worden met 's Volks oude gebrekkelyke en har

de inſtellingen; 7.

Waar van in het Burgerlyke maar aan te

halen, de oude ſucceſſien ab inteſtato.

En in het Lyfſtraftyke die zuivering door

vuur en water enz. die beteugeling van zware

misdaden door Geld-boetens, en de mindere door

doodſtraffen; (ee) - -

Welke onvolmaaktheid de Groningers (gelyk

de Heer vAN DER KEEssEL dit uit egte ſtukken

durft ſtaande houden) voornaamentlyk aanleiding

gegeven heeft, om dit Romeinſche Regt als een

ehulp-Recht in te voeren. ( e

Zo dat het Vaderlandſche Regt door deze

aanneming als ryk geworden zynde, een waar

borg voor den geruſten ſtaat niet alleen van alle

en een ieder geworden is, maar de oefening in

deze beide te zamengevoegt deze uitwerking

hebben moet, dat hier te Lande de natuurlyke

billykheid gekleed als in een Romeinſch gewaad

na 's Lands wyze geſchikt, in de Pleitzalen voor

lichte , en haar oude luiſter by de Uitlanders

beroemt blyve. - -

Hier op gaat onze Redenaar over tot de te

genwerpingen, welke de buitenſpoorige dryvers

van het Natuur-regt hier tegens maken.

Deze zyn voornamentlyk drie:

1mo Dat de Romeinſche Wetten, in een

vreemde taal geſchreven zynde, en daarom der

zelver inhoud aan het Gemeen moetende verbor

gen blyven, by nader gevolg geen verbindende

kragt hebben kunnen; -

2dg

(ep p. 26, 27. -

(f)ap. 27.
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ado Dat de Uitleggers het over den waaren

inhoud van die Romeinſche Wetten zelfs niet

eens zynde, daar uit met mogelykheid geen

zeker en bepaalt Regt kan gevormt worden, om

dus de Rigters ten behulp en tot een zeker

rigtſnoer te kunnen verſtrekken.

3tio Dat die Romeinſche Wetten wegein de

verſchillende grondregels van die en onze Repu

blyk, van geen toepaſſing by ons zouden kun

hen zyn. . . . . . . .

Omtrent de eerſte Tegenwerping merkt de

Heer vaN DER KEEssEL onder anderen aan : " ,

a. Dat de Latynſche taal in ons Land geen

zins vreemd, maar onder onze Luiden van aanzien

en fatzoen zeer gemeenzaam is, en dat ofſchoon

de Wetten voor het domme Gemeen zekerlyk

mede geſchreven zyn, dezelve

b. even zo min behoorlyk zouden verſtaan

worden, wanneer ze, gelyk de Vaderlandſche

Wetten, in het Hollandſch geſchreven waren;

Om dat tot het verſtaan van beide de uitleg

ging van Regtsverſtandige nodig is, gelyk hy

dit wederom aandringt. (gg)

«. Uit het voorbeelt van de Romeinen

zelfs; -

Voor deze nu waren de Roomſche.

Wetten in hun taal geſchreven, en egter

hadden zy daaromtrent de onderrigting

der Regtsgeleerden nodig. (bh) n

3. Uit de getuigenis, die alle in die taal

en andere wetenſchappen geoefende en

geleerde Luiden daar van zullen moeten

w ge

-

e 2O. 3O.

- SO.ſ ') #
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geven, als zullende zig niemand dezer

vermeten, om de Romeinſche Wetten

behoorlyk, zonder hulp der Regtsgeleer

den, uit te leggen. (ii)

. Uit de Heilige bladeren zelfs, welkers

overzetting het Gemeen, ja zelfs ver

ſtandige Luiden, die egter de Hebreeu

ſche en Griekſche talen niet verſtaan,

blindelings moeten volgen, en zig daar

op verlaten; · · · ·

Ten gevolge dat in alle Menſchelyke

zaken, zelfs die, welke ons ter zalig

heid moeten opleiden, men vertrouwen

moetende ſtellen in die gene , welke

dezelve met Publyk gezag leeren, dit

omtrent de Regtsgeleerdheid mede plaats

dient te hebben. (kk) .

Uit het Natuur-Regt zelve

Om dat ieder zal moeten toeſtaan, dat,

om dit te regt te verſtaan, niet genoeg

is een natuurlyk oordeel te hebben, maar

daarin behoorlyk onderwezen te worden.

Of men moeſt vergeefſch daarin Hoog

leeraars verkiezen, en die grote Mannen,

áls DE GRooT, PUFFENDORF, BARBEIRAc,

WoLFF., BURLAMAcQUI, en andere, door

dit regt te onderzoeken en op te helde

ren, zig met beuzelingen vermaakt en

opgehouden hebben. (ll)

Wat nu de tweede Tegenwerping (bl. 95.)

betreft, onderſcheid de Redenaar tuſſchen de

(ii) p.
(kk) p.

(ll) p.

ge

:2

S 3
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#

gevoelens der Regtsgeleerde over de Romeinſthe

Wetten en die Wetten zelve. - - - - .

Gelyk de Eerſte nu, zegt hy, voor lang ver

worpen worden, wanneer ze niet uit de begin

zelen van het Regt zelve afgeleid zyn, maar

alleen in de herſenſchimmen der Uitleggeren

(waarover ik I. D. IV. Vert. myne gedagten mede

rykelyk geuit heb) beſtaan; Zo haalt men ook de

beroemde Regtsgeleerde niet aan, om hun gezag

als een Wet op te volgen, maar alleen om aan te

tonen, dat de Weg, welke zy in hunne uitlegging

ingeſlagen hebben, ons de beſte voorkomt om tot

het ware verſtand van de Wet zelve te geraken.

De Tweede verſchillen in zig zo zeer niet,

als men zig wel verbeelt; (mm)

Dit aandringende. , - . . .

«. Uit CiceRo: Potius ignorationem juris

litigioſam eſſe, quam ſcientiam.

S. Uit de Godgeleerde en Naturaliſten zel

ve, welke ſchoon over verſcheide ſtuk

ken niet eens zyn, egter daarom niemand

zeggen zal, dat de Bybelen het Natuur-regt

op zig zelfs ſtrydigheden in zigbevatten.

Z# voor het overige gedragende tot het geen

de Heer J. C. RUCKER (nn) hier over geleert

heeft. (oo) , f!

at nu eindelyk de derde Tegenwerping

aangaat, is daaromtrent de Redenaar vry kort,

om dat dit voor weinige Jaren door andere be

handelt is. (pp) -

Dit

(mm) p. 35

(nn) in P# ad Cl. SCHULTINGII Controv. -

(00) Orat. p. 35. 36.

(pp) p. 36. Zie hier over REGTsGELEERDE I, G. V. Vert.

per tot en in ſpecie bladz. 199. enz.

IV. DEEL. H
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Dit meent Hy te minder te moeten herhalen;

om dat het uitgemaakt is, dat er in de Romein

ſche Wetten veele zaken voorkomen, die of op

het zuivere Natuur-Recht gebouwt zyn of van

dien aart, dat ze op alle Landen, hoe verſchil

lende hun inſtelling ook is, kunnen betrekkelyk

gemaakt worden;

Dewyl de byzondere Volks-regten niet zo zeer

uit den aart van een Gemeenebeſt, als wel uit

de gemene betrekking, die de eene Menſch tot

den anderen heeft, afgeleid worden.

Dit ophelderende met verſcheide Regten: Van

eigendom, dienſtbaarheid (44) erfnis, onder

panden; Bedingen van Koop, Huur en hondert

andere, die de Nederlanders met de Romeinen

gemeen hebben. (rr)

't Moet, beſluit de Heer vAN DER KEEssEL,

een doorſlepen twiſter of liever een hairklover

en geſlagen Vyand van het Romeinſche Regt

zyn, die zulke vreemde gevolgtrekkingen maken

kan. (ss) -

(qq) De Regtskundige Lezers begrypen de hier gebeſigde

betekenis van dit woord.

't Is maar voor andere, dat ik, tot voorkoming van

misverſtand, hier aantekene, dat de Redenaar hier niet

ſpreekt van Slaven-dienſt, maar van dienſtbaarheden, welke

het eene Huis, Grond, Land enz. aan het andere verſchul

digt is.

(rr) Orat. p. 36.

(st) p. 37.

STE RF
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ST ER F-G EVA LL EN.

A M. s T E R D A M.

Den 2. April 177o.

Giſteren avond is alhier zeer onverwagt, in

den ouderdom van omtrent 7o. Jaren over

leden de HEER

Mr. JAN P Loos v An AM ST EL,

Directeur van de Societeit der Colonie van

Surinamen

-

Gn

Vermaard Regtsgeleerde

A A N S TE L L IN GE N.

U T - R E C H T.

In plaats van wylen de Heer Mr. Ever

-- hard de Jong is aangeſtelt

Mr. H. E R M. O O ST ER D Y C K

w tOt -

O R D IN A R I S R A A D

in den

Ed. HovE vAN JUSTITIE DEzeR PRovINCIE.

-
II 2 ACA

-
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A c A DE M I E NI E U w S.

- U T R E C H T.

In de Regten zyn gepromoveert
Den ie dezer • V

D. IsAAcus GRoEN Alcmaria Batavus, na ge

geven ſpecimen juridicum, ſiſtens varia

cautionum in jure receptarum genera.
* * * *

ºg

-

Den 19. dezer

D. GisBERTUs KAEcks Daventria Tranſiſalanus:

De Avaritia.

G R o N I N G E N.

Den 21. dezer

D. JoANNEs BRUISTENs Roſſumo-Gelrus verdee

digt hebbende eene Diſſertatio juris Natu

ralis inauguralis: De libertate com

merciorum ex ſtatu conditionis

primaevae derivandá.

L E T T ER N I E U w s,

A M s T E R D A Mt

By J. Kok zal uitgegeven worden een verta

ling van het beroemde Werk: l'Eſprit des Loix

de Mr. DE MoNTESQUIEU volgens de Voorwaarden

by
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by Hem te vinden, en# in haar geheel,

in de Boekzaal CXI. Deel voor deze Maand

April, bladz. 412. waar toe ik my kortheids

halven gedrage, terwyl ik voor als nog van deze

overzetting niet anders zeggen kan, als dat het

een grote onderneming is voor den Vertaaler,

die als een proef ondertuſſchen opgeeft de Ontle

ding van dit Werk door de Heer D'ALEMBERT

alom te bekomen. . . . . . . . .
l * * ’, V n v - * * * * *

L E I D E N. . . . .

Zie bladz, 75 en 82. (g). * * * **

U T R E c H T.

By Juſtus Viſch zyn thans nog eenige zeer

weinige Exemplaren te bekomen van NicoLAi

BoNoT Specimen - juris Publici Belgici ſive

Commentarius ad UNIoNis ULTRAJECTINAE proë

mium & capita tria priora, praemiſa eſt hiſtoria

icti foederis. gr. 8vo à 14. Stuiv. '

G R. o N I N G E N.

By L. Huiſingh is gedrukt en word voor

3. Stuiv. uitgegeven: Kort en eenvoudig Verhaal

van het voorgevallene zo in de Vergadering van

den EERw. KERKENRAAD vAN GRONINGEN op den

7. Maart 177o. als in de Middaags-Predikatie van

den Heer TH. BR. DE BLAU door J. CAMPSTEDE

S. S. Theolog. Stud. en Litmaat der gerefor

meerde Gemeente te Groningen en zyn mede

te bekomen te Amſterdam by de Erven Houttuin,

Baalde, Bom, 1 ntema en Tiboel en A. van der

H 3 Kroe;
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Kroe, Rotterdam Bothal; 's Hage van Cleef,

Leiden Hogeveen en van Damme ; Haerlem.

Beets; Utrecht Wed. Poolſum, G. T. en A. van

Paddenburg, J. van Schoonhoven enz. . .

By A. Groenewolt is gedrukt, Vervolg van

eenige Byzonderheden enz. (Zie IV. D. III. Vert.

bladz, 76.) door THEOD. BRUNSVELT DE BLAu

à 9- Stuiv. . . . . . . . . . . . .

# eze toevloed van ſtukken meen ik, dat

myn voorzegging (IV. D. II. Vert. bladz. 44.

enz. gedaan) reetst een gedeelte van haar vervul

ling ontfangen heeft. -

Dog wanneer dit verſchil op zyn hoogte zal

zyn, en ons gelegentheid geven daar over be

hoorlyk te kunnen oordeelen, moet de tyd leeren.

Ten minſten word ik op het ogenblik onder

rigt, dat er wederom een brochure is uitgekomen

by A. Groenewolt, geintituleert:

Stichtelyke en eenvoudige Zamenſpraak tus

ſchen Theophilus en Sincerus over de ſchadely

ke. Redeneer- en denken-wys over de Godsdienſt,

het laſteren en verdagt maken van getrouwſte

Dienaren van het Euangelium en over de geeſt

dryvery, die Aretophilus den Hoog Eerw. God

zaligen Hooggeleerden Heer Jacob ELSNER

tracht aan te wryven, benevens eenige aanmer

kingen betrekkelyk op de buitenſporige verhef

fers der Natuur-Wet, uitgegeven tot gemeen

nut uit hoogagting voor de waarheid. à 6. Stuiv.

* -
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D R U K F OUT EN enz.

Bladz. Regel Staat Lees

73 16 zynde Zyn -

IOO 2o J. Kok J. Kok en

W. Borſtelman.

NB. Ik heb bladz. 97. ten aanzien van de

door de Heer vAN DER KEEssEL aangehaalde

uitdrukking van CiCERo : Potius ignorationem

juris# eſſè Tuam ſcientiam vergeten

aan te tekenen, dat die nageſlagen wordende een

argument tegens Zyn Wel-Ed, in den eerſten

opſlag ſchynt uit te brengen. . . , ,

Zie hier de woorden van CIceRo lib.' I. de

LL. c. 6. ten ware Zyn Wel-Ed. nog een an

dere plaats in het oog mogt hebben:

, Qui aliter quam ex fonte naturae justra

,, dunt, non tam Juſtitiae quam litigandi tradunt

,, vias, eorumque potius ignoratio juris liti

, gioſa eſt, quam ſcientia.

Dit meen ik niet te hebben mogen onaange

merkt te laaten,



( rea )

T - A M s T EL D AM

By de Erven van F. HouTTUYN, en by

de Voornaamſte Boekverkopers in de andere

teeden,

*
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R E GT S GE LE ER DE,

V. V ER T O O G.

Voor de Maand May 177o.

Percipietis etiam illam ex cognitione juris leti

tiam &'voluptatem, quod, quantum praeſtiterint

noſtri Majores prudentia ceteris gentibus, tum

facile intelligetis, ſi cum illorum Lycurgo', &'

Dracone &?# noſtras leges conferre volue

ritis; Incredibile eſt enim, quam ſit omne fus

Civile, praeter hoc noſtrum, inconditum ac pene

ridiculum, de quo multa ſoleo in ſermonibus quo

tidianis dicere, cum hominum noſtrorum pruden

ti.am ceteris hominibus &j maxime Graecis ante

pono. His ego de cauſis diaceram, Scaevola! iis,

qui perfecti Oratores eſſe vellent, juris Civilis

cognitionem eſſe neceſſariam, -

Cicero de Orat. lib. I cap. XLIV.

Dit vergenoegen en verkwikking zal u dus de ken

nis van het Regt verwekken moeten; En wilt

gy overtuigt zyn van de wyze omzigtigheid,

waarin onze Voorouders andere Volkeren over

troffen, zo gelieve onze Wetten met die van

hunnen Lycurgus, Draco en Solon maar te ver

elyken; Want het is ongelooflyk, hoe dat alle

urger-Wetten, buiten de Onze, onbeſchaaft,

ja zelfs belagchelyk zyn, gelyk ik hier van in

myn dagelykſche diſcourſen, # gelegentheid,

dat ik het tvys beleid van onze Landaard, boven

dat van andere, inzonderheid der Grieken, ver

heffe, meer ſpreek; Hierom is het ook, Scaevola!

dat ik gezegt had, dat die gene , welke vel

maakte Redenaaren zyn willen, de kennis van

onze Wetten niet ontberen kunnen.

ngevolge belofte, in myn vorige gedaan,

diſch ik thans den Leezer op de Reden

IV. DE EL. L 470e
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voering van PHILIP MELAN cHToN ; (a)

Een Man , waar aan de Reformatie zo veel

verpligt is, en die, hoewel maar een Leerlin

van den Groten LUTHER , hier in zekerlyk zyn

Meeſter overof, dat hy veel zagtzinniger te werk

ging, en hierom zelfs de agting van zyn tegen

ſtrevers moeſt verdienen, gelyk Hy daarom by

de nakomelingen gelieft en by ons nog in een

gezegend geheugen is.

Deze in een openbare Redenvoeringe voorne

mende te bewyzen, dat het Romeinſche Regt

de Wetten van andere Volkeren verre overtrof,

verdeelde dezelve in twee Hoofddeelen:

I. Dat de Chriſtenen niet verpligt zyn de

Moſaiſche Wetten te gebruiken, maar

toevlugt mogen nemen tot dezulke, wel

ke met het Regt der Natuur beſt over

een

(a) 't Zou belagchelyk zyn, wanneer ik hier in het brede

deze Man beſchryven wilde, die over bekend is.

Alleen zal ik maar twee zaken aantekenen.

1 no Dat zyn regte naam was 5cijtuart á-crb (zwarte

aarde) welke Hy na de gewoonte der geleerden in Melanch

ton verandert heeft, en die wederom in de Griekſche taal

geen andere betekenis, als zwarte aarde, heeft

2 do Dat ik Hem niet alleen mede onder de Godgeleerde

geſchaart maar ook als Hervormer aangemerkt hebbe.

Want hoewel EccIus Hem reets in zyn tyd verweet,

dat Hy by zyne taalkunde behoorde te blyven en zig niet

met de geſchillen der Godgeleerde moejen, heeft hy zo

een voorname Rol by en na het leven van Luther in de

Kerkelyke verdeeltheden geſpeelt, dat Hy zelfs tot bemid

delaar namens de Lutterſche te Augsburg verkoren is ; ge

##y dan ook verſcheide Godgeleerde Werken geſchreven
CGft.

Waarom dan ook reets door Keizer CAREL V. by Pla

caat van den 25. Sept. 155o. op ingenomen Advys van de

Univerſiteit van Leuven zyn Boeken mede verboden zyn,

# ſtrydende tegens de Leere der Roomſch-Catholyke

erk.
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eenkomen, ofſchoon ze van de Heyde

nen zyn voortgekomen. 1 * *

II. Dat het Romeinſche Regt juiſt datgene

is, 't welk dat van andere Volkeren over

treffende, een wezendlyke wysbegeerte

in zig bevat.

-

Om ons zo veel mogelyk te verkorten, zullen

wy ons omtrent het tweede Hoofdſtuk, als tegens

woordig tot onze voorgenomene ſtoffe voorna

mentlyk gehorende, bepalen, terwyl ik den Le

zer in aanzien van het eerſte tot de Revenvoe

ringe zelve (b) wyze; Om die reden is het ook,

dat ik thans myne half en half (I. D. V. Vert.

bladz. 216.) gedane belofte, om met de Lezer

te onderzoeken, waarom, wanneer men zig

van vreemde Wetten wil bedienen, niet liever

die van Moſes aangenomen ? niet kan vervullen.

Het geen ook te minder noodzakelyk is, om

dat 1mo dit zo ſtraks door MELANCHToN zelfs

aangeroert en 2do in het eerſte Hooftdeel van

zyne Redenvoering breder verhandelt word.

Waarom wy nu maar tot het tweede , onze

voorgenome ſtof, zullen overgaan, en de Re-

denaar zelfs hier over laten ſpreken:

,, Dog nu zal ik naderen tot het andere ge

,, deelte (het Romeinſche Regt namentlyk) van

,, myne Redenvoeringe, waarom het zelve door

, het Gemenebeſt aangenomen is?

,, De Joodſche Wetten zyn niet als voor het

,, Joodſche Volk gemaakt, en kunnen daarom

, tot andere Volkeren niet overgebragt worden;

- I 2 ,,Om

(b) v. Miscell. quae LExIco SPIEGEL, Edit Baſil. 1554.

acceſſere p. 237. ſeq4.
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- ,,Om dat ze genoegzaam niet als zekere ver

, blyfplaatzen aan byzondere huisgezinnen aan

, wyzende, waarin men geen veranderingen

maken mogt, dit niet anders als in zo een

klein beſtek konnen geoefend worden.

,, De Wetten der Sparten behielden de Lan

deryen onverdeelt, en wilden die gemenerhand

bebouwt hebben, om daar na de vrugten

daar van te verdeelen; Dit kan mede niet als

, onder een gering getal Inwoonderen plaats

,, hebben.

,, Ook hadden deze zeer gebrekkige inſtel

,, lingen omtrent de huwelyken. (c)

,, De Griekſche Wetten komen die der Ro

, meinen het naaſte by , dog die der laatſte

, hebben meer deftigheid in het beſtraffen der

, misdaden. (d) ''.

99

yo

99

29

29

, ,, Zy

(c) Mogelyk heeft onze Redenaar het oog op de drieder

lei boetens by de Sparten, volgens het getuigenis, zo ik

meen van SToBEUs SERM. 65. ingevoert:

1. dyaus dix) betaalt wordende door die gene,

welke in het geheel niet trouwden.

2. 3Jayapus opgelegt aan die te laat trouwden,

3. xxxoyxpats wel de grootſte van drieën voor die

een kwade Egtgenoot genomen had. Conf. ALEx.

AE ALEx. Dier. Gen. Lib. IV. Cap. VIII.

Ook was de Wetaldaaromtrent de veelwyvery (zroAvyauta)

zeer gebrekkelyk, om dat de Wet van Lycurgus, naar het

getuigenis van XENopHoN in Rep. Lacedemon, verbiedende

dat men geen twee Vrouwen in een huis mag hebben, niet

volkomen was en men daaruit vooronderſtellen kan, dat

dit buitens huis toegelaten was ; Immers het ontbrak er

aldaar aan geen voorbeelden van veelwyverye. Zie ALEx.

AB ALEx. lib. I. cap. XXIV.

(d) Wat was er zekerlyk belachelyker en onbetaamlyker

als de Strafoefening omtrent de Overſpeelders, welke

voornamentlyk twederley was

1. Mu
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,, Zy beſchryven ook vry gepaſter de regten

,, der vrye willen. (e) - ,

I 3 ,,Zy

1. Mugili vel raphano podici&c. inſerendis de quo CATUL

LUs ad Aurel. Ep. XV. adverſus Moechos:

Ab tum me miſerum malique fati !

Quem attractis pedibus, patente porta

Percurrent rapbanique mugilesque.

Deze nu wierd genoemt papavſ3 wo 15.

2. xotto: wit röoret pilorum evulſione per peratram picem.

(Aliis waſ a tiAuds nomen) v. ARIsToPHENEs in Pluto.

'o 3e & Ass ye woxos 3.2 ga we wataviaweras

Alius autem captus macbus propter te depilatur.

Conf. vAN ZUrk ad Horat. lib. II. od. 13. n. 22. ALEx.

AB ALEX. lib. IV. cap. I. ibique TIRAQUELL. alwaar de

byzondere Straffen op het Overſpel by de meeſte oude

Volkeren opgetelt worden.

(e) Dat de Wetten omtrent de teſtamentmaking by de

Grieken zo uitvoerig niet geweeſt zyn als by de Romeinen,

kan men uit vergelyking van de eene met de andere zien.

Ter handleiding daar toe zal ik de Lezer wyzen tot PETIT.

LL. Att. lib. VI. tit. VI. en tot zyn gemak hier over nopens

de Grieken, om dat die minder bekent zyn , kortelyk

aantekenen.

Dat, na dat door Solon de teſtamentmaking open gela

ten was, daaromtrent egter verſcheide bepalingen beraamt

ZyI) :

# Dat ieder geboren Burger geen Zoons in leven heb

bende, zyn goederen, waarop door niemand aanſpraak

gedaan was, by teſtament kon vermaken aan wie hy

wilde ; Ten ware a. niet by zinnen was, 't zy dit

door ouderdom, ziekte, vergif mogt veroorzaakt

zyn; b. daar toe door zyn Vrouw overgehaalt of c.

door eenige noodzakelykheid of d. om uit de boeien

ontſlagen te worden, gedwongen was.

2. Dat ofſchoon iemand niet mogt teſteeren die Zoons

had, egter een Vader vryheid gelaten wierd iemand

aan dezelve pupillariter te ſubſtitueren , ten gevolge ,

dat die geſubſtitueerde Erfgenaam, wanneer de Zoons

voor de 2o. Jaren ſtierven, de ervenis mogt aanvaarden.

3. Dat
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,, Zy maken behoorlyk onderſcheid tuſſchen

, de erveniſſen, fideicommiſſen en legaten zelve,

5

:

,, daar

Dat het voorhanden zyn van Dogters deze vrye teſta

mentmaking niet belettede, -

Dog wierd dit wederom vergoed a. door de verplig

ting, welke er in het algemeen op de naaſte Vrinden

van ouderloze Meisjes ley, om die te trouwen of te

doteeren en b. in het byzonder op de geinſtitueerde

# welke (zo 't ſchynt) verpligt waren de

Dogters te trouwen.

By de Romeinen, weet men, dat oudtyds de Dog

teren ook geen regt hadden om het teſtament van hare,

Ouders te querelleren ; Dog dit wierd verholpen door

de Praetores, welke wegens de billykheid de Dogteren

in het bezit der goederen ſtelden, waarover by het

teſtament gediſponeert was.

. Dat een aangenomen Zoon geen teſtament mogt maken;

. Dat alle eigen Zoons de Vaderlyke erfenis onder mal

kanderen verdeelden.

. Zodanig dat wanneer er eige Kinderen na de aan

neming van een Zoon geboren wierden, ze beide pro

rata de Erfenis deelden.

Hieruit is dus mede aftenemen, dat by de Grieken

eigentlyk genomen geen onterving plaats had. Zo dat

wanneer een Vader zyn Zoon wilde voorbygaan, en

die zig onwaardig gedroeg, dit by zyn leven doen

moeſt; Hy wierd dan uit den huyze gezet, en moeſt

zo veel als afſtand van de Erfenis doen , 't geen

arcxºgvºg, abdicatio, genoemt wierd v. l. 6. C. de

Pat. Pat. Deze nu egter ſchynt niet willekeurig ge

weeſt te zyn, maar moeſt daarover erkent worden,

clyk nader uit cen gehouden Plaidooy voor zo een

geabdiceerde Zoon by LucIANUs in Abdicato op te ma
ken is.'

. Zo nu iemand zonder diſpoſitie overleed, alleen Dog

ters nalatende, ſuccedeerden die gene, welke die

Dogters trouwden; En zo 'er in het geheel geen kin

deren waren, ſuccedeerden de verdere Erfgenamen,

Mans voor Vrouwen, die van de Swaartzyde voor

die van de Spilzyde, alle tot een zekere graat , te

lang om hier te ſpecificeeren. -

Ik
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,, daar by bezitten ze ook vry meer Geleerd

, heid. (f) - - - , -

,, Hierom verwondere ik my dikwils over de

, buitenſporigheid van dezulke, die zig verbeel

, den als of het Regt en billykheid zonder kunſt

,, en wetenſchap kan beſtaan door een zekere

, natuurlyke ingeving, gelyk de bouwkunde der

,, Byën. -

,, Dog deze zyn volkomen van de weg af, (g)

,, Even eens als in zommige kunſten de natuur,

, als het ware, de beginzelen aanwyſt (gelyk

, in de verwonderenswaardige Meetkunde) welke

I 4 ,, door

Ik zou hier na de ordre by PETITus gehouden mede

op zyn plaats hebben kunnen melden, dat een Vrouw

zo min als een minderjarige onder de 2o. Jaren verder

diſpoſitie had, dan ter waarde van een mudde garft,

Dog dewyl WEssELING in not. reets aangemerkt heeft,

dat dit eigentlyk niet tot de teſtamentmaking maar

tot andere handelingen en contracten zou gehoren,

heb ik dit liever agter gelaten.

(f). Hoe geleerder het geſchreven Regt is, hoe meer bil

lykheid het in zig bevat , was zyn gevoelen (bladz. 113.)

't is geen tyd of plaats thans, om dit nader te onder

zoeken. - - -

(g) Het is waarſchynelyk dat Melanchton hier mede

zyn tegenſtrever CARELSTAD of CARLostADIus in het oog

gehad heeft. Voornamentlyk, wanneer men het eerſte ge

deelte zyner Redenvoeringe in verbis: ,, Scio enim ante ali

,, quot annos, quendam judaico ingenio praeditum, conten

, diſſe hic etiam publice, non licere Chriſtianis Ethnico jure

,, uti, quin Chriſtianos oportet verbo Dei gubernari hier mede

,, vergelykt. ººk -

Nu is uit SEcKENnoRF Hiſt. Lutb. lib. I. cap. 48-5o.

en andere bekent, dat CARELstAp van LUTHER afgeweken

zynde op een Dorp leerde, dat de wetenſchap der talen

tot de Godgeleertheid geheel onnodig was, en dat de werelt

lyke verſchillen naar de WFT vAN Moses alleen behoorde

afgedaan te worden, waar door hy te weeg bragt, dat de

Studenten te Wittenberg geheel verlieten en het Latyniſche

School in een Bakkers Winkel verandert wierd.
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door de oefening der wetenſchap moeten vol

maakt worden, bekenne ik graag, dat de be

ſtiering van regt en reden zyn eerſte beginſel

van de natuur ontfangt. - - -

,, Dog dan moet men my ook toegeven, dat

men zekere en bepaalde beginzelen moet vaſt

ſtellen, uit welkers oorſprong geen regulen

als door de wetenſchap zelve kunnen afgeleit

wörden. -

,, Hoe dikwils word de Menſch door de uiter

lyke overeenkomſt van de eene zaak met de

andere verleid ; Gelyk ter dezer tyd, onder

voorwendzel van vrugten van zyn goed te trek

ken, men ongeoorloofde woeker neemt ; Ja

dikwils door den ſchyn van zyn evenmenſch

te helpen en het invoeren van verdigte ver

kopinge die verſlindende woeker bewimpelt.

,, Dit te onderſcheiden en te verbeteren kan

zonder een geoefende wetenſchap niet ge

ſchieden.

,, Wat voor duiſterheden in de Gerigtsbanken

en wanordre zou aldaar geen plaats hebben,

wanneer men onze Regtsvorderingen niet tot

een zekere manier van Procederen gebragt

had ? Hoe zou men zonder die geoeffende

wetenſchap het onderſcheid weten, dat 'er is

tuſſchen de gewone terugvordering van onze

goederen (Rci vindicatio) en van die, welke

ons door de Pagters (b) ontnomen zyn en

wat dies meer is, -

- - - - ,,De

(i) Volgens de Romeinſche Wetten is het in het algemeen

zeker, dat men de Lichaamlyke goederen (res corporcas)

per Rei vindicationen moet terug eiſſchen.

Dog dat het geen wy door 's Lands Pagters van onze

goe



( 1 13 ) -

,, De zaak zelve noopt ons dus ter bekente-,

,, nis, dat de kunſt en geoefende wetenſchap.

,, noodzakelyk is om het Regt en billyke te

, onderſcheiden en dat dit wederom het voor

, naamſte van de zedelyke wysbegeerte uit

, maakt; Niets is er voorwaar een Geleerd Man.

, onwaardiger, als dat hy de roem van de we

, tenſchap, welke hy belyd, zoekt te vermeer

, deren door andere kunſten te veragten; -

,, Dewyl het immers alle te gelyk uitnemende

, gaven van God zyn, welke ieder moet waar

,, deren en eerbiedigen.

,, Daar het nu een wonderbaarlyke werking

,, des Heeren in de Ziele des Menſchen is, dat

, zy de getallen en derzelver ſchikkinge (waar

,, uit verſcheide kunſten gevormt worden, als de

,, Reken- en de Redeneer-kunde) kennen; Waar

,, om zouden wy dan ook die kenniſſen, welke

,, het billyke van het onbillyke onderſcheiden en

I 5 , de

goederen ter kwader trouw door afperſingen enz. zyn kwyt

geraakt met een andere ingans Regtens zoeken moeten.

Daar van is het onderſcheid groot. -

De Rei vindicatio is een reële actie, welke uit de Wet zelfs

voortvloeit en gedurende 3o. Jaren tegens een bezitter van

onze goederen competeert, om dezelve enkeld met de vrugten

te rug te geven.

Daar de andere niet zo zeer een Actie is, als wel een

middel , 't welk de Practor billykheidshalven wegens de

yexatien van de Pagters geintroduceert heeft, zodanig dat,

zo die door bangmaking enz. dit ontnomen hebben, het

gelve dubbeld te rug geven moeten,

Zo met gewelt viervoudig boven de arbitraire correctie

l. 1. pr. l. 12. 3. 1. l. 9 S 5. ff de Publican.

Ondertuſſchen zou iemand kunnen vragen, waarom daar

omtrent een andere Actie moet plaats hebben als in het

reclameren van geſtolen goederen, om dat deze handel

wyze immers op ſteelen uitkomt, om zig namentlyk met

een ander het zyne te verryken l, 44. S. 1. ff de furt, IYOg,

(n
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, de kennis der Regtsgeleerdheid uitmaken, niet
, hoog ſchatten? . . f. ,

,, Dewyl deze dog Gods beeltenis is en daar

,, uit en uit de wonderbare verligting van Gods

, geeſt voortgekomen zynde, niet minder een

, wetenſchap als andere kunſten mag genoemd

,, worden. , " ,

,, Hier uit nu volgende, dat de Regtsgeleerd

,, heid een wetenſchap is, vloeit daar uit, dat wy

,, niet beter kunnen doen, als daaromtrent die

,, gene te raadplegen en te volgen, welke daarin

,, ervaren en , door dien zy de Wetten in de

, Raadsvergaderingen der Vorſten zelve gedurig

,, over en weer gewikt en gewogen hebben,

vol

Dog deze vraag was reets aan ULPIAN. in l. 1. S. 2. ff.

de Publican gedaan of Hy deed ze zig zelfs, en dus zal ik

ook met Hem daarop antwoorden d. l. 1.

Om dat de Pagters zagter behandelt worden, als kun

nende volſtaan met het dubbeld, daar de openbare dieven

Cn# ontnemers viervoudig moeſten betalen.

Dat nu de Pagters aan de eene kant eenig voorregt had

den, om dat de inkomſten, door hun ingezamelt moetende

worden , de Senuwe van den Staat uitmaken : Geeft den

Keyzer dat des Keyzers is en Gode dat Godes is zeide de

Zaligmaker MATTH. XXII. 21. Dit was te minder onbil

lyk; dewyl zy altyd nog eenig voorwendzel, dat is die ver

pligte inmaning van 's Lands middelen, hadden en de Die

ven geen ſchyn, hoe genaamt. Hierom waren zy (Pagters)

van alle namaning en aanſpraak vry, wanneer ze het ont

vreemde goed van zelfs terug gaven l. 1. S. 4. ff de Public.

Dog moeſt dit geen onderdrukking van den Burger aan

de andere kant uitwerken ; Om het welk voor te komen

de Praetor daar in tot geen welzyn van den Burgerſtaat,

heeft willen voorzien t. 12. ff. Éod.

Ondertuſſchen ſtaat te letten, dat dit ten behoeve van de

onderdrukte ingevoert zynde, die daar van konden renun

tieren en door gewone middelen regtens handelen d. l 1.

S. 4. Eod. gelyk men van een aftin furti mede kan rentºn

tieren en ordinario modo 't zy conditione furtura, 't zv Rei

vindications ageren kan. arg S. uit. j. de OJl. Qua ex del.
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, volkomen doorkneed zyn. Uit zulke is nu het

,, Romeinſche Regt te zamen geſtelt en word

, het zelve by nader gevolg wel en te regt

, gevolgt. '' - - -

,, Hoe zeer de Regtsgeleerdheid in agting ge

,, weeſt is van Keyzer AUGUSTUs tot JUSTINIANUs,

, is overvloedig bekent: ik zal daar over alleen

,, maar zeggen, dat AUGUSTUs, hoewel zelfs

,, onderleid in de wetenſchap en verſchillen van

,, het Regt, egter veeltyds Trebatius, Tubero,

,, Labeo en andere geraadpleegt heeft; Hy had

,, zelfs vriendelykheid genoeg, om Labeo die

,, wat ſtyf op zyn ſtuk ſtond, (i) toe te geven;

,, Dog gelyk de minzaamſte en bezadigſte Vor

,,ſten dikwils wat lang onthoudende zyn, heeft

,, Hy Labeo wel nooit hier over vervolgt, dog

,, hem evenswel doen gevoelen, dat die vryheid

,, hem niet te breed geviel, door Capito (k)
': zo z. ,, ſchoon

(i) Die Heer had wel wat meer Zeemanſchap mogen

gebruken, en zig iets na den tyd ſchikken. HoRATIUs lib. I.

Sat. III. v. 82. merkte dit zyn gedrag reets als een gebrek

van oordeel aan: -

- --- Labeone inſanior inter

Sames dicatur. - -

Een Staaltje van zyn onbuigzaamheid voor Keyzer Au

guſtus kan men by SUEToN. cap. LIV. vinden, dewyl Hy

by het ſtemmen in den Raad op M. Lepidus een openbaar

vyand van Auguſtus aan den Keyzer, die hem vrieg, of

'er geen waardiger waren, om te verkiezen, zeer koeltjes

dorſt antwoorden: Ieder moet zyn vrye Sten bellen, (Sutan

quemque judicium babere) Dog dit ſchynt een erf-zwak ge

weeſt te zyn, om dat zyn Vader Q: Labeo reets zig in alle

manieren tegens Julius Caeſar verzettede. Hedendaagſch

ondertuſſchen geloof ik, dat onze Regtsgeleerden nog min

der hun fortuin zouden maken, wanneer ze zig niet een

weinig ſchikken konden.

(k) Zo ſtyf als Labeo was, zo lafhartig was nu deze

wederom. v. RuTILtUs in vita Ejus.

Een Staaltje daar van kan de Lezer ondertuſſchen mede

by SUEToN. de ill. Gramm. cap. XXII. vinden.
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,, ſchoon Jonger van Jaren, hem in het Burger

,, meeſterſchap voor te trekken.

,, De volgende Keyzers volgden hier in het

, voetſpoor van Auguſtus, geen Wetten of ver

,, ordeningen omtrent het Regt, als na ingeno

,, men advys der Regtsgeleerde ſmakende ; Zo

, lezen wy van TIBERIUs, dat Hy Nerva en

Caſſius ; van VEsPASIANUs, dat Hy Caſſius;29

22 van TRAJANUs en HADRIANUs, dat Hy Celſus;

van andere, (l) dat zy andere tot Raden

hadden. Met dit al plagten hier toe door den

Vorſt geen andere verkoren te worden, als

, die door den Senaat aan Hoogſt Dezelve aan

,, geprezen waren. . .

,, Naderhand hebben ANToNINUs PIUs en

MARCUs genoegzaam altyd Regtsgeleerde tot

Raaden gehad; Ja ALEXANDER SEvERUs, waar

van zo veel Wetten in het Wetboek voorko

men, maakte nooit eenige Wet dan na alvorens

2o. Regtsgeleerden daar over geraadpleegt te

hebben.

,, En wanneer ik dit overdenk, moet ik my

waarlyk beklagen over de onbeſchaaftheid van

onze tyden, en de onagtzaamheid der Konin

gen en Vorſten, die op zig zelfs zonder Regts

o 3 verſtandigen of die daar over gehoort te heb

, ben, uitſpraken doen. Dog wat is er het

, gevolg van?

22
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,,Geen

(!) van deze dient men egter vooral DiocletiANUs en

MAxIMIANUs enz. uit te zonderen.

Deze waren, gelyk van alle Menſchen byna, groote

vervolgers der Regtsgeleerden. LAcer ANTIUs de morte per

ſecutor XXII. 4. zegt er van: jam illa big legiº fuerun

eloquentia exſtincta, cauſidici ſublati, fure Conſulti aut rele

gati aut mecati. .

Zie ook, wat ik (I. D. V. Vert. bladz. 128. (n) en 2.18.)

van FREDERICK III. en voornamentlyk CALIGULA gezegt heb,
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,, Geen ander, als dat er dagelyks zo veel

, met de Regten ſtrydende zaken voor den dag

,, komen, die de eer der Vorſten niet weinig

,, nadeel doen. (m)

,, Dewyl nu die vermaarde (Romeinſche)

,, Regtsgeleerde deze wetenſchap als geſticht

,, en alles naukeurig onderzogt hebben, wat tot

,, handhaving der Burgerlyke Maatſchappye ver

,, eyſt word, als daar zyn , by voorbeeld : de

,, Regten der Perſonen, de Verdeling der za

,, ken, de Middelen, om eigendom te verkry

,, gen, Overeenkomſten, Opvolgingen, Erffe

,, niſſen, Verbinteniſſen, Aanſpraken met Regt,

,, Straffen der misdaden enz. (n) -

,, Zo hebben wy reden, om God te danken,

•, dat Hy dit (Romeinſche Regt) aan het (Duit

,, ſche) Ryk als weder geſchonken heeft. Want

,, het is zonder Gods voorzienigheid niet toege

,, gaan , dat, daar door den ondergang van het

,, Romeinſche Ryk deze Wetten mede verloo

,, ren, en onbeſchaafde Gewoontens in de plaats

,, raakten, ongeveer 5oo. Jaren na JUSTINIANUs

,, dezelve in de Schoolen en Gerigtsbanken

, wederom ingevoert zyn.

,, Deze herſtellinge heeft niet alleen in de

,, Regtspleging maar ook in de Burgerlyke

,, handel en wandel de kwaade ingekropen Ge

,, WOOn

4.

(m) Hier word onze, anderzins zo bedaarde Spreeker,

wat ver door zyn yver voor de goede zaak vervoert; Dit

alleen zou wel haaſt een bewys kunnen uitleveren, dat Hy

onder de Godgeleerde moet getelt worden, om dat die een

ſterk woordje minder kwalyk moet genomen worden, wan

neer ze wat vyerig van Geeſte zyn. RoM. XII. 11.

(n) , Perſonarum Gradus, Reruïn diviſiones, Acquirendi

,, modos, Contractus, Succeſſiones, hereditates, Obliga

, tiones, Actiones, Penas delictorum &c.
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woontens veel verbetert; ja de wetenſchappen

aangekweekt; Laten wy het dan, om het gemeen

nut, dat daar uit zo veel volken trekken, ten

minſten handhaven.

,, Dit geſchreven Regt nu is een trooſt en hulp

tegens alle tirannye ; Hoe geleerder het is

hoe meer billykheid het in zig bevat ; Het

ſtrekt den gemeenen Man en vrygeboren Bur

er voor een borſtwering tegens de begeer

lykheden der Grooten; Wat zouden de droe

vige gevolgen zyn, indien het weggenomen

wierd ? .

, Tiranny en onderdrukking dier Grooten,

welke hunne hartstogten en willekeurige ge

moedsbewegingen den Volke als Wetten zou

den voorſchryven. 't Ontbreekt zeker nooit

aan voorwendzels, om die eenigen glimp van

billykheid te geven. Hier aan zegt CICERo

te regt : Dat wanneer men van het Regt af

wykt er niets zeker blyft en by gebrek van

geſchreven Wetten alles in het wilde zoude

lopen.

,, De natuur der zaken is zodanig geſtelt,

dat die onzekerheid en tirannye (door een

gebrek van het geſchreven Regt te veroor

zaken) wederom gelegentheid zou geven tot

het maken van nieuwe Wetten.

,, En hoe zouden die geſtelt zyn ? Slegt en

onbeſchaaft, gelyk ons de huidendaagſche

Voorbeelden uitwyzen op zommige plaatzen,

ja zelfs de tegenſtrydigheid derzelver in een

en dezelfde Stad.

,, Dewyl nu dit ons (Romeinſch) Regt niet

alleen tot geruſtheid van den Burger-Staat,

maar ook door gelykluidende Wetten zo veel

,,Vol
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, Volkeren als te zamen verbind, waarom zou

,, den wy dan het zelve niet behouden en met

,, alle kragt verdedigen, als te zamen geſtelt

,, door zo veel voortreffelyke Mannen; als met

,, overleg van de eerſte verſtanden te rug geroe

,, pen; als het billykſte en het meeſt overeen

,, komende met het Regt der Natuur, als ons

,, dekkende tegens alle tirannye , als voordelig

,, zynde voor de goede zeden. Ja Ik ga zelfs

, verder, en oordeel dat, wanneer het al niet

,, in de Schoolen geleert en in de Gerigtsban

,, ken gebruikt wierde, men het zelve in de

,, publyke Leſſen de Jeugd moeſt voorlezen,

,, om dezelve in de waare geſchapentheid van

,, regtvaardigheid en billykheid te onderwyzen,

,, Want met een woord, nergens ſtraald het

,, Beeld Gods volmaakter en luiſterryker in door,

,, als in deze (Romeinſche) Wetten.

,, Laaten wy dan die Groote God bidden,

,, dat hy tot de ruſt des Vaderlands ons by deze

,, wetenſchap behouden wil.

IK HEB GESPROKEN.

A A N ST E L L IN GE N.

's GR A V E IN H A G E.

den 13. May 177o.

H. Hoog Mog. hebben, in plaats van de Heer

Mr. Johannes Roſeveld, die zyn Dimisſie ver

zogt en bekomen heeft, aangeſtelt de Heer

Mr. JAN HENDRIK DE KOKELAAR

IOC

R A A D s H E ER

H O V E v AN v LA A N DE R E N.

in den
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A C A D E M I E ' N I E U W S.

U T R E C H T.

In de Rechten zyn gepromoveert:

Den 26. February

D. RUDOLPHUS HAGEDOORN, Daven

tria-Tranſiſalanus, na gegeven Specimen Ju z

ridicum, Exhibens Theſes quasdam, juris

Romani Controverſas.

Den 22. Maart.

D. ANTONIUS TEN BRINK, Daventria-Tran

ſiſalamus, na gegevene Diſputatio juridica,

Exhibens Explicationem duarum legum.

Den 12. May.

D. NICOLAUS PESTERS, De Jure maritimo

Federati Belgii.

- Den 19. dito.

D. CASPARIUS BURMAN: De injuria Prae

textatis inlata. -

F R A N E K E R.

Den 3o. Maart. -

D. H. P. STAMPKE, Lievershuſà-Cellenſis

publicé: De Portorio & paena Commisſi.

Den 14. April. n

D. NAMNE SYNIA, Doccumo Friſius : De

Modis, quibus tollitur Obligatio.
va Den 8. May.

D. M. HETTEMA, Bolswardia-Friſius, gede

fendeert hebbende Theſes jurid. Inaugurales.

Den 4. May. -

Heeft de Heer A. J. CONRADI Franequera

Friſius, ſub praeſidio V. C. HERM. CANNE

GIETERI als Auctor verdedigt Diſſertattonis

Philologico-Juridicae part. I. de jure Aſylo
rtuin. En Den 5. dito.

Sub praeſidio V. C. E. WiGERI part. II. Ejusd.

Diſſertationis.



D E

R E GT S GE LE ER DE

VI. V E R T O O G.

Voor de Maand juny 177o.

Rurſus quid virtus & quid ſapientia poſit;

Utile propoſuit nobis exemplar.

HoRAT. lib. I. Epiſt. If

Wat wetenſchap en zuivere deugd ver

moogen, - - - -

Stelt hy, door een ſtigt'lyk voorbeeld ont

voor cogen.

Sl##% le, de levens- en lotgevallen van

# N': PAPINIANus bekent zyn, zal geen
## D # zwarigheid maken Hem de trooſtelyke

%###SS woorden van AEneas by Virgil. lib.
###R XII. v. 435.

Diſce puer virtutem ex me, verümque Laborem;
Fortunam ex aliis.

in de mond te leggen en die tot de, in de Reg

ten zig oefenende, jeugd byzonder te rigten.

Geen wonder dan, dat veele geleerde Mannen

de gedagtenis van dezen in gaven en verdienſten

zo uitmuntenden Regtsgeleerde voor de verge

telheid bewaart hebben en zig wylen de Heer

Syndicus OTT9, toen Hy. nog Hoogleeraar te ,
IV. DE EL. K Duis
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Duisburg was, de moeite reets gegeven heeft

opzettelyk zyn leven te beſchryven en dienaan

gaande alles by malkanderen te halen, wat daar

over hier en daar gézegt is geworden;

Gelyk CUJACIUs zig al lang te voren verledigt

heeft, om de Wetten, uit deszelfs Reſponſa enz.

getrokken en in het Wetboek geplaatſt met een

byzondere Commentarius op te helderen.

En nog minder wonder, dat, dewyl de Heer

Otto (a) reets te regt gemeent heeft, dat deze

PAPINIANUs zig zelfs door zyn wetenſchap en

deugd een duurzame Eerzuil in alle Hoge Schoo

len en Gerigtsbanken opgerigt heeft, de Heer

Profeſſor BAviUs VooRDA dezen Man , als een

luiſterryk voorbeeld zyne Toehoorderen voorge

ſtelt heeft in een opzettelyk daar toe gehoudene

Redenvoering, welke ik reets (IV. D. Il. Vert.

bladz. 4o.) aangekondigt, heb en ons nu door

den druk gemeen gemaakt is. (b)

En hoewel het zo min myn voornemen, als

van de Heer VooRDA (c) is, om zyn leven en

Lotgevallen hier te beſchryven, zal het, ten

minſten voor die Lezers , welke daar van niet

onderrigt zyn , niet onaangenaam en geenzins

hier oneygentlyk zyn, dat ik hen met een woord,

in aanzien van zyn dood, iets mededeel; om dat

die juiſt een roemrugtige getuige (wat andere (d)

ook

(a) In PAPIN. cap. XVI. in L.

(b) Lugd. Batav. apud Sam. &5 job. Luchtmans, Acade

mie Typographos 77o. Quarto.

(c) Orat. p. 5. 37.

(d) Deze wederlegt Otto d.. l cap XI'I in ſpecie S. 5. 6.

alwaar Hy teffens onderzoekt, of dit gedrag van Papianus wel

voorzigtig geweeſt is, en hy, naar het gevoelen van BoDINUs

lib. III. de Reg, cap, IV. niet beter gedaan gehad den Keizer
tOG
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ook zeggen) van 's Mans onbuigbare deugd ge

weeſt is.

De Lezer weete dan, dat, volgens het gemeen

gevoelen Keyzer Caracella zyn broeder Geta

hebbende doen om hals brengen alle moeite door

beloften en dreigementen van de dood zelfs by

onzen PAPINIANUs deed, om Hem te beweegen

van deze moord in den Raad en voor het Volk

te wettigen. - * * * *

Dog dat Hy dit datelyk van de hand wyzende

aan den Keyzer met veel vrymoedigheid, alleen

zulke groote Zielen eigen, dorſt antwoorden :

Dat een moord niet zo ligt te ontſchuldigen,

als te bedryven was. - - - - - - - -

Dat de Keyzer hem daar op verzoekende van

ten minſten het Volk te doen denken, dat Geta

zig zelfs, door op het leven van den Keyzer

toe te leggen, dit op den hals gehaalt had,

daarop even onverſchrokken geantwoord heeft :

Dat het een tweede moord zou zyn een , die

onſchuldig ter dood gebragt is, nog daar en

boven valſchelyk te beſchuldigen. * * *

Waarom Hy dan ſterven moeſt en in het byzyn

van den Keyzer zelfs met een byl onthooft wierd.

Hebbende die wreedaart by dit geval alleen

nog die aandoening voor het Karakter en ver

dienſten van dezen Man gehad, dat Hy die gene,

welke de onthoofding gedaan heeft, beriſpte :

dat hy het niet met het zwaard verrigt had.

Gelyk de Lezer dit een en ander omſtandiger

by OTTo (e) vinden kan, waartoe ik hem kort

K 2 heids

toe te geven, als door zyne weigering de Republyk te be

zwaren en meer ongelukken, voornamentlyk door zyn et

gen dood veroorzaakt, te veroorzaken.

(e) d. cap. XVI. per tot.
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heidshalve wyze, om tyd en plaats te hebben

tot de Redenvoering van de Heer VooRDA zelve

over te gaan.

Zyn Wel-Ed. ons PAPINIANUs daarin als een

ſtigtelyk voorbeeld ter navolging zullende voor

ſtellen, merkt vooraf by wyze van een korte

Inleiding aan, dat het nut der geſchiedenis mede

daarin voornamentlyk beſtaat, dat ze grote Zie

len zonder eenig vooruitzigt van beloning tot

deugds-betragting ontvonkende andere, alleen uit

vreeze voor veragting, als een afſchrik van alle

euveldaad doet hebben;

Dat Hy daarom het een of ander voorbeeld

van een roemrugtig Man ter beſchouwing zullen

de ſtellen daartoe , om binnen het beſtek van

zyn beroep te blyven, een Regtsgeleerde van het

eerſte zoort voor den dag brengt,

Dat Hy, om die te vinden, welke aan zyn

voornemen voldoet, niet veel behoeft te zoeken,

maar datelyk onzen PAPINIANUs in het oog valt,

wiens leven en eerampten Hy egter niet verhaalt,

nog optelt, om de Lezer door die uiterlyke

luiſter niet voor in te nemen, maar Hem zo veel

te beter van naby te doen beſchouwen, als van

alle optooiſelen ontbloot en alleen in zyn blanke

deugd en wetenſchap uitblinkende. (f)

Want, hoewel er voor PAPINIANUs verſcheide

vermaarde en grote Regtsgeleerden gebloeit en

de Wereld met hun Schriften verrykt hebben,

oordeeld onze Spreeker (gelyk andere mede ge

daan hebben) dat 'er geen van deze by Hem te

vergelyken is;

Dewyl de vorige, naar zyn begrip , veele

gemene zaken nagelaten hebbende, ook verſchei

- de

(f) Orat, pag. 3-7- -
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de Stukken geleert die meer tot onderrigting der

Jeugd , als voor geleerde Mannen geſchikt wa

ren, PAPINIANUs nooit iets ten papiere bragt, als

dat nieuw was en zelfs de verſtandigſte tot nut

en vermaak kon ſtrekken;

Daar aan toeſchryvende , dat Hy zo weinig

Commentarien, maar in tegendeel zo veel Quae

ſtiones en Reſponſa geſchreven heeft, zodanig,

dat men 5o. Boeken over de wederleggende

Regtsgeleertheid, (jus Controverſum) door Hem

vervaardigt, tellen kan. (g)

In dit gedeelte der Regtsgeleertheid munte Hy

volkomen uit, zodanig dat zig ieder om het zeerſt

over zyn doordringend verſtand en vierige liefde

tot billykheid verwonderen moet en Hem even

zeer hier toe geſchikt vinden zal, of Hy over

zaken in jure dan in facto zyn gedagten mede

deelde, -

Het eerſte meent de Heer VooRDA, (b) onder

- - an:

(g) pag. 9. Wat onderſcheid er tuſſchen Qatſliones enReſponſa is toont CUJAcius in Papin. pr. A

In Quaeſtionibus ſc; disputatur; In Reſponſis vero deciditur.

Adeo út in his PAPINIANUs JCti, in illis Doctoris uunei e

fungatur. - -

Et quoniam in Quaeſtionibus electio eſt auſtoris; in Re

ſponſis vero Conſultoris, qui rogat aut conſulit autoren,

PAPINIANUs in Queſtionum Libris non niſi difficiles & arduus

quaeſtiones tractavit, quia ei pudori fuiſſet eligere ſaciles aç

leves; Reſponſa vero ejus ſunt pleraque facillima pro tºt res

fert & cauſa & factum, quod in conſultationem deducitur.

(b) Orat. pag. 9. (a) Of ondertuſſchen d.. l. 33. D. de

Uſufr. de intentie van de Heer VooR9A wel bewyſt, kan ik

zo ſchielyk niet toeſtemmen, wanneer ik in aanmerking

neem, dat PariNIANUs zig daar by voorſtellende het geval,

waarin aan den eenen den eigendom en aan den ander n het

vrugtgebruik gelegateert en de laatſte voor den Teſlateur

- - OVCY

K 3
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andere, te moeten blyken ex l. 33. D. de Uſufr.

1, 55. D. de Cond. indeh. l ult. D. de Cond inſt.

Z. 9. . D. ad l. Falcid. l.. 16 pr. D. de Caſt.

pecul. l. 34. S. 1. & 2. D. Teſtam. mil. welke

laatſte Zyn Wel-Ed. oordeeld niet van PAULUs,

aan wien men ze gewoonlyk toeſchryft, maar

van PAPINIANUs te zyn. - e

Van het tweede geeft Hy ons als bewyzen op

l. 4o. S. 3. D. de Patt. l. 26. D. de probat.

l. 69. pr. D. de jure dot. l. 3. D. de Reb. dub.

en antwoord by die gelegendheid op het verwyt,

dat men gemeenlyk aan Lieden van ons beroep

doet, dat zy namentlyk wat al te naauw op de

woorden en niet genoeg op de meening van de

Contrahenten en Teſtateuren letten, door aan

te merken, dat, indien PAPINIANUs in een van

beide mogt gezondigt hebben , Hy het laatſte

eerder als het eerſte te ver getrokken heeft. (i)

Ondertuſſchen voortvarende met de ſchrander

heid van PAPINIANUs in het naſpeuren van de

W913

overleden is, oordeelt, dat niet op den Erfgenaam maar op

den Legataris van den eigendom dit vrugtgebruik vervallen .
InOet. - - - -

Dat is waarlvk een fraaye oplosſing, om dat men in den

eerſten opſlag veronderſtellen kan, dat, dewyl de Legaten,

door de dood van den Legataris by het Leven van den Teſta

teur vervallen en blyven aan den geïnſtitueerden Erfge

naam , v. l. un. S. 3. C. de Cad. toll. het hier mede ook zo

moeſt gaan; Daar PAPINtAxus te regt diſtinguerende dit niet

tot dit geval, maar tot de conſolidatie van het vrugtgebruik

met den eigendom, uit deze manier van Legateren volgende,

te huis brengt; Dog of Hy daar van de Uitvinder is en dus

door deze Wetkan bewezen worden, dat hy nooit iets ſchreef,

als dat nieuw was, zou men, niet ongerymt, kunnen in twy

fel trekken. Aangezien in L. 4. D. ſi Ujitsfr. pet. JULIA

INUs, (welke PAPI NIANUs zelfs zeer waardeerde v. OTTo

cap. XI. S 6.) daar van in diergelyk geval niet vreemd ge

weeſt is.

(i) Orat. p. 11, 12, 13, 14, 15.



( 127 )

waare meening van den Teſtateur door voorbeel

den aan te toonen, brengt Zyn Wel-Ed. 'er een

voor den dag ex l. 1o2. D. de Cond. & dem.

waarin PAPINIANUs, door voor het belang van

de onnozele kleinkinderen te zorgen, een over

tuigend bewys uitlevert, dat de billykheid en

ſchranderheid te gelyk in zyn gemoed huisves

ten. (k)

Om kort te zyn de Heer voornA (hier in

volgende het gemeene gevoelen) is mede van

gedagten, dat er nooit iemand geweeſt is, wel

ke met onzen PAPINIANUs zo in het algemeen (l)

als in het byzonder in het ſtuk van Adviſeren

te vergelyken was, de zaken zo diep en verſtan

dig heeft weten inte zien, te onderſcheiden en

op de voorkomende gevallen zo wel toe te pas

ſen. (m)

Waar in teffens te verwonderen, dat de den

kingskragt in die man zo groot en fyn geweeſt

is, dat iemand in den eerſten opſlag veeltyds dat

geene niet in zyn uitdrukkingen vinden zal, dat

Hy na een tweede Lezing en nauwkeurig on

derzoek daar in ontdekken moet. (n).

Daarom was deze verlichte geeſt ook by na

alleen in ſtaat om de Regtsgeleertheid tot zeke

re vaſte regelen te bepalen. * -

En dewyl Hy hier in andere de loef afgeſto

ken heeft, meent de Heer VooRDA dat 1 lem de

naam van Regularum artifex (hem door ande

K 4 Te

(k) Orat. p. 15. 16.

(l) HIERoNY MUs was reets van gedagten, dat PAT NIA

NUs zo veel gezag had in het wereldlyke, als l'AUlus in het

Goddelyke Regt. GRAviNA lib. I cap. 99.

(m) Orat. p. 17. 19 Jupét. p. 31. ,, Cui nulla ungtianº

, ſecnla parem dede runt.

(n) p. 18.
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re mede reets gegeven (o) byzonder paſt (p)

'er verweert hem kragtdadig tegens die geene,

welke mogelyk deze onderneming en ſpitsvin

heid voor geheel iets anders aanzien. (q)

Waarna zyn Wel-Ed. voortvaart alhier maar

met een woord en met weinige voorbeelden,

om dat hy van mening is dit by gelegentheid

verder uit te breiden aan te toonen , dat de

deugd niet minder als de wetenſchap PAPINIANUs

verciert heeft.

Daar toe telt hy deze drie deugden op, Ze

digheid opregtigheid en onpartydigheid en ſtelt

als een gewrocht van de twee eerſte voor,

1. Dat, hoewel hy alles beter wiſt als iemand

anders, zig met de geringſte wel gelyk heeft

willen ſtellen.
-

2. Dat hy nooit met opzet iemand wederlegt

heeft.

3. Maar altyd, wanneer hy genoodzaakt was

de wanbegryppen aan te doen, dit met al

le bedaartheid en zagtmoedigheid uitge

voert heeft; Zodanig zelfs, dat hy de naam

van de Dryvers van die gevoelens niet al

leen verzweeg, maar ook,

4. Gelyk hy zig zelden inliet omtrent overle

denen, met zo veel nedrigheid en kleinag

ting van zig zelfs daar in te werk ging, dat

het zig liet aanzien, of hy zig zelfs ſchaam

- de

(o) v. OTTo d. l. cap. XII. Q 3.

(p) Orat p. 2o. Zie ondertuſſchen, wat er hier omtrent

mede van Q. MUcrUs ScEvoLA PUBL. FIL. PUBL. NEP.

in ons I. D VIII. Vert. (d) gezegt is.

By gelegentheid van de beoordeeling van G. D'ARNAUD

vitz Sect tarzin door de Heer Profeſſor H. J. ARNTzENfus

uitgegeven. - - - - - *.

(4) p. 21.22.

* .

* * * *

.
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l

de van een ander te verſchillen; Hoedanig

gedrag PAULUs en ULPIANUs omtrent hem

egter niet zouden gehouden hebben.

5. Dat hy in navolging van andere grote man

nen zig nooit geſchaamt, maar altyd een

eer gerekent heeft, van de verkeertheid van

zyn gevoelen overtuigt, het zelve opentlyk

te herroepen. (r) -

Voerende de Heer VooRDA tot een bewys van

de derde (Zyn onpardigheyd) aan. -

Dat Hy in zyne hoedanigheid van Advokaat

Fiscaal, zelfs in zaken, welke twyfelagtig

ſcheenen en dus pro aerario konden uitge

legt worden, tegens de Lands-caſſe dikwils

geadviſeert heeft. (s) -

Eindelyk de Heer VooRDA iets moetende zeg

gen van de wyze van zig uit te drukken welke

PAPINIANUs eigen was, tooont hy.

1. Dat die uitermaten cierlyk was, wel niet zo

omſtandig, als die van CICERo, maar be

- knopt

(r) p. 23. 24. GRAvINA d. l. beſchuldigt egter PAPINIANUs

dat Hy nooit een anders gezag waardeerde; Dog MAscov.

in not, heeft dit genoeg wederlegt.

Ondertuſſchen ſchynt de manier van ſpreeken, welke

Papinianus in l. 74, ff de Legat. 2. bezigt: Non eſt verum

quod Alfenus retulit, ook een bewys te zyn, dat, hoe be

daart hy was, Hem de gal ook wel eens over liep.

* De Heer Otto cap. XV. deze en volgende deugden van

dezen zynen Held mede gedenkende, zoekt Flem J. 4.

hier uit te redden door CUJAcius, die wederom meent dat

deze Alfenus merendeels zo ongelukkig te pas komt, om

dat de Regtsgeleerden niet veel verdragen konden van een

Man, die HoRATIUs verhaalt een Schoenmaker van zyn

handwerk van te voren geweeſt te zyn; Het is hier geen

tyd of plaats om te onderzoeken, hoe ver dit zeggen van

HoRAT lib. I. ſat. III. v. 13o ſeqq. waarheid is, dan niet?

(*) Orat, p. 25, 26, 27, ** * * * *

K 5
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knopt en deftig als die van Livius en SA

LustIUs. (t) -

2. Dat, gelyk Hy de Griekſche en zyn eigen

taal (u) in alle volmaaktheid bezat, van de

eerſte niet, om daar mede een vertoning

van geleertheid te maken, maar als het te

pas kwam zo wel wiſt te gebruiken, als

deze en geene oude ſpreekwyzen van zyn

eigen taal, om de zaken met zo veel te

meer nadruk uit te drukken.

3. Dat Hy het Latyn niet minder zuiver ſprak,

als ALFENUs VARUs, (v) hoewel zo veel

eeuwen voor Hem geleeft hebbende. (w)

Beſluitende de Heer VooRDA deze zyne Lof

ſpraak over PAPINIANUs met aan te merken, dat

men alles in Hem vinden zal , wat cierlykheid,

eenvoudigheid, deftigheid van ſtyl en daarenbo

ven een voorbeeldig gedrag ooit in andere ver

mogt hebben; (x)

Geen

(t) Die beknoptheid, welke de Heer VooRDA in Hem

en waaraan Hy van te voren (bladz. 127.) een vry geeſtige

en voordelige uitlegging gedaan had, kwam zommige wat

duiſter voor, CUJAcius zelfs ad. l. 4o. S. debitoris de pign.

att. laat er zig, dus over uit : Multa nobis Papinianus

ſubintelligenda & ſubaudienda reliquit , & plus habet in

receſſu quam in fronte , ut eſt comprehenſione rerum brevis.

Conf. VooRDA Orat. p. 3o.

(u) De Heer VooRD.A verſtaat hier p. 28. per Ta ſuaque

vernaculae , na alle waarſchynelykheid, de Latynſche taal.

Zo ondertuſſchen PAPINIANUs te Emiſa in Phºenicien ge

boren is, zou de Phaeniciſche taal, met de Hebreeuwſche

veel overeenkomſt hebbende, de noedertaal zyn. Dog zie

hier over Otto cap. IV. S. 1. die Hem teffens wegens des

zelfs Latiniteit mede ſterk verdedigt. cap. VI. S. 6. 7. 8. 9.

(v) v. HoRAT. d. l.

(tv) O at. p. 27. 28. er

(x) p. 29.

g

:
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Geen wonder dan, dat na zyn dood deze Man

van ieder hoog geſchat, zyn Schriften als God

ſpraken geraadpleegt, altyd, in val van verſchil

met andere, door de Vorſten zelfs voorgetrokken

zyn (y) en dat men de Studerende Jeugd in het

derde Jaar van hunne regts-oefeningen eenige van

zyn Boeken liet beſtuderen, -

Waardoor zy de naam van Papinianiſten voe

rende uit eerbied voor Hem zyn nagedagtenis

met een plegtig feeſt vierden. (z) -

Waaraan men dit zeldzame moet toeſchryven,

dat TRIBoNIANUs en de overige te zamenſtelders

der Pandecten uit eerbied dezelve, om zo te

ſpreken, ongeſchonden gelaten hebben; daar zy

van die der andere Regtsgeleerde zo veel verkorte

en verminkte uittrekzels gemaakt hebben (aa)

't gunt onze Spreker, als een voorzienigheid

Gods aanmerkt. (bb)

Gelyk ik nu met de Heer VooRDA mede een

waare eerbied voor de verdienſten van Zynen

Held hebbe en oordeele, dat Hy die wel te regt

als een Loflyk voorbeeld, inzonderheid aan de

Jeugd, voorgeſteld heeft. - - -

Ben ik mede verpligt te belyden, dat de wyze,

waarop Hy die voorſtelling doet, zeer leerzaam

en allercierlykſt ingerigt is ; zo dat ieder deze

Redenvoering, zelfs in des Spreekers verrukkin

gen, waarin Hem de deugden en bekwaamheden

van zynen PAPINIANUs dikwils al vry ver weg

voeren, moet hoog ſchatten. -

Want hoewel het onderwerp geenzins nieuw

1S »

(y) p. 30-35.

(z), p. 34.

(aa) p. 35.

(bb) P. 37.
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is, als hebbende de Heer OTTo, volgens de op

merking reets van MAscovIUs (cc) genoegzaam

alles aangehaalt, wat men gevoeglyk over dezen

Man zeggen kan, is de Styl en bewegende manier

van Hem op nieuw te vereeuwigen en ter navol

# (dd) beminnelyk te maken, welke de Heer

ooRDA gebruikt, zo cierlyk , innemend, en

leerzaam, dat de geleerde wereld, niet zonder

reden, met ongedult deze Redenvoering te ge
moed gezien heeft. N

De Heer KAREL ANTONY WETSTEIN heeft dus

in zyn treffelyk daar voor gedrukt Latynſch

Helden-digt niet te veel gezegt, nog de Heer

JANUs GRoTIUs te onregt de Heer VooRDA aan

gemoedigt, om dezelve ter drukpers over te ge

ven, in zyn zuiver en aardig Latyns digtje daar

agter geplaatſt, dat om zyn beknoptheid my by

zonder wel behaagt en waarom ik het alhier,

om te tonen, dat ik zyne Loftuiting omtrent de

verdienſten van deze Redenvoering vry wel ge

plaatſt vinde in het Hollands, hoewel gebrekke

lyk, overgebragt, laat volgen ; - - - -

Wat toeft gy leerzaam Schrift, uit Cicero's

- brein geboren,

Spoei voort ! de wereld, die u wagt, bly

moedig in te treén ! -

Wie

(cc) add. GRAvINIE Locum.

(ddy 't Heeft my wel eens verwondert, waarom onze
Hollandſche Digters het Treurſpel, 't geen er van deze

PAPINLANUs in het Italiaanſch en daaruit in het Latyn door

GRAviNA overgebragt voorhanden is, vid. GRAviNA d cap 99.

in f. &# ibi MAscov niet in het Hollandſch gevolgt en daar
door zyne ſtandvaſtigheid, niet minder als die van Cato

dienende vereeuwigt te worden, tot ſtigting op ons Amſter

damſche Schouwburg aan het Gemeen niet hebben doen

bekend worden.
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Wie kwam na Romens bouw, zeg vry, iets
fraajers ooit te voren zº

Zo cierlyk, juiſt gevormt, zo net en wel

» geſchikt door een ?

ZWie zuiverder. Latyn ten tyde van Auguſt te

horen ? *

Onnodig dan, dat men geſtaag die gouden
eeuw beween'.

Tree dan ter weereld in, om algemeen vermaak

te baren -

Aan die ter goeder uir u aangename komſt

begeert, ,'

Ik meen het egt geſlagt der beſte en braafſte
w Redenaren, -

En die 't Romeinſche Regt verſtaat en na

zyn eiſch waardeert. - ,

Geen beuzelaar gewoon vergeefſch daar tegens
tl4 t İ C U/2/'6/7 -

Uit aangeboren haat, die zyne laffe ziel

beheert !

A C A DE M I E -N I E U W S.

U T R E C H T.

Gepromoveert:

Den 15 dezer D. FRANCISCUS STRAAL

MAN Praepoſitus Eccleſiae olim dictae St. Salva

toris, quae eſt in Urbe Trajectina Batav. na gege

ven Diſſertatio: Ad Ulpiani. Fragmentum.

Den 19 dito D.JOANN. EGID. CONRAETZ.

Vonlonenſis: de Furtis eorumque poenis.

Voorts
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Voorts heeft den 16dezer D. MICHAEL PAXI

bE SZATHMAR Ph. St. Patakino Hungarus

onder voorzitting van den Heere MEINARDUS

TIDEMAN J. U. D. Jur. Nat. Gent. & Publ.

Rom. Germ. Prof. Ord. verdedigt zyne Diſſert.

Anti-Ruſſaviana: de Habitu Religionis Chriſtia

nae ad vitam Civileiii.

G R O N I N G EN.

Den 19 dezer is D. HENRICUS LUDOLPH

WICHERS Groninganus gepromoveert, na open

bare verdediging van zyne Diſſert. Inaug: de Prin

cipio juris cogendi.

Gelyk mede D. ADRIANUS BERTLING

Uroninganus, mede na openbare verdediging van

zyne Inaug. Diſſert. Ad L. 2o. C. de Neg. geſt.

Den 2o dezer D.JAN SIBENIUS TRIP Gron.

mede openbaar verdedigt hebbende zyne Inaug.

Diſſert. De jure Linguae.

te Wyders heeft den 13 dezer de Wel Ed Hooggel.

Heer JOHANNES CANNEGIETER met de

gewone plegtigheid zyn Inwyings-Redenvoering,

als Profeſſor Juris Civilis gehouden: De Romano

rum JCtorum excellentid & Sanctitate.

I" R A IV E IK E R.

- Den 2 May is tot Licentiaat der beide Regten

verklaart H. W. AB AYLVA Nobilis Friſius na

vooraf uitgegeven te hebben een Specimen Juris

Uuiverſalis Juxta atque Civilis inaugurale exhibens

quaedain de ſervitute tum in genere, tuin in ſpe

cie de ſervitute pocrie. -

Den 2 dezer gepromoveert A. R. BINKESWorc.

Friſ, na gehouden Diſſ, de Arbitris Compromiſſa

riis. w ALA
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A L K M A A R.

De Heeren Burgermeeſteren en Regeerders

dezer Stad hebben de Heer Mr. JACOBUS vAN

VAASSEN aangeſtelt tot Lector in beide de

Regten alhier.

L ET T ER N I E U W S.

L E I D E N.

By job. Le Mair (zie GRoNINGEN.)

A IM S T E R D A M.

M. Rey a imprimé Loix de Platon par Le

Traduêteur de la Republique 8vo 2. vol.

By P. Dorewaart , ('s Hage de Wed. van

Thol, Haarlem van Delden, Leiden Luchtmans,

Rotterdam de Viſſen, Dordrecht P. van Braam

en Bluſſé en Zoon) word uitgegeven voor reke

ning van den Autheur: DE GULDE VRyHEID of

de oude Conſtitutie der Regeeringen, Burge

ryen en Gilden der Hollandſche Steeden', zo

als die door de oude Graven ingeſtelt en be

grepen is in het Advis van het Hof van Holland

van 1685. rakende de oude Stad Dordrecht ,

Mitsgaders de verantwoording van den Heer

Jacob de Beveren Heer van Zwyndrecht, als

Threſaurier van het jaar : 672. rakende de

bezwaren Hem ongegrond te laſte gelegt; Als

ook verantwoording van den HeerJoAN BARUETH

Predikant te Dordrecht in twee gedrukte Me

*horien en Echte brief aan de Magiſtraat dier

Stad overgeleevert. De prys is 12. Stuiv.
's GRA
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's G R A V E N H A G E.

- By de Wed. O. van Thol en Zoon is gedrukt -

en alom te bekomen : Verkort Verhaal der

Gebeurteniſſen van de berugte en gedenkwaar

dige Regtzaaken met derzelver Vonniſſen, ze

dert 156o, tot 1745. voorgevallen , voorheen

in 22. Deelen beſchreven door den Heer GAvoT

DE PITTAvAL Advocaat voor het Parlement van

Parys nu in een geregelde Tyd ordre in twee

Deelen vervat, met een uitgeſtrekte Voorrede,

behelzende korte Vonniſſen van vroegere en

latere tyden, hedendaagſche Manier van Ci

vile en Criminele Proceduren, Verhoringen,

Pyningen enz. om derzelver merkwaardigheid

in het Nederduitſch overgebragt, zynde dit

Werkje onderſcheiden van dat geen in 1737.

door den Heer P. LE CLERQ is uitgegeven; als

wordende hier in 78. zaken meer verhandelt,

als in dat van 1737. -

Dat Hy ondertuſſchen de Voorrede van dat

Franſche Uittrekzel in haar geheel vertaalt heeft,

daarmede heeft hy veele een byzondere dienſt

gedaan, om dat die een kort begrip geeft van

de Regtsplegingen in Vrankryk en die wederom

nodig zyn te weten tot beter begrip van de Von

miſſen zelve.

Ondertuſſchen moet ik, voor dat hier van af.

ſtappe, met een woord in aanzien van een aan

rmerking in het Bericht van den Vertaalder

bladz. IV. zeggen, dat het in ons gelukkig Va

derland zo vreemd niet moet voorkomen, als

de Vertaalder denkt, dat een aanzienlyk Parla

ment verſcheide playdoyen voor en tegens be

ſchuldigden over toverye aangehoort en die be

Von
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vonniſt, maar ook zelfs aangeduid heeft, welke

de wezentlyke kenmerken waren om de waaré

betovering van de valſche te onderſcheiden;

Wanneer men opmerkt, dat in vroegere en

minder verligte tyden die zoort van Regtsplegin

gen omtrent toveryen en het onderzoeken van de

zelve door heet yzer en water enz. in dit ons

Vaderland mede plaats hadde, van welke of

diergelyke wyze van beproevingen nog ten huidigen

dage een overblyfzel in de beruchte Waag der

Stad Oude Water in deze Provincie (als onder

anderen in I. Stuk VIII. D. van den Tegenwoor

digen ſtaat der Verenigde Nederlanden bl. 41.

te zien) gevonden word; -

En in de Provincie van Gelderland daar van

nog zo veele Jaren niet geleden, onder andere,

voorbeelden voor handen zyn.

Immers SCHRAssERT Harderov. Antiq. part.

II. p. 136. haalt een Setentie van de Magiſtraat

aldaar van den 3 july 1594. aan, waarby een

toveres gccondemneert is verbrand te worden.

En ScHoMAKER in de Voorreden voor zyne

Conſ. Gelro-Zutph. pag. 2. ſpreekt van een pur

ge door kout water omtrent het laatſte der voor

gaande eeuw in het ſtuk van gewaande toverye

in, de Graafſchap Zutphen, Heerlykheid Borcu

lo gepractiſeert. -

Zo dat Vrankryk het in het geval van Lode

wyk Caufridy enz. in 1611. alleen niet is,

welk nog lang door ligtgelovigheid vervoert ge
worden is. - -

Naderhand is men aldaar niet minder als by

ons verligt geworden; zie, om kort te zyn,

HEEMSKERK Bat. Arcad. p. 69. in vot. Edit.

Amſtel. 17o8.

IV. DE EL. L - Het
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Het zal onnodig zyn zig over de verdienſten

van een werk op te houden, 't geen zig al ze

dert den Jare 1737 (in welke het by Neaulme

in 'sHage gedrukt is) aan onze Nederlanders, in

een taal, die de wel opgevoedſte ten minſten

verſtaan, bekent gemaakt heeft en niet nagela

ten zou hebben ten aanzien van de buyten gewo

ne gevallen, Regtzaken, en Vonniſſen zelve in

het algemeen te behagen, zo de Schryftrant van

de Heer PITTAVAL wat minder langdradig ge

weeſt was; Want hoe omſtandig hy ook de za

ken behandelt heeft, zouden zig by voorbeelt

ſommige liever vergenoegt hebben met de korte

Aantekening, welkePAPoN van deRegtzaak van den

gewaanden MartinGuerre maakt, alsgenoodzaakt

te zyn de wydlopige beſchryving te lezen, welkede

HeerPITTAvAL uit die procesſtukken gevormt heeft.

,, J'ai commencé par l'Hiſtoire du faux Martin

,, Guerre” (zegt Hy Avertiſſem. p. III.) , que

,, l'un de nos Arreſtograpnes (Arrets de PAPoN)

,, a renfermé dans l'eſpace de quelques lignes,

,, Pour lui donner une juſte etendue j'ai puiſé

,, les evenemens dans M. DE CoRAs Rapporteur

,, du Proces.

De nuttigheid dan, om dit Werk verkort te

zien, heeft dus voorheen reets ſommige bewogen

een verkort Uittrekzel daar van in het Franſch

mede te deelen, gelyk die zelfde reden den

tegenswoordigen. Vertaalder bewogen hebben,

om dit Uittrekzel in het Nederduitſch in het ligt

te geven, waarin Hy de twee uiterſten, nament
lyk de langdradigheid van het eene en den al te

Laconiſchen Schryſtrant van 't andere heeft ge

tragt te myden.

Ik beken, dat Hy in dit zyn voornemen te:
- y

3

k

:
S
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lyk wel geſlaagt en dit Werk in die ordre gebragt

heeft, dat het een leesbaar en aangenaam ſtukje

voor ieder een, zelfs geen Regtsgeleerde zynde,

geworden is; En in dit opzigt kan ik Hem graag

vergeven, dat Hy niet in het kort de Rationes

dubitandi & decidendi daarin voorgeſtelt heeft,

om dat deze voornamentlyk ten nutte der Regts

geleerde, Rigters of Practizyns ſtrekkende door

dezelve, I wanneer hen daar aan gelegen is, uit

PITTAvAL zelfs kunnen gehaalt worden; als kun

nende dit Uittrekzel dezelve tot een beknopte

wegwyzer dienen, om de gevallen in alle hare

aldaar omſtandigheden na te ſpeuren.

U T R E c H T.
w /

By A. van Paddenburg en te Cleve by J. G.

Baerſtecher is te bekomen : Conditie van inte

kening op J. C. GEBAUERI Corpus Juris Civilis

Romani 2. vol. groot Quarto, zullende het zelve

gedrukt worden te Gottingen by J. C. Dietrich

met de noten van BYNKERSHOEK , BRUNNEM.,

DUKER en GEBAUER. De prys van inſchryving

is f 2o :

By juſtus Viſch word gedurende deze maand

afgelevert voor 3 : 5 : en daarna voor 5 : 5 :

De Ordonn. en Inſtructie op de ſtyl en manier

van Procederen voor den Ed. Hove van Utrecht,

zo in Civile als Criminele zaken, mitsgaders

over de Ordonn. van Beneficie van Ceſſie en

Inventaris met aantekeningen en aanmerkingen

op Dezelve, door W. vAN DER MUELEN Heer

van Oud Broekhuizen 5Cti Ultraj. 2. Deelen

in Quarto; zynde ook nog eenige van de Coſta

men der Stad Utrecht van DENZELvE te bekomen.

L 2 / E / U
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L E E U W A A R D E N.

By Chalmot, Wigeri, Coumans en Tresling,

als mede te Amſterdam de Wed. Tongerlo en

Zoon , Erven Houttuin, Van der Kroe, Van

Hulſt Conradi en de Bruin, Leiden Van Dam

me en Hyligert; 's Hage Wed van Thol en Zoon

en Gutteling; Rotterdam Wed. D. Vis en D. Vis

junior, Utrecht j. van Schoonhoven, Harlingen

Van der Plaats; Franeker Ippinga en Romar;

Groningen Huizingh en Crebas; enz. is te be

komen : Sententie van den Hove van Vriesland

aangaande Tiberius de Baar, Predikant tot Wit

maarſum, als mede het Gebed en de Aanſpraak

van dezelve gedaan in tegenswoordigheid van het

Hof van Vriesland, na dat Hem deze Sententiewas voorgelezen; in Folio. v , ,

Om geen onnutte tyd te verkwiſten of de Lezer

hier iets op te diſſen, dat overal te krygen is,

zal ik de Sententie, hoewel ze hier alzo eigent

lyk zou gehoren als in andere Nieuws papieren,

hier niet inlaſſen , maar de Lezer daar toe wy

zende alleen maar tot deszelfs onderrigting dien

aangaande daar uit aantekenen, dat deze Beklaag

de zig in zo verre vergeten hebbende van voor

het Geregte van Wonſeradeel met ede valſche

lyk uit te zweren, dat hy geen Vader van het

kind was, 't geen hem zekere Tryntje Jetſes

Weduwe Ids jedſes in barensnood hadde opge

zworen, naderhand die zelfde perſoon tot den

byſlaap wederom is aangeweeſt , zodanig, dat

die daar toe haar toeſtemminge gegeven, dog

genoegzame voorzorge gebruikt hebbende en dé

Gevange als op de daad betrapt Zynde zig by

ſchriftelyke trouwbelofte aan haar verbonden

1 heeft,
*
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heeft; Dat hy voorgevende en den Geregte de

nuncierende, dat hy met geweld van ſtraat in

huis van deze Tryntje Jetſes getrokken en tot

zodane trouwbelofte ## was, dit een

voorwerp van onderzoek van den Hove van Vries

land geworden is,

Dat de Gevange aldaar dan, eindelyk, door

confrontatie overtuigt, beleden heeft niet alleen

Vader van dat afgezworen kind te zyn, maar die

trouwbelofte by gelegentheid van zyne voorge

nomene en zelfs aangezogte nadere Vleeſchelyke

converſatie ongedwongen# te hebben.

Dat daarop welgemelten Hove by Sententie

van den 22. May 177o. ,, de voorn. Gevange

, en Beklaagde verklaart heeft meineedig, infaam

, en ten hoogſten ſchuldig aan zeer atroce en

» judiciele calumnien, en denzelven gecondem

» neert, op de Rolle van denzelven Hoove ver

» ſcheenen zynde, om opentlyk God met gebo

» gen kniën, de Juſtitie met behoorlyke Reve

»rentie en zyne beledigde naaſten vergiffenis te

, bidden van de hooggaande misdaden by hem .

» Gevangen begaan en hier voren breeder ver

» meld; bannende hem voorts uit Friesland de

” tyd van zes Jaaren, te ruimen de Stad Leeu

” warden binnen daags zonneſchyn, en het Land

” binnen den derden dag, zonder in middelen

» tyde daar weder in te mogen koomen, by poene

» Van arbitraire ſtraffe. -

Dat hy dit Gebed en Aanſpraak ook, inge

Yolge voorſchrift van welgemelten Hove, gedaan

hebbende dit verrigt heeft, met een vaardigheid

en preſentie van geeſt, die ieder toeſchouwer

A " aanhoorder, gelyk ik onderrigt worde, ge

S"SSrt heeft, om dat ze niet duiſter zyn verhar

L. 3 ding

*,

»
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ding deed zien, en men daar uit kon opmaken,

dat hy deze afbede niet uit een waar berouw

en overſtelping van zyn bewogen gemoed ver

rigte, maar als een opgegeven of voorgenomen

rol op een Schouwburg opſneed.

G R O N I N GE N.

Dewyl ik by gelegentheid (IV. D. II. Vert.

bladz. 43.) de Briev van de Heer BoNNET over

de Kerkelyke verdraagzaamheid aangekondigt

hebbe, kan ik nu niet afzyn als een gevolg van

dien te melden, dat

By (joh, le Mair te Leiden) en J. Bolt al

hier gedrukt is : Briev aan den Hoog Eerw.

Heer G. BoNNET, Prof in de Godgeleertheid

te Utrecht, door H. GoDRICKE, in groot 8vo

à 1o Stuiv.

Nog is

By N. Veenkamp en A. Groenewolt gedrukt

en te bekomen: Nodige en tydige waarſchou

wing aan de Gereformeerde Kerk van Neder

land en alle deszelfs getrouwe Wachters door

ALETH. EUSEBEIPHILUs. à 6 Stuiv.

Gelyk mede

By Lubbartus Huiſing word uitgegeven: Ze

dige dog vrymoedige Verantwoording en Ver

dediging tegens zommige ondernemingen en

bezwaarniſſen van den Hoog Eerw. en zeer ge

leerden Heer THEop. BRUNsvELT DE BLAU, Predi

kant te Groningen, wegens het opentlyke verde

digen van Stelliugen uit de Natuur- en Kerkelyk

Recht ingebragt; behelzende mede een korte op

heldering en verdediging van zommige dier ſtellin

gen, handelende namentlyk over de vryheid van,

- -- 'Gods

f,
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Godsdienſt, over de ſtraffen der Ketters enz. tegens

eenige niet wel beradene aanmerkingen daar over

gemaakt. Waar agter ook gevoegt zyn de op den

28 Febr. geventileerde Stellingen door J. CAMP

sTEDE, Philoſoph. Cand. & S. S. Theol. Stud.

De prys is 8 Stuiv.

Terwyl het laatſte zekerlyk tot het geſchil tus

ſchen Do. DE BLAU en Prof. vAN DER MARCK be

trekking heeft, ſchyntde Nodige en tydige waar

ſchouwing daar toe mede te huis gebragt te moe

ten worden; -

Dewyl nu ondertuſſchen de oneenigheden tus

ſchen Do. DE BLAU en Prof. CHEvALLIER, gelyk

ik onderrigt word, door tuſſchenkoming van de

Heer Prof. CAMPER bygelegt zyn, ſchynt de Heer

vAN DER MARck alleen nog in het veld te blyven;

en zal het dus mogelyk van myn departement wor

den hier over ter zyner tyd iets te zeggen; Om

dat ex continentia cauſae de zaak van Do. DE BLAU

een voorwerp van onze Jurisdictie zou kunnen

wezen, als daar door ophoudende blotelyk Theo

logiſch te zyn.

B R E M EN en L E I PS I G.

By job. Henr. Cramer is wederom uitgekomen

T H E s A U R 1 -

DISSERTATIONUM JURIDICARUM.

s E LE c T 1 s s 1 M A R U M

- 1 N

AcADEMIrs BELGICIs HABITARUM

V O L II. T O M. I. 1769.

De
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De Diſſertatien, welke de Keizerlyke Hof

raad OELRichs de geleerde waereld hier wederom

mede deelt, zyn de volgende: - -

I. HERM. HUBERT Disp. de Argentariis Vete

rum, Praeſide EV. OTTONE Traj. ad

Rhen. 1739. e

II. EJusDEM Diſſert. Inaug, de eadem materia.

Ibid. 174o. - -

III. CAR. LUD. WEsENFELD: de Sparſtone

Miſſilium ad interp. Nov. CV, de Conſul.

Ibid. 1744. - -

IV. PETRUs BURMAN: de jure aureorum an

nulorum Ibid. 1734.

V. GERH. SICHTERMANN. de poeni

manor. Lugd. Bat. 17o8.

VI. PH. MATTH. MEsTRE: de Connubiis milit

Rom. Praeſide AB. WIELINGIO. Ultr. 1745.

s milit. Re

NB. Door abuis is op pag. 136. een ſtuk te
onrecht geſteld, beginnende met de woorden:

Dat hy ondertuſſchen de Voorrede enz. moetende

dus de geheele pag. 138. en een gedeelte van pag.

139. tot aan het Lettternieuws van Utrecht, daar

eerſt voor gelezen worden.

":
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RE GT S GE LE ER D E.

vIL v E R T o o G.

Voor de Maand july 177o.

Ignota obſcurae viderunt ſidera noêtes,

Ardentemque polum flammis, caeloque

volantes

Obliquas per imane faces, crinemque

tumendi

Sideris.

Lucas. I. Phars.

Wy zien by donk're nagt, veel onbekende

ſtarren

Zig wyd en zyd, als in hun ſnellen loop,

verwarren, -

Den ſchitt'renden olimp in vuur en

vlamme ſtaan - -

En ons door 't ſtaartgeſternt op nieuw

met ſchrik beladn.

## % K had reets een Vertoog over eenige

##3 I '#5 uitgekomen boeken vervaardigt, wan

#. * .# neer my een briev van de Heer J. P. R,

*## overhandigt wierd. Zo ras ik dezelve

doorlopen had, beſloot ik om ze ter

"d een plaats te geven, ten blyke van het ge

#n, my door zyne correſpondentie veroor
3 Kt, -

IV. DE EL. MI On

û



( 146 )

Ondertuſſchen gelieve Zyn Wel-Ed. my niet

kwalyk te nemen, dat ik de obſervatie zelfs

voor zyn rekening laat, om dat ik de ſterre

kunde niet genoeg verſtaa, om my daar over in

te laten, en my aan een beriſping bloot te ſtellen,

dat niet met myn regtsgeleerd oogmerk over

eenkomt. Hierom had ik er haaſt het P. S. af

gelaten, zo ik niet vreesde, hier door ongenoegen

aan de Heer J. P. R. te veroorzaken, van wiens

Obſervatorium ik meer waarnemingen hoop te

ontvangen.

,, MYN HEER!

,, Wanneer ik de narigten over het verſchynen

,, van de nieuwe Comeeten, en de giſſingen daar

,, over nalas, heb ik daaromtrent de obſervatien

,, naukeurig onderzogt ; Dog na myn gedagten

,, zyn ze meeſt van de weg af; Hoewel ik niet

,, aan alle wyve praatjes gelove omtrent de voor

,, zeggingen, die men veronderſtelt, dat de

,, Cometen mede brengen, ben ik egter niet

,, vreemd, dat derzelver verſchyning ons zo

,, onverſchillig niet moet voorkomen.

,, Ten minſten kunnen ze, in hun gevolgen en

, uitwerkingen beſchouwt, oorzaak van veel on

,, heilen zyn.

,, In dit begrip ben ik te meer gevallen, ze

, dert de Praeſident de Maupertuis by een briev

, van den 26. Maart 1742. aan een Vrouw Van

,, aanzien geſchreven (UWel-Ed, zal die vinden

,, onder zyn Werken Tom. III. page 297: Edit.
,, de Lyon 1756.) de wereld, en inſonderheid de

, ſexe veel zwarigheden daar van in het hoofd

,, gehangen heeft.

,,Want



( 147 )

,, Want, hoewel Hy de reets daar door geroer

, de gedagten van die Dame door een mogelyk

, heid van voordeel, welke een Comeet by deze

, en gene voorvallen zou kunnen aanbrengen,

, (die hy page 249. optelt) weêr wat in het be

, daren zoekt te brengen, is de gebeurlykheid

» van volgende onheilen dog in ſtaat, om ons al

, tyd in een vrees te houden.

» 1. Dat, de ſtaart onzen dampkring rakende,

, de uitwaſemingen daar van, met onze lugt ver

, mengt, zeer nadelig voor de ſchepſelen en ge

» waſſen zouden kunnen zyn.

, 2. Dat een Comeet onzen aardkloot zou kun

» men mede rond voeren, ja zelfs een Comeet

» doen worden, als wanneer wy aan zulke nade

»lige veranderingen van warmte, koude enz. zou

» den blootgeſtelt worden, dat er allerdroevigſt

» in die omzwerving voor ons zou kunnen uit

» zien, zo lang een ander Comeet, ons in zyn weg

» ontmoetende, niet wederom op de oude plaats

99 brengt.

» 3. Dat een Comeet, ons te nakomende, ons uit

» de plaats rukken of door ons in zyn draaikolk

” mede te ſlepen, een ſatelliet van hem zou kun

” nen doen worden, of ons ook wel de Maan op

die wyze ontnemen en met zig voeren.

'; 4. Dat een Comeet, tegens onzen aardkloot

otende, die wel in het geheel zou kunnen ver

bryſelen; Ten minſten

» 5- zo een ſtoot geven, dat het ons heugen
» Z0u.

» Wanneer men deze nu opweegt tegens de

» mogelyke voordeelen:

» 1. Dat een Comeet, onzen aartkloot zagtjes

” tekende, deszelſs as zou kunnen opligten en

M1 2 ,, OnS

2p
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99

3?

ons dus doende een gedurige lente veroorzaa

ken.

,, 2. Dat een kleine verplaatzing van den aard

9»

»p

» »

»

9)

kloot in den omloop, die ze om de Son maakt

zou kunnen maken, zo dat wy, altyd op een en

dezelfde afgelegentheid daar van verwydert

blyvende, altyd warmte en dagligt zouden kun- -

men hebben.

,, 3. Of dat een Comeet mogelyk zou kunnen

2?

59

92

2,

9)

s2

29

3»

29

29

29

25

» »

99

zo

» »

92

22

py

door het een of ander toeval verpligt worden,

onze ſatelliet te worden, en om ons heen lopen,

gelyk de Maan, waar door onze nagten zo veel

te meer verligt zouden worden enz. -

,, Zyn wy dog, hoe men ook klaagt over de

verergering der jaargetyden, al te wef, om door

een verandering van geſteltheit te wagen, dat

wy verſlimmert worden.

,, Hier uit beſluit ik, Myn Heer, dat wy niet

zonder reden bedugt mogen wezen by de

verſchyning van yder Comeet, te meer, als

het doorgaat, gelyk zekere fyne Engelſch

man (a) heeft uitgerekent, dat, gelyk de

zondvloed door een Comeet gekomen is, de

wereld mede daar door zal vergaan.

,, En dewyl nu zo veel ver voor uitziende Lui

den onder de Godgeleerden zelfs het einde der

wereld, of ten minſten het duizendjarige Ryk

zo naby beginnen te ſtellen, is het dan zo

vreemd, dat men ſchrikt voor een Comeet.

,, Dog dewyl alle de waarnemingen omtrent

de Cometen zo onzeker zyn, dat Nieuwentyd

zelfs (b) daar mede verlegen was, en ook de

- - - 2, tC

(a) Deze zal waarſchynelyk de Heer WinsToN ZYIN,

waar van de Praeſident MAUPERTUis ?. ##### ſpreekt.

(b) Mogelyk in zyn Werelt lijckvi.tv. XXV. S. 192.
-

»



( 149 )

»?

»

»,

99

95

53

23

29

29

29

22

»

D

29

»

,

2»

23

2

2

29

21

» »

2
»

57

2,

3 »

22

32

92

29

2. »

tegenswoordige Sterrekundige wat onzeker zyn

omtrent de tegenswoordige Comeet, doet my

denken, dat er iets anders agter ſteekt, en dat

deze wel een waarſchouwing kon zyn over de

oordeelen, die de gruwelen des Lands nog

meerder na zig ſleepen zullen.

,, Ik zal my over alle de boosheden niet uitla

ten, als thans maar alleen in het oog hebbende

die , waar van nu de wereld zo vol is, dat

is het gedrag van Do. Tiberius de Baar. U

Wel-Ed. heeft er ook van geſproken (c) en ik

moet het gedrag van de Geeſtelykheit hier in

pryzen, welke geen zwarigheid gemaakt heb

ben, de reden der vacature van Witmarſum

onbewimpelt in de laatſte Boekzaal op te

geven, -

, Om dat dit nu de regtspleging raakt, heb ik

aan U Wel Ed. liever, als aan andere Tydſchry

vers, myne gedagten willen mede deelen, om

dus doende de beſtraffing aan de regte man te

doen komen.

,, UWel-Ed. weet, dat het gevoelen der Ster

rekykers is, dat deze Comeet, zie de Haarlem

ſche Courant van den 5. dezer, zig van de

Ecliptica verwydert na de Noorderpool. Dit

doet my denken , dat het wel Arcturus zou

kunnen zyn, en dat die zig door een buiten

gewone beweging en terugkering na zyn plaats

op de zoom van het kleet van Bootes ter waar

ſchouwing wel wil laten opmerken, en als het

ware de wereld doen zien, dat hy rapport ge

daan heeft over zyne bevinding, rakende het

valſchelyk zweren en daar door misleiden van

de Juſtitie. -

- - M 3 ,,Zyn

(c) REGTscEL. VI, Vert, bladz. 14o. enz.
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29

99

29

22

99

59

29

29

32
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29

29

,, En zien, hoe dat de menſch durft met de

,, Zyn ſtaart kan hy gemakkelyk gevormt heb

ben van de Son, waardoor of langs hy mogelyk

van de aarde komende zyn weggenomen heeft,

om van zyn bevinding, als voorzeid, verſlag

te doen.

,, Dat dit zyn werk is behoeven ons de ſterre

kundige niet te leeren; Dit is zo een bekende

zaak, dat ze Plautus reets de aanſchouwers zo

heeft voorgeſtelt, genoegzaam in het zakelyke

op die wyze, als ik ze U Wel-Ed. hier in het

Hollandſch overgebragt mededeel:

Van HEM, die aard en zee beſtiert en alle

dingen,

Ben ik een onderdaan, dog mede-lid der He

melingen,

,, Een Ster, die op zyn tyd zo heerlykſchynt,

en met zyn licht

,, Den Hemel zelfs beſtraalt en zig vertoont

aan u gezigt.

Arcturus is myn naam, myn werk my zigtbaar

fe Z'ey't 00/2e/g

Des nagts aan Starrendak by hen, die in den

Hemel woonen,

,, Des daags daal ik ter aarden neér, ver

laat het Godendom,

,, En loop, als al 't Geſtarnt', de ondermaand

ſche wereld om.

JUPYN, die over Godbeen zelfs en men

ſchen kan gebieden,

Zend ons na U, om al uw doen en laten te

verſpieden;

,, Nauwkeurig d'oorzaak van de magt en

7')kdom na te gaan,

trouw en deugd omgaan. - ,, Wie
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, Wie door een valſch getuigenis iets kwaads

tragt goed te maken,

, Of doormeinedigheid zoekt van betalen vry te

raken.

,, Gelyk wy alle daag ter kennis brengen van

j UPrN,

, Hun namen, die daarom nauwkeurig op

geſchreven zyn,

,, Zo weet H2 desgelyks ook, wie dat die god

vergeten ſtukken

,, Door Rigteren misleid(d) of door een valſchen

eed deed lukken.

,, HY dan beſliſt de zaak op nieuw, en hierom

, denkt vry, dat

, Uw zwaarder ſtraffe wagt, als gy eerſt

voordeel hebt gehad. -

,, Der ware vromen naam is in een ander boek

geſchreven. *

,, Zo U Wel-Ed. deze myne obſervatie gevalt,

, mag ik lyden, dat ze door UWel-Ed. in uw

,, werkje, 't welk ik met vermaak lees, geplaatſt

, worde. Ik ben met agting

D . . . . . den U Wel-Ed. Dieſtvaar

8 July 177o. dige Dien.

J. P. R.

» P. S. Zo kryg ik de 's Gravenhaagſche Cou

» Tant Van den 6. dezer in handen, waarin ik een

,, Ob

(") PLAUT prolo - 's avi inne

g. Rudent heeft, Mali res falſas qui impe

## fudicem. Dit zetten ſommige door omkopen
## de Heer# P. R., zekerlyk het geval van Do. de ,

in het oog houdende, verkieſt in feit,
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,, Obſervatie vind van een andere Comeet, den

,, 2. dezer op het Loo gezien.

,, Ik ben nu aan het giſſen, Myn Heer, en

;, wanneer ik een Regtsgeleerde tot bewys aan

,, hale, meen ik niet, dat U Wel-Ed. iets te zeg

,, gen heeft. - -

,, Dewyl nu Bodinus (e) zo als Beſoldus in voce

,, Cometen verhaalt, het oude gevoelen omhelſt,

, en ter goeder trouwe ſchynt te geloven, dat de

, Cometen niet anders zyn, als de beelteniſſen der

, afgeſtorven Vorſten of Helden, hoop ik, dat

, dit iets goeds voor ons geliefde Huis van Oran

,, gien zal voorſpellen, en een voorteken wezen van

, de gelukkige geboorte van een Prins, die zyne

, afgeſtorven doorlugtige Voorouders gelyk mag

», Zyn. p

,, Dit is ten minſten een voorzegging, welke

, my door de Wet, l. 15. S. 13. ff de Injuriis,

,, niet verboden, maar toegelaten is. (f)

(e) Ik ken die paſſage van BoDINUs niet. -

Inmiddels ben ik verpligt deze twee zaken toe te ſtem

IIlCI). *

1mo Dat Hy, Regtsgeleerde, en Advocaat voor het Par

lament van Parys geweeſt is, dog de practyk, die hem ver

yeelde, verlaten heeft

2do Dat Hy by de geleerde wereld voor een geleerd,

dog bygelovig man, te boek ſtond.

Dit ten minſten zegt 'er BRUcKERUs Hiſt Crit. Philoſoph.

period. 3. part. 2, lib. 2. cap. 5. 3. 2. p. 78 I. (Z e ook ap

pend. Jeu vol. 6. p. 941 ſeqq.) van: ,, Scripſitetiam theatrum

,, univerſe naturae, in quo eruditio & lectionis copia cum

,, ſuperſtitione pugnat. - -

(f) Over deze Wet had ik II. Deel V. Vert. by gele

gentheid van het advertiſſement van Juffrou Sterk, Aſtrolo

ga, aan de Heul by Rotterdam, in de 's Gravenb. Courant

van den 23 April 1768. te vinden, geſproken,
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R E GT S GE LE ER DE.

VIII. V E R T O O G.

Voor de Maand Auguſtus 177o.

Flagitii principium eſt nudare

inter Cives corpora.

ENNIU s apud C1cER oN.

Lib. IV. Tuſcul. 7o.

Het is een beginſel van ondeugd

- zyn lichaam voor de wereld

te ontblooten.

###Anneer ik juiſt bezig was, om myn

#3 # portefeuille na te zien en te overleg
k:3W # gen, wat voor ſtoffe ik voor dit Ver

##ks toog in ordre zou brengen, komt my

"""" volgende brief in handen.

Het verzoek in het P. S. van dezelve heeft my

doen beſluiten, om daar van datelyk gebruik te

maken; Hier is de brief zelve:

,, MYN HEER,

lzo ik billyker wyze veronderſtelle, dat

, U Wel-Ed. oogmerk overeenkomſtig

, met U Wel-Ed. Beroep, 't gunt U Wel-Ed.

,, verkozen heeft, daar henen mede voornament

lyk moet ſtrekken, om te doen waken tegens

IV. D EEL, N ,, alle

3»

2 ,
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,, alle het geene onbetamelyk is en de kuisheid

,, en jeugd aanſtoot geven kan, ben ik verpligt

,, U Wel-Ed. te melden, dat ik voor eenige da

,, gen een buiten lugtje ſcheppende, en daar toe

,, verkozen hebbende myne twee eenige Dogters,

, thans Meysjes van byna 18. en 16 jaren, wy

,, juiſt als of dit het geval zo hebben wilde, on

, der het wandelen gedreven wierden langs een

,, water, alwaar deJongens zig gemenelyk baden.

,, Het gebeurde by die gelegentheid, dat zig daar

,, mede verſcheide jonge Lieden verluſtigden ,

,, welke, zo niet geheel, immers byna volwaſſen

,, waren. Ik kan niet ontveinzen , dat my dit

,, gezigt met betrekkinge tot deze twee jonge

,, Meysjes zeer verlegen maakte, te meer, dewyl

,, ik door haare houdinge en couleur vry groter

,, verlegentheid in haar beſpeurde. '

,, Dit verhaal, dunkt my, moet genoeg zyn,

,, om U Wel-Ed. ongenoegen over die onbehoor

, lyke oefeninge te doen tonen, en uit te wer

, ken, dat daar tegens door een ſtrenge Wet

,, voorzien worde; U Wel-Ed. zal dus my en an

, dere brave Lieden zeer verpligten, wanneer

,, UWel-Ed. zig met kragt daar tegens gelieve te

, verzetten.
Waarmede enz. •N

DIOPHILUS.

A . . . . . . . 12. Aug, 177o.

,, P. S. Zo U Wel-Ed. hier van terſtond ge

,, bruik wil maken, zou my zeer aangenaam zyn,

,, en zal ik dit door recommandatie als anders

, zoeken te erkennen. Vaarwel.

Ik
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Ik weet niet, of het uit medelyden met de

lieve Dogters van de Heer DioPHILUs is, of uit

agting voor dat aangename rood, waarmede de

ſchaamte, die Medgezellinne der Deugd, het

fraaye wit van deze Meysjes bepurpert heeft:

Quid pudor ora ſubit ? nam ſicut in aede Dianae

Suſpicor ingenuas erubuiſſe genas. (a)

Dan of het uit hope van vergeldinge my in het

P. S. belooft, geſchied, dat ik met zo veel vaar

digheid aan het verzoek van mynen nieuwen Cor

respondent voldoe; Dog ter zaak.

Het zwemmen is van oude tyden by verſcheide

Volkeren in gebruik geweeſt.

Het zal genoeg zyn tot voorbeelden hier van

aan te halen de Grieken en Romeinen, de twee

beſchaafſte natien der oude Wereld.

ARIstoteles ſchreef de Griekſche Jongelingen

wel uitdrukkelyk voor, dat zy, behalven andere

Lichaamsoefeningen, waar door zy de behoor

lyke hebbelykheid en ſterkte tot hun aanſtaand

Beroep ſtonden te verkrygen, ook het zwemmen

moeſten leren. (b) -

By de Romeynen moet al vroeg deze kunſt

bekend geweeſt zyn;

Ten ware wy vaſtſtellen, dat alle menſchen, (c)

- N 2 ge

(a) OviD. Epiſt. XIX.

(b) ALEX. AB ALEx. Dier. Cen. lib. FI. cap. XXV.

(c) Het is volgens de Water-weegkunde (Hydroſtatique)

bekent, dat, gelyk een vaſt lichaam moet zinken, wan

neer het meerder zwaarte heeft, als het vloeibare lichaam,

waar in het geworpen word, integendeel, wanneer het

minder zwaarte heeft, moet boven dryven;

Wat de Viſſchen aanbelangt, hunne lichamen zyn lang

en ſmal, of anders doorgaans dun, om gemakkelyker te
ZWClll
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w

gelyk de meeſte Dieren, van natuur zwemmen

kunnen, even als Alexander van Macedonien, waar

van ons door PLUTARCHUs in zyn Levensbeſchry

vinge verhaalt word, dat, ofſchoon Hy na zyn

ey

zwemmen en het water te ſnyden; De windblaas die wy

in de meeſte vinden, dient om hun lichaam, dat anders na

de grond zou zinken, en daar moeten blyven kruipen, in

evenwigt met het water te houden, gelyk by de bevin

dinge in die gene, wier blaasje gebroken was, gebleken

is. Door het toehalen of uitſpannen van dit blaasje, kun

nen zyzig zelfs doen opkomen, of neerzinken na hun welge

vallen, en zo diep, als het hen luſt, in 't water blyven

zwemmen. De vinnen uit kraakbeenige ſpaakjes, of uitſtraal

ſels beſtaande, die met vliezen aan malkanderen gehegt zyn,

zo dat ze toegevouwen of uitgeſpannen konnen worden, gelyk

Vrouwen waayers en voorzien zyn met ſpieren, om die te

te bewegen, dienen ten deele om voort te helpen maken,

dog voornamentlyk om het Lichaam regt en gelyk te hou

den, als blykt in de zulke, die ze afgeſneden worden; deze

wapperen al op en neer, en zo ras de Viſch dood is,

draayt ze met den buik om hoog; Die grote kracht waar

mede de Viſſchen met een ongelooflyke ſnelheid, als een

pyl uit een boog konnen voortſchieten , legt in hunnen

ſtaart, terwyl ondertuſſchen hunne winnen, om dien voort

gang niet te vertragen, dicht tegen hun lichaam aanleg

gen; Daarom is byna al het vleeſchige van het lichaam in

den Viſch voor de ſtaart en rug geſchikt, om den ſtaart

gins en weer te doen bewegen, dewyl de zwaarte en ly

vigheid van het water grote kragt tot het klieven nodig

heeft; Dog ik ga te verre, lees hier over na de HeerJoHN

Ray Gods Wygheid geopenbaard in de Werken der Scheppinge,

J. D. X. Hoofdſt.

En vermits nu de menſchen van nature dusdanig niet ge

maakt zyn , om met gemak te kunnen zwemmen, is het

natuurlyk, dat, daar zy veel zwaarder zyn, als een gelyke

uitbreidinge van water (volume) zy die hunne eigen zwaarte

zoeken te verminderen, 't welk geſchied door de borſt uit

te zetten of op te blazen, door de armen en benen uit te

ſpreiden, door het hoofd boven water te houden, en in

het algemeen door zodane bewegingen te maken, welke

die der zwaarte tegenſtrydig zyn; Hierom gebruikt men in

het leeren zwemmen veeltyds, immers dit is het voorzig

t!#
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:

eygen bekentenis nooit zwemmen geleert had,

e#erby een zekere gelegenheid zyn Schild afge

rukt, zig daar op geworpen en dus overgezwom

men is, of alleen aan het blote geluk toeſchry

Ven ,

tigſte, blazen met wind opgevuld; Deze maken een geheel

uit, 't gunt veel ligter is, als een gelyke uitbreidinge van

VWdi&T. - -

Dus men hier uit mag beſluiten, dat tot het zwemmen

een zekere hebbelykheid gehoord, die men niet anders

als door oefeningen verkrygt.

Zo echter Doctor LUDEMAN nog leefde, zou hy ons

veel ophelderinge kunnen geven over het gevoelen by JU

Laos E IRMIcus lib. VIII. Matheſeos cap. XV. waar uit wy

onderrigt worden, dat menſchen onder Piſces of Viſch ge

ſter te geboren, tot zwemmen geſchikt zyn.

ije V1scHvREETERS (IcHTY OPHAGI) een volk onder de

Moeren, waar van ProLoMAEUS en STRABo gewagen, -

inenten kyzonder in het zwemmen uit, en deden al zwem

Het de gehele verre reizen, zie PLIN. lib. VI. cap. XXIX.

zelf iſ 1 opoTUs lib. VIII. verhaalt van eenen ScILLIAs

bij de Grieken, welke van Aphitis tot Artemiſium, 8o griek

i he myten van malkander gelegen, in zeer korten tyd

% we oºit -

ALEx, AP ALEXANDRo d. l. cap. XXI. verhaalt ons won

delen van eenen man, welke ter zyner tyd geleeft heeft,

en zit voor geld of Bode te water latende gebruiken, op

eenen dag heen en weer, by ſtorm en onweer, in het ſlim

ſte tarfoen van Enaria, onder de Pithecuſiſche Eilanden in

het gezigt van Napels (Vaderland van onzen Schryver) na

Prochyta zwom, het geen maar een eindje van byna 5o. Ita

liaanſche mylen was. Hy verhaalt ons verder, uit overle

vering echter, van een zekeren CoLAN, welke aan de Schip

pers, als een Zee-courier of Poſtillon diende, om van het

eene Schip en van de eene Plaats na de andere tydingen te

brengen, 't gunt hy al zwemmende verrigte. * *

Alie deze menſchen leefden genoegzaam in het water,

en konden een geruimen tyd, als de Kikvorſchen, (waar

by ze PLINIUs lib. II. cap. XXXVII. daarom vergelykt,)

onder blyven; Hierom wierden ze Urinatores of Duikelaars

genoemt. VARRo lib. IV. de ling. lat. Zy waren van groot

Put, en wierden gebruikt tot het opzoeken van verloren

goed

N 3
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ven, dat zelfs een Roomſche Freulen Claelia ge

naamt, by zommige een Veſtaalſche Non, welke

als Gyzelaarſche aan Porſenna Koning van Etrurien

in 't Jaar 247. Romen belegerde, om den ver

jaagden Koning Tarquinius Superbus en zyn Huis

wederom op den Throon te voeren, benevens

andere Roomſche Dogteren gegeven was, aan het

hoofd van hare Medgezellinnen den Tyber over

zwom, en dus doende de gevangenis ontſnapte.

Een geſchiedenis waarop de Regtsgeleerde eenige

betrekking hebben, om dat ze een# juris

Publici uitmaakt, welke breder by H. DE GRooT

de J. B. & P. lib. III. cap. XI. S. 18. cap. XII.

S. 54. kan onderzogt worden. 1

Om van Horatius Coeles of Eenoog, als heb

- ben

goed in zee, waar over, een voor alle, Livius lib: XLIV.

cap. X kan nagelezen worden.

Myne Regtsgeleerde Lezers nemen,my dezen uitſtapten

beſten; Ik meen, dat ze by deze ſtoffe niet geheel en al te

onpas komt; Immers dient er een gedeelte van tot ophelde

ringe van het verhandelde by CALISTRATUs in l. 4. S. 1. ff.

ad L Rhodiam de jactu.

MENAGIUs (die ondertuſſchen in een diergelyke dwaling,

door een Aap voor de uitvinder van zeker Muzyk-Inſtru

ment, en dus ſimius pro ſimo te nemen, volgens de aan

merking van de Schryver Diſſertationis de ſoloecism. Literar.

S 13 in Schelhornii Amoen. Lit tom. V. zou gevallen zyn)

verhaalt in Epiſt. ad LUD NABLEUM, dat hy een Advo

caat, welke grote Practyk had, gekent heeft, die de Oratio

Divi Marci, waar van in regten zo dikwils gewag gemaakt

word, oprechtelyk voor het Gebed van den Euangeliſt of hei

ligen Marcus aanzag; En die man, (roept by met recht uit)

telke, zo als bier uit bleek, met de tippen zyner lippen de

#tiºnal niet eens geproeft bad, adviſeerde trots de
t? /te |

Konde men dus aan het woord URINAroRes in d. l. 4.

S. 1: voorkomende, niet wel eens een andere en niet min

der belachelyke beteekenis geven ?

... Van de Parel zoekers ſpreken wy thans niet, STATIus

lib. III. Jylvarum III. 92. noemt ze Pelagi- Scrutatortº.
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bende het andere in een vorige Bataille, of zo als

zommige verkeerdelyk willen, in dit overzwemmen

door een Pylſchoot verloren, niet te ſpreken, die

in die zelfde Belegering zo lang vogt, tot dat de

Houte Brug (d) agter Hem wierd afgebroken,

waarna Hy den Tyber insgelyks overzwom en

zonder zyn wapens te verliezen, behouden aan

kwam. (e)

In het vervolg egter weten wy uit de Romein

ſche Hiſtorien, dat men het zwemmen in het al

gemeen, dog voornamentlyk voor de Krygslieden

noodzakelyk gehouden, en dezelve daarom, ten

einde hunne Lichamen te zuiveren, en zich in ge

vaar van deze konſt te kunnen bedienen, daar toe

byzonderlyk afgericht heeft.

HoRATIUs onder anderen Sybaris verwytende

dat Hy zig zo verwyft toont en altyd by zyne

Lidia verborgen is, voert Hem zeer aardig te ge

moed, dat de Exercitie-plaats, alwaar Hy hitte

en ſtof verdragen moeſt , hem beter paſſen, en

dat het hem insgelyks beter voegen zou, gelyk

zyn Cameraads te paard te ryden en een Franſchen

Hengſt onder de Kniën te nemen; Hem vragen

de, ofHy bevreeſt was, dat Hy zich in den Tyber

branden zoude; Al het gunt zaaken en Krygs

oefeningen waren, welke met zyn Beroep vry

beter overeenkwamen, als den gantſchen dag te

Juffereren, en zich door een verwyfde kleedinge

onkenbaar te maken. (f)

Ye De

(d) Pons ſublicius.

(e). Liv. biſt. lib. II. c. X. AUREL. VICToR de Viris Ill.

cap. XIII. -

(f) Lib. I. Oda VIII.
w

Cur

A
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Deze kunſt van zwemmen kwam Julius Caeſar,

om van geen andere vroegere en latere gevallen

te gewagen, byzonder wel te pas.

Van Hem verhaalt SUEToNIUs, dat, wanneer

Hy te Alexandrien by het attaqueren van de brug

door een onverwagten uitval der vyanden in een

ſloep gedreven wierd, en die door dat er andere

meer inſprongen, in Zee raakte, Hy twee hon

dert ſchreden met zyn linker hand, waarin Hy

zyn papieren had, om hoog, om die niet nat te

maken en zyn Wapen-rok tuſſchen de Tanden, tot

aan het naaſte Schip gezwommen is. (g)

Uit deze algemene en byzondere noodzakelyk

heid dan was het, dat men de jeugd te Romen

het zwemmen, onder andere beginzelen van ſchry

ven, leezen enz. geleert heeft, zodanig dat men

van iemand, die niets wiſt en een regte botmuil

was, plagt te zeggen:

IVe

Cur apricum

Oderis campum, patiens pulveris atque ſolis

Cur neque militaris

Inter equales equitet: Gallica nec lupatis

Temperet ora frenis;

Cur timet flavum Tibirim tangere?

Hoe fraai gepaſt ik nu ook dit Schimpſchrift tegens de
Petits-maitres onder de Heeren Officiers vinde, kan ik niet

voorby aantemerken, dat HoRATIUs ook zo een groote

Vegter niet was. * -

Ten minſten in zekere Bataille ſchuurde hy zyn piek,

zo als hy zelfs lib. II. Oda VII. zegt:

Tecum Philippos &? celerem fugam

Senſi relitta, non bene parmula

Cum fratta virtus 85' minaces

Turpe ſolum tetigere mento.

(g) SUEToNIus in vita Ejus cap. LXIII.

}

S.



( 151 )

Neque natare neque literas novit.

Het geen even zo veel beduid, als ons Hollands

ſpreekwoord:

Hy kent geen A. voor een B.

Men merkte dus als iets zonderlings in Keizer

Caligula aan, dat, daar Hy zo bekwaam tot

andere oefeningen was, zelfs niet zwemmen

kon. (b)

Keyzer Auguſtus hield het zwemmen voor zo

noodzakelyk, dat Hy zelfs de moeyte nam zulks

zyne Neven, daar Hy byzonder veel werk van

maakte, en die Hygenoegzaam nooit uit zyn oogen

verloor, zowel als het leezen en ſchryven enz.

te leeren; (i)

Geen wonder dan, dat hier toe byzondere

Oefenſcholen aldaar zyn opgerigt. -

MARTIALIs ſpreekt er van een, ten tyde van

Keyzer Titus, waarin de Jongelingen verkleed in

Zee-Goden, op een allerkunſtigſte wyze zwom

men en hunne oefeningen deden. (k) Dit

10

(b) SUEToN. in vita Ejus cap. LIV.

(i) SueToN. in vita Ejus cap. LXIV. & LXV. Alwaar

LIPs1us voor natare wil gelezen hebben notare; Hy erkent

echter het hier boven aangehaalde ſpreekwoord, en dat on

der de oefeningen van de Jeugd het zwemmen behoorde.

(k) Lib. de Spectaculis Epig. XXVI.

Luſit Nereidun docilis Chorus aequore toto,

Et vario faciles ordine pinxit aquas:

Tuſcina dente minax nexu fuit anchora curvo:

Credidimus remum, credidimusque ratem :

Et gratum nautis fidus fulgere laconum,

ataque perfpicuo vela tumere ſinu. .

Quis tantas liquidis artes invenit in undis ?

Autdocuit luſus bos Thetis, att didicit,

IV. DEEL, O Hoe
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Dit zwemmen dan had een dubbelde nuttig

heid, als zynde zo wel ingerigt, om het gevaar,

in geval van noodzakelykheid te ontkomen, als

om de Lichamen te reynigen en zig te baayen.

Hier toe wederom had men byzondere Baden

of Huizen daar toe geſchikt.

En of wel van den beginne wegens de weinige

gelegentheid de Romeynen meeſtendeel hunne ar

men en voeten maar afwaſchten, wanneer zy door

den arbeid vermoeit waren, en zy hunne gehele

Lichamen niet reynigden, dan op Marktdagen (l)

welke om den negenden dag voor de Buiten

luidjn, voornamentlyk om het nodige te kopen,

gehouden wierden, terwyl by die gelegentheid

hunne geſchillen vereffent en hun ſtemmen over

de gemene zaak, waarin zy iets te zeggen had

den, afgevraagt wierden. (m) -

Zyn 'er naderhand verſcheide koude en war

, me(n) Baden voor het gemeen gebruik opgerigt.

van een grooten omtrek en met veel koſten op

gebout. *

Want

v

w

Hoe onze Batavieren in vroegere tyden de kunſt bezaten,
om de Rivieren over te zwemmen met het Paard aan de

hand, kan men by TAcIT. biſt. IV. 12. en Lipsius zien,

waarom ook met regt aan hen word toegeëigent de plaats

van Agr. 18. Verder kan men hier over nalezen JUNIUs

Batav, cap. VII. en CLUvERIUs de trib. Rbeni alveïs cap.

XVIII. Ik meen, dat men in Vrankryk in den afgelopen

Jare ook Zwemſcholen heeft opgerigt onder de naam van

Jfeux Pleiens.

(l) SENECA lib. XIII. Epiſt. I.

(m) DroN. HALIcARN. Antiq. R. lib. II. & VII.

(n) Deze warme Baden, waar over hier onder nader,

zouden allereerſt door Auguſtus te Romen gebouwt zyn,

volgens het verhaal van Dio in vita ejus.

s
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Want behalven die van Agrippa (o) Nero (p)

Veſpaſianus (4) en Titus (r) vind men met veel

ophef aangehaalt die van Domitianus (s) Gordia

nus (t) Severus (v) Aurelianus en Conſtanti

nus. (w)

Om van dat groote getal, welk Marcus

Agrippa, om het volk te behagen, ingerigt

heeft (x) en van andere (y) niet te reppen.

Ondertuſſchen gelieve de Lezer te begrypen

ofte anderzins te weten, dat er ook byzondere

Baden waren, die een particulier voor zyn ge

bruik hield, (z) of aan andere verhuurde. (aa)

SExTUs RUFUs telt 'er 8oo. in de Stad al

leen op.

O 2 Men

(s) MART. iib. III. Epig. XX. Titine thermis an Lavatur

Agrippae.

(p) MART. lib. II. Epig. XLIII. Et thermas tibi babe

Neronianas. "

(4) P. V1ctor in 8. Regione Urbis R.

(r) MART. l. c. SUEToN. in vita Ejus VII.

(s) PLUTARCH. in publicola.

(t) JUL. CAPIToLIN. in Gordians fnniore.

(v) SPARTIAN. in vitá ſeveri.

(w) P. VIcT. in 6. Reg.

(x) PLIN. lib. XXXVI. cap. XV. - - -

(y) Van die van Trajanus en Philippus, Olympias, Adria

nus en Varus, ſpreekt P. Victor. in 3. 9. & 13. Regionib.

Van die van Commodus gewaagt LAMPRID. in vita Ejuf,

Die van Antonin. Caracalla vinden wy by EUTRor. in vita

Ejus. Die van Decius ontmoeten wy by CAss1oDorus in

CoſJ. R. Die van Poſid. in Bajano en Cicero haalt PL1N.

lib. XXXI. cap. 11. aan. "

(z) l. 13. S. ult. de Uſufr, l 12. quib. mod. Uſusfr. l. 58.

S. 2. locati l. 5. S. ult. ff commodati.

(aa) d. l. 13.58. S. 2. 5 S. ult. &5 l. 35. S. ult. ff de leg. 3.

Om een privaat-bad uit te drukken, gebruikte men het woord

Balneum, en om de publyke te betekenen Balnea vel Balnee.
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Men betaalde voor yder bad een oortje (bb)

dat na de hedendaagſche cours ſchrikkelyk wei.

nig zou zyn ten waar men aanmerkt

1mo Dat de toevloed zo ſchrikkelyk groot

was, dat de Badhouders en Oppaſſers (cc) het

door de meenigte hebben moeſten, of dat

ado Dit alleen betrekking had tot het gemeene

Volk, zo als vAN ZURck ad h. l. HoRAT. meent,

om dat yder huishoudinge van diſtinctie of haar

eygen (dd) Baden gehad, of die, door de Kei

zers ingerigt, gebruikt hebben. * - , -

Naderhand egter heeft Keyzer ANToNINUs Pius

(om van die hondert zeventig van M. Agrippa

waar voor men niets betaalde, voor ditmaal niet

te ſpreeken) een Bad ingerigt (ee) waarin het

Volk voor niet geholpen wierd, en men niemand

zonder opentlyke ſmaad of affront weigeren

kon. (lf) -
º Di

1e

(bb) HoRAT. lib. 1. Sat. III. v. 137. JUVEN. Sat. VI. v.

445. ſeq4. MART. lib. X. Epig. LXX. v. 13 ſeq. Conf.

lib. I. Epig. LX. alwaar hy klaagt, dat te Bujas zig zeer

wel gebaat dog ſlegt geſoupeert heeft. De kinderen betaal

den niets, zo wy JuvENAL, ſat. II. v. 152.

Nec ptieri credunt, miſt qui nondum aereldvantur

geloven, vid. Vetus Scholiaſtes.

(cc) Beide genoemt Balneatores, waar over nader, zie

ondertuſſchen L. 4. S. ult. de His qui not, inf & L. 3 S. 1.

. Locati over de Eerſte; En over de Tweede l. 15. S. 1.

de uſufr. &# l. 17. S. 2. ff de inſtruët. vel inſtrum.

(âld) Hierom rekent men de Baden onder de Impenſae vo

luptuaria, vid. l. 14. S. 2. ff de impenſ, in rendot. ubi pro

valinea lege Balinea; IN PANDEct. FLöRENT. fere ſemper

legitur Balineum, & non Balneum, zo als men by veele

oude Schryvers mede vind; Graecis eat Baazvetov.

(ee) CAPIToLINUs in vita ejus.

(f) VALER, MAXIMUs l. IX. cap. V. in f, tekent onder

tuſſchen aan, dat er te Carthago wel degelyk onderſcheid

g

tUIS
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Die Baden waren in verſcheiden vertrekken (gg)

of appartementen verdeelt, en na mate van der

zelver gebruik genoemt, als koude, warme,

laauwe, ook ſtoof of#tkamer， (bb)

3 By

tuſſchen den Adel of Luiden van fatſoen, en minder ſoort

gemaakt wierd, zo dat de laatſte niet toegelaten wierden,

daar de eerſte waren; Onder de Grieken liep weer alles door

malkander, ryk en arm, groot en klein; Die grote toevloed

verveelde de Oppaſſers genoeg, en hierom hadden zy het

kunſtje uitgevonden, om, wanneer 't er zo druk liep,

knoppen van Dronkaart-kruid onder de kolen te ſmyten,

't geen een duiſelinge veroorzaakte, en waarvan haar de

ſtank weg joeg. ALEx. AB ALEXANDRo lib. IV, cap. XX.

Zodanig kunſtje was te Romen zo veel te eerder te oeffe

nen, om dat het ieder geoorlooft was, zo wel de publyke

Baden te gebruiken, als andere oefeningen en vermaken

op publyke plaatzen te nemen, 't zy van viſſchen in de ge

mene Rivier, ter Scheuburg gaan, of andere diergelyke

uitſpanningen ; En dit ging zelfs zo ver, dat die gene ,

welke de toegang tot deze baden enz. geweigert wierd,

een actie van injurie had, vid. l, 2, S. 9. Ne quis in loco

publ. &5 l. 13. W. ult. ff de injuriis.

In de Provincien wierden veeltyds door de Bouwmeeſters

(AEdiles) Baden gehuurt, om de Inwoonders der Steden al

daar die voor niet te kunnen laten gebruiken, d.. l. 3o.

S. 1. ff. locati ondertuſſchen ſchynen zelfs in vervolg van

tyd, de Luiden ten platten Lande zo geen Baden gehad te

hebben, HoRAT. lib. I. -Epiſt. XIV. v. 15 ſeqq.

Nunc urben & ludos & balnea villicus optas.

(gg) Cellae. -

(bb) Frigidarie, tepidariſe, aſſe, ſeu ſudatoriae, waar van

te zien by PALLADIUs lib, I. de Re Rom. cap. XL. SAL

MAsius ad VoPIscUM Add. CICER. Epiſt. ad Q. F. lib. III.

Epiſt VIII. VITRUvius lib. V. cap. X. PL1N1us ſih. V. Epiſt.

ad Apollinarem, Zie verder de Hypocauſtis Spbariſteriis Diet.

formac. fiſtulis, Tubulis, Cuniculis, 85' Balneariis vaporibus

in L. 19. de Servit. Urb. L. 16. mandati L. 55. S. 3. de Le

gat. 3. L. 8. S. ult. ff locat. L. 13, de ſervitutibus Urb.

L. 3. S. 6. de ## . 8. S. ult. ſi ſerv. vend. L. 13. de Ser
vitutibus Urb. &f e 58. in fin. #f, locat. -

r
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By het inkomen was er een vertrek of Kleer

kamer alwaar men zig ontkleede, en de Klee

deren bewaard wierden, (ii) 't geen byzondere

Oppaſſers had (kk) Capſarii genoemt; Tot de

Baden zelfs ſchynt men andere van beyde Sexen

gehad te hebben, onder de naam van Balnea

ſtores en Balneatrices.

Deeze waren Slaven, immers zo wel als de

Badhouders zelve van 't gemeenſte zoort; Onze

Regtsgeleerde ULPIANUs ſchaart ze zo wel als de

Hoerewaarden, Herbergiers, Stalmeeſters, enz.

onder de infame perſoonen, en wel zonder on

derſcheid, of ze door hun zelve of door hunne

Slaven dit oefenden. (ll) -

ALCAEUs vergelykt ze daarom by de Hoeren,

om dat ze rein en onrein ontſangen. (mm)

Deze Oppaſſers, zonder welke de Baden niet

konden gebruikt worden, en waarom zy ook

onder het Badgereedſchap in Regten getelt wor

den (nn) moeſten de Badbezoekers dienen in

al

(ii) Apodyterium. CICERo l. c.

(kk) L. 3. S. ult. ff de Praef. Vig. Derzelver gebruik is

waarſchynelyk ingevoert, om dat door de toevloed van die

ven, welke zig te gemakkelyker onder de menigte verber

gen konden, niemand zeker van zyn klederen was, en dik

wils in gevaar was van naakt naar huis te moeten lopen.

Deze Dieven wierden ondertuſſchen vry zwaar geſtraft,

gelyk men ex tot tit. ff de Furib. balnear. zien kan, en

daar van de reden vernemen uit MATTH. ad h. t. n. 2.

(ll) Immers Ex Edicto Praetoris in l. 4. S. 2. ff de bis

qui not. infam.

(mm) riépvn zz! Qaxaved: Tavrov #xact uxedia's Ses

Ev vzvra wv Aa twt dya9ov, Tév te zzkov A6st.

Meretrix & Balneator ſemper eandem babent conſuetudinem,

In eodem Jolio &5 projuin &5 improbum lavat.

(nn) L. 13 ff & l, 17. Szult ff de inſtruct. vel inſtrum. leg
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allen opzigte, dog voornamentlyk in het ſtoken

van de Ovens. (oo) a

Keizer Commodus liet een, die den Oven of

Kachel wat te laauw geſtookt had, 'er zelfs in

ſmyten. (pp)

Men had tot het te Bad gaan byzondere Kle

deren, welke men omſloeg, als men zig ontkleed

had (qq) gelyk ook allerhande gereedſchap

pen. (rr)

Onder deze was een Roskam, waarmede men

het zweed en de onreinigheid afhaalde, welke by

de Menſchen in ongebruik geraakt zynde, nader

hand tot de paarden is overgegaan, Keizer Au

guſtushadze zo ſterk gebruikt, dat hy 'er als ſchurft

van geworden was. (ss)

De Vrouwen ofDames hadden gelyk haar ander

Vrouwelyk huisraad, ook haar was-bakken enz.

meeſt van Zilver. (tt)

Het geen in de eerſte tyden voor noodzakelyk

gehouden was, wierd nu weelde; SENECA klaagde

'er reets over. (uu)

De Dames bragten 'er haar tyd rykelyk in

door, zo als nu aan haar Toilet. Ys

Dinarchus by PLAUTUs (vv) ten Toneel ge

voert,

(oº) L. 15. S. 1. ff de Uſufr.

(pp) LAMPRIDrUs in vita ejus. -

(44) LAMPRIDIUs in Alexandro Balneari veſte ad Pala

tum: revertens, waar over egter FERRARIUs de Re Veſtiar.

lib. II. cap. XIII. f. , - . "

(rr) PAULUs RECEPT. Sentent. Lib. III. tit. VI. S. 65.

. (ss) SUEToN. in vita ejus cap. LXXX. Zie ook ten aan

zien van der Grieken inſtrumenten LucIAN, Lexipb. 2.

(t!) L. 32. S. 7. ff de Aur. argent. leg.

(titi) Pauper inquit ſibi videtur ac ſordidus niſi aquam

argentea epitonia fuderint. Et ad buc plebejas fiſtulas loquor,

quid gun ad aenea libertinorum pervenero? &#'c. InEM Toyeſte

*d: III. v...465. ſuccenſa muita ſtagna nec fumant manu. .
(vv) In Truc. act. II. Scen. III.

,
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voert, beklaagt zig zeer dat hy zo lang na zyn

De Viſſen, zeid Hy, blyven zo lang niet onder

water, als de Vrouwen in het Bad, en als dat in

het vervolg zo gaan zal, moeſt me den vryers maar

tot Oppaſſers maken; -

Dog hoor Hem zelf; Hierby verlieſt gy niets,

Lezer! Hy zal zig zekerlyk aardiger uitdrukken

als ik*

Dinarchus: Piſceis ego credo, qui usque

adoleſcens. dum vivant lavant, Mi

nus diu lavare, quam

hec lavat Phroneſium, ſi

proinde amentur mulie

res, diu quam lavant

omnes amantes balneato

res fient.

Aſtaphium Non quis parumper dura

ancilla. re, operirier?

Dinarch. Quin hercle laſus jam ſum

durando miſer. *

Aſt. Mihi quoque prae laſſitudine

opus eſt ut lavem,

Dinarch. Sed obſecro hercle Aſta

phium, intro ac nuncia.

Me adeſe tui propere &’

ſuade jam utſatis laverit.

Ondertuſſchen waren er de Heeren niet min

der op gezet, en zodanig er aan verſlaaft, dat

fraaye geeſten er zelfs bibliotheeken by de hand

hadden. SENECA lib. de Tranq. vitae: Jam inter

Balnearia & thermas Bibliotheca quoque ut

neceſſarium domus ornamentum expolitur.

Ho

meisje moet wagten tot dat ze uit het Bad komt;

w
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HoRAT. lib. I ſat. IV. v. 74. geeft ons ook

te kennen, hoe de fraaye vernuften iemand

met het opſnyden van haar vaarſen zelfs tot

in de baden vervolgden en zakelyk verveelden,

om dat er dus doende voor die laſtige Heertjes

geen ſchuilplaats te vinden was:
--

in medio qui -

Scripta foro recitent ſunt multi, quique lavantes

Suave locus voci reſonat concluſus --

waar uit men teffens kan opmaken, hoe ze, als

onder een verwelfzel, gebouwt waren. Waar

van, om ons te bekorten, thans niet meer zeg-Z

gen zullen - --

Ten aanzien nu van de publyke baden, waarop

HoRATIUs ſchynt het oog te hebben, is het be

kent, dat de Vorſten, hoe zeer ze ook in hunne

Paleizen private baden ſchynen gehad te heb

ben (ww) die zelfs bezogten, 't zy ze van Hun

zelfs of van andere ingerigt waren. (xx) -

Gelyk mede de Hoofdſchouten, Gouverneurs

en Stadhouders der Provincien; Immers wy vin

den gewag gemaakt van het vry maken der Sla

ven by deze gelegentheid. (yy)

Men nam , ten minſten in de eerſte tyden,

eg

(ºvvv) Ab boc Severo Julianus in abditas Palatii balneas

ductus extenta damnatorſan modo cervice decollatur caputſte

Ejus in Roſiris ponitur, zegt AUR. VicToR Epit. cap. IX.

fi. 3. - -

(xx) Vide ſupra (44) de Alexandre balneari veſte ad bala

tºt 17: reverter,te.

(yy) L. 7. ff de nanum, vind.

IV. DEEL. p
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egter veel beſcheidentheid in dit baden in agt,

en gedroeg zig na de regels van welvoeglykheid

die niet toelieten, dat om der eerbaarheids wille

een eige of aangetrouwde Vader en Zoon zig te

gelyk reinigden. (zz)

De Mahometanen hebben hierom altyd ook

hunne baden bedekt, om geen ontſtigting te ge

ven, gelyk daarom de Turkſche Keizer zig zelfs

zo voorzigtiglyk by die gelegentheid weet te ge

dragen, dat hy van niemand gezien word. (aaa)

Hoe zelfs de arme Weſtphaalſche Baron uun

(Chunter-ten-tronrith het bekwam, dat hy in Tur

kyen met een jonge Muſulman naakt in het bad

gevonden wierd , en hoe hy zig hier door de

knuht en banniſſement op de Galeien op den

hals haalde, is uit CANDIDE (bbb) bekent.

Dus waren ook by de Romeinen, gelyk wy

uit VARRo (ccc) kunnen afleiden, de Baden der

Mannen en Vrouwen, hoewel ze onder een en

het zelfde dak waren, van malkanderen afge

zondert;

't Gunt in vervolg van tyden zo naukeurig niet

in agt genomen moet zyn; alzo wy aangetekent

vinden, dat voornamentlyk ten tyde van Keizer Ha

drianus de vermenginge van Mannen en Vrouwen

in de Baden , als iets ſchandelyks door uitdruk

kelyke Wetten beteugelt is. (ddd)

Ook

(za) Cicero lib. I. de Officiis: Majores noſtri neque

Patrem cum filio, neque ſocerum cum genero lavari volue

1 Ul Int, -

(aaa) TAvERNIER Beſchryving van 't Serrail van den Turk

ſtben Keizer, VII Hoofd.

(bbb) Part I. chap XXVIII.

(ccc) de L L. lib: VIII. Conf. PLAUT. ſupra (vv) alleg.

quod ad privatum balneum.

(dad) Vid. CAMERAR. hor. ſuiſ cap. XXXIII. Conf. CA
SAUB. ad SPARTIANI Hadrian. -

##
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Ook ſchynen de baden dikwils als rendevous

voor ontugtige handelingen tuſſchen beider Sexe

aangelegt te zyn, en de Badhouders de plaats daar

toe verleent te hebben, gelyk daar uit op te ma

ken is, dat de Badhouders of andere particuliere

Luiden, welke hunne baden gegeven hadden, om

hoererye te plegen, onder de ſtraffe van de be

kende lex julia de adulteriis lagen. (eee) -

De eerſte Chriſtenen waren zeer kuis, en hier

om wiſten zy zig van alle openbare zamenkomſten

van Mans en Vrouwen niet alleen te wagten, maar

inzonderheid van gemene Badſtoven, die van een

geheel Concilie verboden waren. (ſſj)

Ofſchoon nu, gelyk wy in overvloed gezien

hebben, deze Baden zeer misbruikt en tot wel

luſtigheid gebezigt wierden, was derzelver inſtel

# zo kwaad niet. t -

ewyl ze zelfs 1mo haaren oorſprong mede aan

de Godsdienſtigheid verpligt zyn;

Want het was niet alleen in den Godsdienſt der

Jooden bevolen zig op verſcheiden tyden en in

velerley voorvallen te reinigen, en met water te

waſſchen, maar dit had ook plaats in den Gods

dienſt der Heidenſche Volkeren, als van de Egyp

tenaren , Perſianen, Grieken, Romeinen en an

dere, daar de waſſchingen en reinigingen van han

den en voeten en het geheele Lichaam niet alleen

aan Prieſters, die het Heilige bedienden, maar

ook aan het Volk en zulks in meer dan een geval

aanbevolen was, ook zonder onderſcheid van

Mannen of Vrouwen, beide aan deze plegtige

waſſchingen onderworpen, en hier toe gebruikten

P 2 ZC

-

(eee) L. 9. S. 1. ff ad L. ful. de adult.

(fff) Concil. Laud. Can. 1 #7. Conf. BRAND Leven van

Paulus p. 127. * *
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ze wel Zee- of Rivier en Fontein-water, daar zy

zig mede beſprengelden, waſchten of ook met het

gantſche Lichaam in baden, om dus van het hoofd

tot de voeten gereinigt te worden; Jaa de Rievie

ren en bronnen, daar toe gebruikt, wierden voor

heilige wateren gehouden, bekwaam, om, zo ze

meenden, zo wel de ſmetten der Ziele, als van

het Lichaam, te zuiveren. (ggg)

Ook ſtrekten deze baden 2 do tot gezondheid,

gelyk men die daar toe nog hedendaagſch ziet

gebruiken. - -- -

En hierom waren ze verdeelt in koude, war

me, zweetbaden enz. (hhh) gelyk nog ter dezer

tyd, na mate die iemand nodig had.

Men maakte ook een onderſcheid van tyd,

wanneer die gebruikt wierden.

Merendeels voor den eeten. (iii)

Terwyl het ſchandelyk, ja ongezond gehouden

wierd, die op den eeten datelyk te gebruiken. (###)
* * * * - Wy

(ggg) Zie de Schryvers by NYLof Schriftuur. Reden voer I.

S. # aangehaalt. Zie ook JoHANN. V. vergeleken met
2 REG. XX. 2o.

(bbb) Zie hier van in het breede BRissoN. V. Balnea.

(iii) HoRAT. III. Od. XIX. -

9uis aquam temperet ignitus

Quo piz Jente domium čj quota

Pélignis caream frigorilus.

(#) HoRAT. 1. Epiſt. VI.

Crudi tuinidique laventer

Quid decsat quid ton obiiti -

Conf. JuvENAL. Sat. I.

w - -

Pirna tamen praeſens, cuin tu deponis ansiſtºrs

Turgillus G cruduin pavoren in balnea porta: ;

Hinc ſubite mortes atque inteſiata fetieëius.
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Wyders was in de heete Landen die reiniging

zeer dienſtig, vry meer als in de koudere Landſtre

ken, alwaar de Inwoonderen door de brandende

zonneſtraalen zo niet gezengt wierden, hoewel

JULIUs CESAR (lll) en HERoDIAN. (mmm) van

de oude Duitſchen getuigen, dat zy de gewoonte

hadden geen warme baden te gebruiken, als de

Romeinen, maar zig in koude ſtroomen te was

ſchen, zynde een ſterk en hart vogrig Volk, re

gen allerlei ongemakken van jongs op gehardt,

gelyk het baden in koud water voornamentlyk die

uitwerking had.

De Romeinſche Soldaten waren egter gewoon

hunne Lichamen in de Rivier mede te reinigen

en dezelve van het zweed en ſtof na de Exercitien

te Zu! VBTen,

filerom was het veld van Mars tot die exerci

tien der Troupes geſchikt, om dat zy aldaar den
Tyber naby hadden. e

Dus dat het gebruik van warme baden, die in

de eerſte tyden, onder de ſterkſte Krygs-tugt uit

de Legers als gebannen waren, en als tekenen

van verwyftheid aangemerkt wierden, by vervolg

van tyden, toen die Krygstugt in verval begon te

raken, eerſt en voornamentlyk begon in te krui

pem. (nnn)

Denk egter niet, Lezer, dat men in het gezigt

van ieder een of in tegenswoordigheid van de

eerbare Sexe, deze naakte oefening zo ten ſchou

ſpeele, als na de Exercitie deed.

- P 3 - Dit
*, k

(lll) De Bello Gall. lib. IV. -

(mmm) Lib. VII. -

(nnn) Zo als hier over VEoETIUs kan nagelezen wor

den, en mede inzonderheid ANoNYMI not ad Polybii Ca

Jira cap. X. p. 267. Jeat. Edit. Amſtelvd, 166o.
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Dit zou te gevaarlyk voor de kuisheid en, bui

ten de oneerbiedigheid, tegens de regels der wel

voeglykheid ſtryden ; -

Gevaarlyk; -

Want hoe zeer zig een Livia Gemalin van Kei

zer Auguſtus dorſt verſtouten te zeggen, by gele

gentheid dat ze eenige naakte mannen ontmoete

de; dat kuiſſe Vrouwen die met geen verdere aan

doening beſchouwde, als beelden ; om dat een

kuis hart door het gezigt of vertoning van onkui

ſche gebaarden niet ontroert of in wulpſche ge

dagten geſlingert wierd. (ooo)

Zo heeft deze zelfde Keizerin in haar perſoon

een overtuigend bewys van de valsheid van haar

ſtelling opgelevert,

Dewyl haar Schoonzoon op het onverwagt ge

zigt van haare naaktheid, tot zo veel buiten

ſporigheden verviel. (ppp)

Dus het beſt zal zyn omtrent de beminnelyke

kunne, (want omtrent de onze kan ik zelfs oor

deelen, en dit vrymoedig tegenſpreken) de zaak

aan de twee lieve Dogters van de Heer DioPHILUs

te compromitteeren;

Haare houding, door de Vader in zyn briev op

regtelyk opgegeven, zal ons zelfs die Meisjes

kunnen doen ontſlaan van een bekentenis, welke wy

liever daar uit willen opmaken, als haar noodza

ken die zelfs te uiten. - -

Ondertuſſchen kan ik hier niet voorby te mel

den, dat, gelyk alle Vrouwen op dit ſtuk niet

even zeer aandoenlyk zyn, ook alle Keyſerinnen

niet even eens daar omtrent denken.

Want,

(ooo) Dro in Tiber.

(ppp) Mogelyk vergis ik my omtrent de perſoon, hoe.

wel het geval zelfs waar is. - w--- --
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Want , daar Livia die onverſchilligheid voor

gaf, ging Fauſtina Gemalin van Keyſer M. Aure

lius Antoninus hier in anders te te werk, alsgewoon

zynde omtrent de ſtrand te zitten, en uit de ſchip

pers, die naakt liepen er een uit te kiezen, wel

ke haar het beſte beviel. (qqq)

Dus dit een argument tegens het vorige zynde,

blyft het gevaar, om naakte menſchen van een

verſchillende ſexe te zien, altyd beſtaan.

Wy weten immers wat voor gevolgen het gehad

heeft, dat Koning David de naakte Batſeba van

het plat van zyn Paleis zag. (rrr)

En hoe Oholiba zelfs gaande gemaakt wierd

door geſchilderde mannen aan de wandt. (sss)

Zo het dus niet door de groote gewoonte of

walging van iets, dat ons al te veel en onbe

ſchaamt word voorgezet, komt, kan ik nauwlyks

geloven het geen ons LERIUs verhaalt.

,, Toen wy eerſt in Braſilien kwamen, bevon

, den wy (zegt hy) in het Hollandſch overgezet,

» dat de mannen en wyven naakt gingen, even als

» ze van de moeder geboren waren, ſonder het al

» lerminſte dekzel tot eenig deel hunner Licha

» men te bezigen, veel menſchen zullen denken,

» dat zo langdurigen ommegang met naakte vrou

,, wen ons ten eenemaal met luſt zal hebben

» doortintelt, maar ik verzeekere , dat de

», zaak heel anders is gelegen, hoewel zy onze

» Franſche Juffers in ſchoonheid niet een hair

,, wyken.

Men kon gevoeglyk hier tegens inbrengen, #
G

(iii) A. Victor de Caſarib. cap. XVI.

(rrr) 2 SAMUEL XI.

(*) Ezecii, XXIII, v. 14-17.
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dewyl er ſecten genoeg geweeſt zyn, die het

naaktlopen als een Godtsdienſtigheid hebben aan

gemerkt, hier uit zou kunnen vloeyen, dat de be

ſchouwing van een naakt menſch altyd die nadeeli

ge uitwerking op de kuisheid niet doet.

Nu zyn zulke Secten van vroegere en latere ty

den voorhanden. -

Van de de Geeſtelyke du mont Caſin, meen ik

hier omtrent een aardige trek gelezen te hebben in

het journal des ſcavans. (ttt)

,, Les moins du mont Caſſin avoient admis des

, premiers l'uſage de la diſcipline, mais un Car

dinal nommé Etienne , etant venu les viſiter,

les exhorta a l'abandonner , leur remontrant

,, entre autres choſes, qu'il etoit , indecent &?

, contre la modeſtie de ſe depouiller & de ſe

,, montrer nuds. Les Meires fuivirent ſon con

,, ſeil, mais Sr. Pierre Damien ayart appris,

qu'ils avoient quité une prâtique, qu'il eſti

,, moit ſi ſainte leur ecrivit une lettre tres vive,

,, qui contribua beaucoup a les y ramaner iſ y

,, accuſe le Card. Etienne de vanité & prerend,

,, que Dieu l'avoit chatié, par un amort ſubite.

,, Il tache ausſi de refuter ſes raiſon: Quiconque

,, (dit il) a honte de prendre ſa diſcipline a

,, cauſe de la nudite du corps, a la quelle elle

, engage, fuit comme Adam la vuë de Dieu

, & ſe mocque du ſupplice de j. C. crucifié;

»»

95

» »

,, après l'exemple de j. C. il raporte ceux des -

,, Apotres & des martyrs, qui ont ete depoul

,, liez & fouetté en public; Il joint celui du

,, Prophete Iſaië, qui par le commandement de

,, Dieu marcha tout nud devant le peuple.

- » Apres

(ttº) Zo ik wel onthouden heb, Tom. XXXIII. part. I.
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, Apres cela, ajoute t'il, un Moine, qui né

, vaut pas ſeulement une piece de 14. fois fera

, difficulté de parottre nud en preſence d'un pe

, tit nombre de ſes freres. -

Van zulke dweepers by de Grieken, kan men

by LUCIANUs (uuu) iets vinden. Andere plaat

zen ſchieten my nu zo ſchielyk niet te binnen.

De Speelen enz. by de Romeinen, zyn al te

bekent, om er veel van by te haalen. . .

Verwonderlyk is het, dat men onder de Chriſte

nen zulke ſecten gevonden heeft, -

Ik hebbe hier het oog op de Naakt-lopers

of geeſtdryvende Doopsgezinden, die zig voor

de naakte waarheid uitgaven en daarom zonder

kleederen en naakt liepen. (vvv)

Hoe ſpoorloos voorbeeld en verbeelding

dwazen maakt,

Die waanen, dat zy zyn door Heemel

geeſt gedreeven '

Tot daden van natuur en reden beid'

gewraakt, - --

Hiervan zag de Amſtel blyk door naakte

dweepers geeven.

- - , 2

Ergo is het geen gevolg, zou men kunnen

zeggen, dat de naaktheid kwade en onkuiſche

hertstogten altyd inboezemen.

Dog, om niet aan te merken, dat van gekken,

zieke en dweepers omtrent deze ſtoffe tot andere

geen gevolg getrokken kan worden, bes":
- - ſla

ſuuu) Alexand. Jeu Pſeudomant. 13. .

(vvv) BRANct Hiſt der Ref II. Beet. '

IV. DE EL. Q
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Magiſtraat van Amſterdam het omtrent die naakt

loopende Doopsgezinden vry anders en zag die

grappen en grillen aan als zaken

Oneerbiedig en ſtrydende tegens de regels van

welvoeglykheid. (bladz. 174.)

Want wanneer aldaar nog heimelyke vergade

ringen van die verboden gezindheid gehouden

wierden, die in de Zout-ſteeg des nagts te zamen

kwamen, en zeven mannen en vyf vrouwen, die

hare mannen in het bedde verlaten hadden, in

zekere nagt vergadert zynde , zig zekere Dirk

Snyder, een der mannen aanſtelde als of hy een

inſpraak van den Heiligen Geeſt gevoelde, waar

door hy zodanig buiten zig zelfs vervoert wierd,

dat hy zyne kleederen in het vuur wierp, en de

zes andere mannen en de vyf vrouwen dit voor

beeld volgende, de ſchaamte met de kleederen

afgelegt hebbende, te zamen moeder naakt door

de Stad liepen met een yſſelyk geſchreeuw :

wee, wee, wee ! de wraake Gods, de wraake

Gods !

Want wanneer dit gebeurde, zeg ik, wierden

zy door de Burgers wel haaſt gevangen, behalven

ecne Vrouw die het ontkwam.

Op het Stadhuis gekomen zynde, weigerden

zy de klederen, die men hen aanbood, zeggen

de: wy zyn de naakte waarheid.

Dog dit bekwam hun ſlegt, want de mannen

wierden met het zwaart geſtraft, en de vrouwen

in het Y verdronken, behalven die van het huis

in de Zout-ſteeg, die voor haar eigen deur opge

hangen wierd.

Wat voor ongeregeltheid en ontſtigting zulke

onbeſchaamtheid, hoe ook bewimpelt met de

ſchyn van Godtsdienſtgheid niet geven moet, be

grypt

#
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grypt ieder en hy moet dus ten vollen in zekere

zin aannemen het gunt ik ergens dezen aangaande

meen by PLUTARCHUs gelezen te hebben dat het

ongeſchiktheid ja zonde is, dat men zig des

daags ontkleed, men moet het laaten om de eer

bied, die wy den Hemel en de Lucht ſchuldig

zyn, als vol van Goden en halve Goden wezende.

Geen wonder dan, dat verſcheide Vorſten en

Wetgevers reets van oude tyden tot op onzen dag

toe wyſlyk tegens die onbeſchaamtheid gewaakt

hebben;

Want by de Romeinen wierden de Vrouwen

in diergelyke Schouwſpeelen, waar in iemand

maakt, zoals de Worſtelaars, die alleen maar even

hunne ſchamelheid met een broekje bedekt had

den (www) hunne oefeningen verrigteden, niet

toegelaten. -, t

Keyzer Auguſtus beval daarom, dat men de

Vrouwen niet voor 's avonts te vyf uuren in de

Schouwburg zou laten komen, als wanneer deze

vertoningen zouden geëindigt zyn. (xxx)

Dog wat verſchilt den aart der menſchen niet,

inzonderheid der grooten? Hebben wy twee Kei

zerinnen gezien zo verſchillende van denkbeel

den, vinden wy dit nu in twee Keizers.

Want, daar Auguſtus der Vrouwen eerbaarheid

behartigde, ſtelde ze Keizer Nero aan de aanveg

Illl

(ww.tv). Zo als DroN. HALIc. lib. VII. verhaalt, dat in

zyn tyd nog plaats had.

De Daunes of Wollenaaiſters, waar van zommige uit

nieuwsgierigheid de Berg Schotten voor korte jaren door

ons Land trekkende, wel zullen hebben wezen zien, kun

nen anders van deze broekjes Patronen ſnyden By J. ſ'.

DE CAvALLIER Is Rogniſche Oatib lib. I. Taſel 28. 29,

(xxx) SUL1 oN. in vita Ejus cap. XLIV.
o
-
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tingen bloot, Hy nodigde, zegt SUEToNIUs (yyy)

zelfs de Veſtaalſche Nonnen tot dit Schouwſpel.

In vroegere tyden ſchynen ze er nog minder

toegelaten geweeſt te zyn.

Immers ik heb ergens gelezen, dat Koning

Romulus vry ſterk op deze ſtoffe was;

Die zig van een Vrouw maakt laat zien, zy

de dood ſchuldig, zou zyn Wet mede brengen,

welke, zo niet gebout op die der Perſianen, daar

mede egter veel overeenkomſt had, om dat daar

by een doodſtraffe geſtelt was op die gene, welke

iemand naakt gezien had. (zzz)

En in aanzien van het baden der Romeinſche

Soldaten na de exercitie is het te denken, dat

of de Dames in die tyd dat exerceren zo zeer niet

hebben gaan zien, of dat zy zig geretireert heb

ben, na dat de exercitien verrigt waren;

Alle deze voorzorgen en uitdrukkelyke Wetten

ontſlaan my op het verzoek van de Heer DIoPHI

LUs, onze Wetgevers aan te ſpooren hier in door

uitdrukkelyke nieuwe Wetten te voorzien;

Om dat ze 'er ook werkelyk in ons Vaderland ,

voorhanden zyn; l. 12. C. de Re Mil.

Welke Wet, zo men het daar voor houde, dat

het Romeinſche Regt tot een Behulp-regt aange

nomen is, mede van toepaſſing moet zyn.

Ten minſten GROENEwEGEN rekent ze niet voor

afgeſchaft en PEREZ. (aaaa) zegt mede dat ze

by vele Volkeren aangenomen is ; Zo men de

Franſchen, die juiſt in allen opzigten omtrent de

kuisheid zo kies niet zyn, al was dit 'er alleen

- s Ill dat

(yyy) In vita Ejus cap. X.

(zz 3) A'.fx. AB ALEx. lib, II, cap, II.

(caai) ad i. t. C. n. 49. f.

t
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maar een bewys van, daar van uitzondert. (bbbl)

Want ofſchoon GROENEwEGEN het eene ge
deelte van deze Wet, voor zo verre betreft

het te water brengen en afwaſſchen der paar

den, te regt door de Gewoonte afgeſchaft re

kent, zegt hy evenswel uitdrukkelyk, dat het

zwemmen en baden digt onder de Stad door

verſcheide Wetten verboden is : ,, Ceterum me

, quis in ſuburbiis ſeſe lavans publicos oculos

, nudatus inceſtet variis Civitatum Statutis

, edictum eſt.

En PeREzius tekent ook uitdrukkelyk aan,

dat, zodra iemand zig ontbloot, om de paar

den af te waſſchen, hy tegens de eerbaarheid

zondigt, wanneer dit in het gezigt van het

Gemeen geſchied ; Dit zegt Hy is door ver

ſcheide Statuten verboden ,, Idem Statutis Loco

, rum edictum eſt, quia in honeſtum in publico

, flumine ſe lavare more pecudum & natare

,, in conſpectu hominum.

Zo dat de Ruiters, wanneer ze zig ontbloten

moeten om de paarden te reinigen, ver van de

hand moeten gaan, of iets aan hebben, om

de ſchaamte te bedekken. SILIUs lib. VIII.

de Equit.

-undoſum frangere nando

Induti thorace vadum.

Dus de Franſchen hun delicateſſe op dit ſtuk

vry gering is.

- - Ja

-

(Wii) BuaNYoN. de LL. alrog. lib. II. S. 67. 68.

Q 3
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JaMoRNACIUs (cccc) verhaalt met ronde woor- ##

den, dat niet alleen het Gemeen, maar Lieden . .

van rang, en zelfs Princen zig niet ontzien in \ 4

het gezigt van volk zig in de Seine te baden. " Er

Dog zo men omtrent de toepaſſing van het

Romeinſche Regt wat al te omzigtig is, kan

ik de Heer DioPHILUs uit die zwarigheid red

den door hem te verzekeren, dat zelfs hier te A.

Amſterdam daaromtrent op den 28. Juny 1648. R.

reets uitdrukkelyk, voorzien is op volgende

wyze:

,, Alſo myne Heeren van den Gerechte be

,, mercken de oneerbaarheid die voortyds bin

,, nen deſer Stede ende hare vryheid gebeurt

,, is ende noch dagelix gebeurt in 't baden,

,, ſoo iſt dat daar over myne Heeren van den

,, Gerechte verbieden eenen igelykken 't ſy

,, jonck ofte oud voortaan meer hem te onder

,, winden ofte vervorderen te baden binnen

, deſe Stede ofte hare Vryheid op de poene

, van tien Carolus-guldens daer af den Heer

, zes en de Aenbrenger vier Carolus-guldens

,, hebben ſal. (dddd).

Deſe Publicatie is op den 2. Juny 1755.

vernieuwt; (eeee).

En dewyl nu hier uit blykt, dat door de

Wetgevers op verſcheide plaatzen in dit ons

Vaderland zelfs tegens deze onbeſchaamtheid

voorzien is en er dus de Wet wezendlyk

legt, moet ik de uitvoering daar van overla

- UCIn

(ecce) ad l. I. S. ſiveſt. ff depoſiti.

(ddild) HANDvEsr. v AN AMstr. III. D. IX. B. XI. Hoofd.

(eeee) Byvoegz. tot 1755. op het Vervolg der HANDvest.

tot 1754 bladz. 151. - - -

i
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ten aan die geene, welke daar over geſtelt

zyn, op dat men niet meer naakt en wan

dele en de ſchaamte niet gezien werdeOPENB. XVI. 15. e

NB. Dewyl dit Vertoog wat ver uitgedyt is,

het Letternieuws tot nader gelegentheid.
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By de Erven van F. Houttuyn, en by

de Voornaamſte Boekverkopers in de andere

Steeden.
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IX. V E R T O O G.

Voor de Maand September 177o.

"

Chilon optimam aſſeruit eſſe Remp.

quae maxime leges; minime autem

Rhetores audit.

PLUT. in conviv. Sept. ſapient.

Chilon was van begrip, dat een Ge

menebeſt, welke alleen de Wetten

volgende geen Redenaars gehoor

geevt, het meeſt te agten is.

MYN HEER!

S&### Iſteren avond in ons weekelykſche

#3 G # ,, Gezelſchap verſchil ontſtaande

##3 - ### ,, tuſſchen twee Leeden van het

2 ES ,, zelve, waarvan de een Geeſte

,, lyke en de andere Advocaat is,

over de wyze van pleiten, namentlyk, of het

beter was, dat dit mondeling, dan wel ſchrif.

telyk geſchiede; By deze gelegentheid kwam,

hoewel maar in het voorbygaan, ook de vraag

op het tapyt, wat meer kunſt is Prediken of

Pleiten.

,, Ei, bid ik, myn Heer ! weeſt zo goed en

laat uw gedagten hier over eens gaan, en deelt

IV. DE EL, R - 2, Ze
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,, ze in uw eerſte Vertoog mede, om er het no

, dige gebruik van te kunnen maken. Ik ben

,, met veel agting

A........ den UWel-Ed. Dw. Dien.

15. Sept.

177o. J. D. G.

AN Two o R D. -

D" wyze van Regtsgedingen voor te draagen

is niet overal dezelfde ; Hier in Holland en

op de meeſte plaatzen geſchied het mondeling;

J}aar op weinige andere, voornamentlyk in Vries

land, zulks in geſchrift geſchied.

Men is tot nog toe niet eens, wat beſt is.

Het pleiten by monde wakkert de verſtanden,

oefent de welſprekentheid, zeggen de Voorſtan

ders daar van, en maakt de Advocaaten bekwaam,

om in grooter gelegentheden met lof en toejui

ching te worden gebruikt en gehoort,

Dog dit is , immers moet, het voornaamſte

oogmerk niet zyn: De bekorting der proceſſen en

de daar door verminderde koſten voor de gedwon

gen Parthyen; ook voornamentlyk de handhaving

der geregtigheid, is wel aan de eene kant de re

den, waarom men voor het mondeling pleiten is.

Dog aan de andere kant dient men in agt te

nemen, dat de welſprekentheid wel goed is om

iemand in te neemen; Dit egter laat zig wel een

domme Gemeente, maar geen welgeſtelde Regt

bank doen. -

Door het ſchriftelyk voorſtellen krygt een Rig

ter meer vaſtigheid en zekerheid; -

Men

i



( 187 )

Men is niet altyd in ſtaat, om altyd te letten

op het geen 'er mondeling gezegt is, voornament

lyk wanneer de uitſpraak niet datelyk op de pley

dooy volgt.

Alle Leden van een Geregt zyn niet altyd ge

woon en in ſtaat behoorlyke notulen zo ſchielyk

te maken en dit valt zelfs een Secretaris en Griffier

moeylyk, ten ware de Advocaaten genoegzaam

dicteren, dog, buiten dat dit een Rigter ſchrik

kelyk moet verveelen, voldoet het dan aan het

oogmerk niet, om de welſprekentheid te oef

fenen. - -

En buiten zulke notulen van Leden ofMiniſters

der Regtbanken zelve, is niet wel een zaak te de
cideren als datelyk op de Pleydooy. V

En of nu yder Rigter daar toe altyd in ſtaat is,

laat ik andere oordeelen. -

Dit kan en mag ik er, voor zo verre het hier

te pas komt, van zeggen, dat ik zelfs geſtudeerde

en geoefende Lieden dikwils de bal heb mis zien

ſlaan, wanneer ze zo ſchielyk in dit ſtuk te werk

gingen.

Ook word door een ſchriftelyke behandeling

een Rapporteur, Referent of Viſitator beter in

ſtaat geſtelt, om zyn Rapport en advys uit te

brengen.

Daar is een al te groot onderſcheid tuſſchen

zulk een Referent of Viſitator en Redenaar.

De Eerſte mag geen andere drangredenen aan

voeren, als die, welke Hem zelve en die geene,

aan wie die ingerigt zyn, overtuigend voorkomen

en dusdanig werkelyk zyn. . . .

Den Tweeden zou het zekerlyk in zekeren op

zigt geoorlooft zyn gebruik te maken van gevolg

trekkingen, die, hoewel op zig zelven vals je
R 2 zelfs

-"
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zelfs liſtig en vervankelyk zyn, egter niet nalaaten

waarſchynelyk te worden en de toehoorders of

zulke Rigters, (als de Schout en Schepenen van

Puiterveen de onnoſele Fobert ter inſtantie van

het beſlikte Zwaantje tot trouwen comdemne

rende) te beweegen.

Dog, dewyl hier een twederley nuttigheid

moet betragt worden, dat is, 1mo de handhaving

der geregtigheid en 2do het belang van den plei

ter, volgt hier uit, dat, gelyk wy in aanzien van

het eerſte reets gezien hebben, een Rigter door

een ſchriftelyk voorſtel meer onderrigt kunnende

worden ten minſten omtrent het feit, daar Hy het

Regt veronderſtelt word te weeten, men ten voor

deele van den Tweeden zo een ſchriftelyke behan

deling, immers in zaken van gewigt en moeyelyke

beſliſſing, wel mag voorſtaan.

Het hapert dikwils de beſte Redenaars (van

beulingen ſpreek ik niet eens) aan behoorlyke

oplettentheid, vaardigheid en vrypoſtigheid.

En hier in verſchilt de eene ver van de andere:

Cauſae etenim terminus manifeſtare poterit, qui

timidius quique audacitus judicium vel relique

,, runt vel protulerunt, nec in hacparte litigato

,, ribus danda licentia alios pro recuſantibus ſubro

gare. l. 14. S. 1. C. de judiciis.

Omſtandigheden van tyd en plaats kunnen dik

wils invloed op een Redenaar of Spreker hebben.

Wy ontmoeten daar van zelfs een ſchreeuwend

voorbeeld in de beroemſte Redenaar Cicero, toen

reets in de vyftig jaaren oud.
-

Alle, wien de Romeinſche geſchiedeniſſen en

zyne Redenvoeringen bekent zyn, weeten, dat,

wanneer Hy voor T. Annius Milo voor de hoge

Vierſchaar trad, om denzelve te verontſchuldigen

GIl

25

52

2»
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en aan te toonen, dat de dood van P. Clodius in

de rencontre by Boville op de reis na Lanuvium

voorgevallen niet ſtrafbaar, maar om geweld met

geweld te keeren, geſchied was, Hy 't zy door

de tegenswoordigheid van het Krygsvolk (a) door

Pompejus aldaar geplaatſt, het zy door het wraak

roepen der Vrinden van den nedergevelden zyn

gewone vaardigheid en tegenswoordigheid van

geeſt kwyt raakte en daar door de zaak ſlegter

voordroeg, als wel behoort had.

Zodanig, dat wanneer Hy naderhand die Rede

voering in het ligt bragt en dezelve merkelyk ver

betert had, in die ſmaak, als wy ze onder zyne

Redenvoeringen geplaatſt zien, dit een Meeſter

ſtuk geworden is en Milo, toen ze Hem in zyn

Ballingſchap in Maſſilien toegezonden wierd, zig

niet kon onttrekken van te zeggen: dat zo hy voor

de Vierſchaar gezegt had, het geen hy nu geſchre

ven heeft, zou ik na gedagten thans niet hier in

ballingſchap zyn.

Het is bovendien alle menſchen ook niet ge

geven, hoe kundig en geleert ook, te ſpreeken.

Het verſtand met welſprekentheid gepaart maakt

een aller voortreffelykſt geheel.

Dog van malkanderen geſcheiden is het verſtand

ongelyk voortreffelyker en grootſcher als de wel

ſprekentheid.

Moſes, die Goddelyke Wetgeever, was ver

van welſprekent; Wanneer God hem het gebied

over de kinderen Iſraels opdroeg, zogt hy zig

daar van te ontſchuldigen.

Och HEERE (zeide Hy) ik ben geen man

zvel ter taale, noch van giſteren noch van

R 3 -, - eer

(a). Hy was zeker beter praater als vegter. Liv. epit.

biſt. lib. III. ,, Vir nihil minus, quam ad bella natus.
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eergiſteren noch van doe af, doe gy tot uwen

Kneght geſproken hebt, want ik ben ſwaer

van monde en ſwaer van tonge. ExoD. IV. v. 1o.

Dogh de Heere op zyn verder aanhouden dien

aangaande, als het ware , moeylyk wordende,

antwoorde hem:

Is niet Aaron de Levyt uw Broeder ? Gy

dan zult tot hem ſpreeken ende de woorden

in ſynen monde leggen en Ik ſal met uwen

monde en met ſynen monde ſyn en Ik ſal u-lie

den leeren, wat gy doen ſult. \

Ende hy ſal voor uw tot den Volcke ſpreeken

ende het zal geſchieden, dat hy u tot eenen

monde zal ſyn ende gy zult hem tot eenen Godt

ſyn. v. 14. 15. 16. -

Zulks lezen wy van andere grote mannen

mede , die, hoewel alle in geen gelykenis te

ſtellen met Moſes, egter voortreffelyke geeſten,

yder in het hare, waren.

Socrates wierd genoemt ixyégavos, dat is, een

man van een zwakke ſlem.

Metellus ſtamerde zo, dat hy het woord opife

rae nooit behoorlyk voortbrengen kon. (b) "

En Demoſthenes lispede zo ſterk, dat hy

nooit de R. kon voor den dag brengen, maar

altyd de L. in de plaats noemde. (c) -

Zo dat VALERIUs MAXIMUs (d) van hem zegt,

dat ! Iy liever gelezen, als gehoort moeſt worden.

Van onzen groten Cujacius zelfs word verhaalt,

.(hoewel er ſommige aan twyffelen) dat Hy mede

wel eens zou hebben blyven ſteeken. (e)

r Nog

(b) PLIN. 'i'. XI. cap. XXXVII. :

(:) I'LUTA: H. in vita Ejus. -

(d) Lib. VIII. cap. X. --

(e) Lesol.D. in voce dj/patieren in Addit. Edit: Norinib. 1697.

º

s

d
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Nog onlangs hebben wy een voorbeeld in En

geland gezien van de Stads-Advocaat van Londen,

welke de Koning in een Deputatie zullen de aan

ſpreken of maar in praeſentie de remonſtrantie der

Burgerye voorlezen, zodanig beſchroomt wierd,

dat Hy 'er moeſt uitſcheiden en zig het werk door

de eerſte Clerq der ſtad laten uit de hand nemen,

welke zig daar van vry beter kweet. (f)

Hoe zeer nu de Goddelyke uitſpraak (hier bo

ven bladz. 19o. aangehaalt) op een overtuigende

wyze het grote onderſcheid tuſſchen het verſtand

en het welſpreken ſtelt en zo een heerlyk voorregt

aan het eerſte geeft.

Heeft by het Gemeen en over het geheel be

ſchouwt het laatſte meer ingang. -

Dit wiſt SALoMoN reets in zyn tyd te zeg

gen: De wyze van hertenſal verſtandiggenoemt

worden, maar de mondder ſotten ſal met dwaas

heid gevoed worden. Spreuk. XV. v. 14.

En hierom is het geen wonder, dat de Romein

ſche Redenaren alle middelen inſpanden en zelfs

door hulpmiddelen, 't zy door zig te wikkelen in

de tabbaarden of mantels, om de kragt van de

klank der woorden niet te verliezen en altyd als

op eene toon te blyven, 't zy op een andere wyze,

het gemeen zogten in te nemen en het oor en

gemoed der Rigteren te ſtreelen. (g)

SILlus ITALICUs lib. XV. zingt van Publ.

Scipio: - -

Ille ubi ſuspenſ; Patres & Curia voce in

Poſceret, ut cantu ducebat corda Senatus.

R 4 Dog,

(f) 's GraveNn. Corp. van den 23. Maart. 177o. A

(g) Mornac. ad. l. 16. C. de Alv. div. judicuul. ,, Ute

,, bati
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i

Dog, dewyl gelyk gezegt, het yder niet ge

geven is by alle voorvallen even goed, te ſpree

ken, vinden wy dagelyks veele verſtandige Lie

den, die, al is het niet aan een natuutlyk gebrek

aan tong of long, zo weinig vertrouwen op hun

zelve hebben, dat ze vry liever en beter iets zul

len ſchryven als zeggen, en, om zo te ſpreeken,

als na de dood gaan, wanneer een zaak van ge

wigt hebben voor te dragen, zelfs zulke, welke

ahders of door natuurlyke eigenſchap of door

beroep de tong wel tot hun wil dienden te heb

ben. -

Van die geſteldheid was Phaedra by OvID. H.

Epiſt. V. en deze rede gaf zy, waarom ze Hippo.

litus liever ſchreey als ſprak: -

-v - - 4 - - - - -

Ter tecum conata Loqui, ter inutilis beſt

Lingua, ter in primo deſtitit ore ſonus.

Daar een opgeblazen babbelaar, een ſchreeu

wer, een windmaker, die meer woorden als za

ken hebbende, alles door malkanderen zonder

ſchikking of ordre mengt en zig nooit van iemand

zal laten overtuigen, om dat die hem niet over
ſchreeuwen kan. -

Sic Pedo conturbat, zegt JUvEN. Sat. VII.

Daar is nog een reden, die iemand dikwils

belet te ſpreken en die niet zo zeer uit mistrou

wen, als uit al te veel vertrouwen van zig zelfs

voortvloeit. -

Menſchen die al te veel eigenliefde hebben,

zyn dikwils door een groote uitſpanning en ver
- - A he

, bantur magni Oratores ſaucalibus, duêto nimirum circa

, ſauces a nicºti, ad tucndum eunden tenoren vocis, atque

, ut neGuid de ſolito excideret, ſed liquida ſemper eſſe,

,, fºſaac profluens.
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heventheid van gedagten wel eens van ſpoor

geraakt door al te hoog te willen klimmen.

Alle zo veele reden, waarom ik, een van beide

moetende zyn, de ſchriftelyke boven de mon

delinge wyze van voordragen der pleitgedingen

de voorrang zou geven. 's

Ten minſten, dat men al zyn bewys en con

cluſie malkanderen zonder agterhouding over en

weer mededeele en dan, om de welſprekent

heid niet geheel te verbannen, de Re- en Du

plycquen alleen mondeling laat doen, zonder

daar by eenige bewyzen toe te laten, als die

tot wederlegging dienen of nieuw gevonden zyn.

Dus betragten wy twee voorname hoofdpun

ten , dat is, de verkorting der proceſſen en be

hoorlyke onderrigting van den Rigter aan de eene

kant, en de oefening der welſprekentheid aan de

andere.

En, indien het ons geoorlooft is eerbiediglyk

onze gedagten over de beſte wyze van procede

ren in de verſcheide Provincien van onze Repu

blyk te zeggen, vinden wy geen beter, als die

voor den Provinciaalen Hove van Gelderland

aats heeft, waar van ons het GROOT GELD.

LAcAATBoEK III. D. col. 542. en volgende in

het breede onderrigt.

En gelyk wy die in het algemeen vry kort

vinden, kunnen de pleydooyen niet wel korter

wezen, als ze daarby geſtelt zyn. Want

art. V. moeten de Antwoorden in ſcriptis o

de volgende Regtdag na exhibitie der Aanſpraa

overgegeven, en

art: VI. terſtond op den eerſten Regtdag daar

aanvolgende afgepleit en

, art. VIII. ten ſpoedigſten gedecideert worden.

R 5 Zo
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Zo dat een gehele proceduire mondeling aan

gevangen (hoedanig ze van den beginne alle zyn,

als wordende geen zaak ſchriftelyk behandelt,

als na voorgaand Decreet van het Hof art. VII.)

van de Citatie af tot de Duplycq incluis binnen

zes weken tuſſchen inheemſche kan afgedaan zyn;

Terwyl de ſchriftelyke zaken zelfs zeer korte ter

mynen hebben art. LI.

Alleen komt ons de termyn art. V. aan een

verwerende parthye, cujus partes alioquin favo

rabiliores ſunt, wat kort voor, ten ware de da

gelykſche practyk daaromtrent eenige modificatie

uitgevonden heeft.

- Aldaar art. III. en IV. is nu het voornaamſte,

dat ls de bewyzen en concluſie ſchriftelyk voor

gebragt; zo dat de Rigter daaromtrent volkomen

onderrigt zynde altyd omtrent het Regt kan ſup

pleren, 't geen de Advocaat mogt vergeten heb

ben in de playdooy voor te brengen en het geen

hy mogelyk 'er by zou gevoegt hebben, wanneer

hy ſchriftelyk had mogen re- of dupliceren.

En wat zwarigheid, om de Re- en duplycquen

mede ſchriftelyk te laten geſchieden, wanneer

men de termynen zeer kort ſtelde, gelyk wy zo

even in aanzien van Gelderland gezien hebben en

de jura bepaalt, gelyk die mede in Gelderland zo

wel met opzigte tot de Griffie als tot de Advoca

ten, voor zo een ſchriftelyke Aanſpraak en Ant

woord op :5. ſtuivers voor de Eerſte wegens

's Hoves Cachet, en op 4-1o voor de Tweede

wegens ſalaris, 't zy die concluſie groot of klein

en met veel of weinig documenten gemunieert

is. art. XI. - -

Dit zou een Advocaat dikwils zyn tyd , die

hy op de Rolle zonder aan te komen vergeefſch

-
IIlOCL
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moet verſlyten, op zyn Comptoir beter kunnen

doen beſteeden; -

Genoeg, dat de incidenten en die zaken

welke de plano & levato velo moeten beſliſt

worden, mondeling wierden voorgedragen.

Dit zou de welſprekentheid en vaardigheid doen

oefenen, alzo in zulke gevallen, welke veeltyds

van de ſpitsvindigheid der Regten afhangen, men

vaardig moet weten te handelen en zyn parthye

gepaſt kunnen antwoorden en aflanden, zonder

te veel of te weinig voor te brengen of toe te

geven, om dat men niet alleen ſpreekt en geen

tyd heeft zyn gezegde in te trekken. -

En deze omſtandigheid brengt my in het voor

bygaan op het verſchil, waar van de Heer

J. D. G. mede in zyn briev ſpreekt, of het

namentlyk meer kunſt is te prediken of te

pleiten?

Om hier toe te treden, maak ik, in navolging

van de Heer DE LA BRUYERE (h) een onder

ſcheid tuſſchen prediken en prediken mitsgaders

pleiten en pleiten. -

Wanneer men het in het algemeen neemt,

gelove ik, dat het pleiten moeylyker is.

Maar wanneer men wederom in het byzonder

wel prediken en pleiten wil en in het een en

ander uitmunten, word er meer kunſt tot het

eerſte als tot het tweede vereiſt.

Lees de reden van de Heer DE LA BRUYERE

zelve, en ik geloof, dat ze niet mishagen zullen.

(b) Les Caracteres ou les Meeters de ce ſiecle pag. 521. &c.

Edit. de Paris 1705.
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A CA D E M I E -NI E U W S.

*

L E I D E N.

Op den 2o. van de voorgaande Maand is hier

N . onder voorzitting van den Heer BAVIUS VOOR

DA jur. Civ. & Hodierni Prof. Ord, eene Dis

ſertatie juridica exhibens Quaeſtiones quasdam

juris Civilis door den Heer GUILIELMUs ScHoL

TEN Amſtelodamo-Batavus J. U. Cand. Auctor in

, het openbaar verdedigt.

U T R E c H T.

Hier zyn in de Regten gepromoveert:

3o. juny

D. Petrus GULIELM. SchoRER Medioburgo Zes

landus: de ſententiis eorumque effectibus.

. 7. july

D. HERMANN. JAC. STAvENEssE PoUs Mediob.

Zel. ad PRocULI Fragm. ex l. 8. Epiſt. quod

exſtat. in l. 7. ff de Capt. & poſt. rev.

13. dito

D. JAcoB HELMoLT Groning. de jure Caeli

hatus.

D. SIM. MoNHEMIUs Buurmalſo-Gelrus : de

Reſcriptis moratoriis. , ' * . *

D. JoH. EsAIAs GILLot Amſtel-Bat. de principio ſocialitatis. w

FRA
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F R A N E K E R.

den 7. july -

D. THEoD. TADEMA Leovardia-Friſius : de

ſecundis nuptiis. ,

G R O N I N G E N.

3. July

D. JacoBUs BE MAN Neomago-Gelrus na in

het openbaar verdedigt te hebben de Diſſerta

tio juris Naturalis : de Indigentia hominis

atque obligationibus & juribus in de oriundis.

L E T T ER NI E U w s.

A R , N H E M.

j. Nyhof heeft verzonden, tweede Druk van

J. MooRMAN Verhandel. over de misdaden en

derzelver ſtraffen. 4to a f 2: 4:

L - E I D E IV.

By P. van der Eyk en D. Vygh zyn nog

eenige weinige Exemplaren te bekomen van :

Het Recht der Overheden omtrent Kerkelyke

bedieningen door Mr. DAN. vAN ALPHEN. a f 1: 5.

A M S T E R D A M.

De Groot en Zoon, Lovering, Tielenburg,

'Es
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Esvelt en Schouten continueeren te debiteren :

A. LyBREchts over het Notaris-Ampt, in Quarto

4. Deelen, af 8: 12: ºn

U T R E c H T.

J. van Schoonhoven en Comp. zyn door inkoop

magtig geworden alle Exemplaren van GRotius -

de jure Belli ac pacis cum notis J. BARBEYRACI

& Variorum, 2. vol. gr. 8vo.

DRUK.
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T E A M S TE LD AM

By de Erven van F. Houttuyn, en by
de Voornaamſte

Steeden.

Boekverkopers in de andere



D E

R E GT S GE LE ER DE.

X. V E R T O O G.

Voor de Maand October 177o.

+- Appellationes ad Viros

ſpectabiles, Comites forte, vel

Proconſules vel Praetores, vel

Moderatores, quibus ſpecialiter

easdem lites peragendas deputa

vtmus, remittantur : quatenus

& hi, ad ſimilitudinem Praefetti

Auguſtalis vice ſacri cognitoris

intercedant & cauſas ſine ſpe

quidem appellationis, Dei ta

- , men & legum timore, proferant

decidendas.

Nov. XXIII. cap. 3.

ººg:% Ndien wy deze woorden van KeizerE3 e -

# # JusTINIANUs vergelyken willen met de
# I # wyze, waarop de Reviſien in onze

### Republyk beſtiert en de Heeren Revi####S# by Haar Hoog Mog, of de Hee

ren Staten der reſpective Provincien benoemt wor

den, meen ik, dat ze veel overeenkomſt daar

mede moeten hebben;

Om dat de perſonen, waaruit het Lichaam der

Adjuncte Heeren Reviſeurs te zamen geſtelt word,

byzonder wel overeenkomen met de aanzienelyke
IV. DE EL. - S be
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bedieningen, immers ten aanzien van hun rang,

door den Keizer opgetelt. -

De uitſpraak die zy in het hoogſte reſſort doen

en die geen verdere provocatie duld zo wel als

den eed, welke zy alvorens afleggen moeten,

hebben geen minder overeenkomſt rnet het zake

lyke van dit Keizerlyke Reſcript;

Want, ofſchoon parthyen haar zaaken zonder

hoop van verdere herſtelling, indien zy ze weder

om verliezen (ſine ſpe quidem appellationis) aan

deze hoge Gerigtsbank, die in het hoogſte reſſort

decideert, en hier in als den Vorſt zelve ver

beeld , (vice ſacri cognitoris intercedit) ter

deciſie voordragen, worden zy egter hier door

niet weinig geruſt geſtelt, dat zulke aanzienelyke

perſonen zo veel te meer God en de Juſtitie voor

ogen houden (Dei tamen & legum timore pro

ferant.)

En dewyl my tot deze beſpiegelinge thans aan

leiding gegeven heeft de Sententie in Reviſie, nu

onlangs en voor zeer weinige dagen te Rotterdam

gepronuntieert in zake van J. F. Berith Koopman

wonende te Amſterdam, en die een voornaame

plaats in de, egter Gode zy dank, bygelegde ver

ſchillen van onzen Staat met Zyne Doorluchtigheid

den Heere Keurvorſt van de Paltz gehad heeft (a)

Ver

(a) Zie het Manifeſt van H. H. Mog. dienaangaande van

den 29. May 17/o. overal, in het byzonder in de Haarl

Courant van den 5 juny 177o. te vinden:

,, Alzo Wy met de uitterſte bevreemding vernoemen

» hebben , dat zyne Keurvorſtelyke Doorluchtigheid van

» de Paltz heeft kunnen goedvinden, om zonder eenig be

,, klag, repreſentatie of waarſchouwing, den Handel en

, Vaart van de Commercieerende Ingezeetenen der Steden

- ,, Dordrecht en Rotterdam langs den Rhyn te belemmeren

,, en'

-

I:
*

:

#
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verbeelde ik myne Lezers zo min ondienſt te zul,

len doen met dezelve deze Sententien mede te

deelen, als my kwalyk genomen te kunnen wor

den, dat ik ze in myn Werk, zo ik meen, meer

als eenig ander daar toe geſchikt, plaatze; te

minder, om dat ze aanwyzen, dat in dezen geen

bezwaar kon reſideren, maar een onpartydige ju

ſtitie geoefent is.

Een voldoenende omſtandigheid voor onze hoge

Overigheid, en nog meer voor de Heren Rigteren

ter eerſten inſtantie, welke het een byzonder ge

noegen moet zyn hun uitſpraak op zo een eclatante

wyze gewettigt te zien; -

Dit zou ik ten minſten in hun plaats geſtelt

alzo trooſtelyk rekenen, als in een tegengeſtelt

geval het zwakke toevlugt tot ULPIANÜs in l. 1.

ff de Appellat. te moeten nemen. ,, Licet non

,, nunquam bene latas ſententias in pejus reſormet

, neque enim utique melius pronuntiat, qui no

, visſimus ſententiam laturus eſt.

Dog genoeg hier van ; Flier volgen de beide

ſen

,, en met dit inzigt van dezelve, by wyze van Repreſaille,

,, meerder Tolrechten te doen vorderen, als van andere

,, Commercieerende Ingezeetenen langs de voorſz. Rivier

,, handelende, en zulks, onder pretext , dat Wy in den

,, voorleeden Jaare ten faveure der gezamentlyke Traslnoo

,, lens binnen deeze Landen, gelegt hebben een meerdere

,, Belaſting op de inkoomende gennaale Tras, of Duifſteen,

,, en dat aan een Onderdaan van hooggennelde zyne Keur

, vorſtlyke Doorluchtigheid binnen Duſſeldorp ongelyk

,, zoude zyn gedaan, ter zaake dat een Party aangehaalde

., Zuikeren, waar over door een Ingezeeten der Stad Am

,,ſterdam Proces was geſuſtineert, by Sententie van den

,, Rechter hier te Lande competent, na Verhoor van Par

,, tyen, was geconfisqueert, en welk Proces in Cas van

Riviſie, op den naam van denzelven Ingezeeten der Stad

» Amſterdam geimpetreert, alsnog is litis, endent.

»

w

-

S 2-
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ſententien ter eerſter inſtantie en in cas van Re

viſie gewezen: -

99

22

25

- 5 y

29

»

3,

22

22

99

22

99

» »

» »

37

5 o

»

»,

»»

5)

25

39

59

27

» »

27

I.

,, In de zake hangende voor ZYNE HOOG

HEID DEN HERE PRINCE VAN ORAN

GE EN NASSAU &c. als Admiraal Generaal

dezer Landen en de GEcoMMITTEERDE RAA

DEN &c. reſiderende te Rotterdam tuſſchen den

Heer en Mr. G. D. DENICK Raad en Advocaat

Fiſcaal Ratione Officii Eiſcher ter eenre, en

. F. Berith, Koopman wonende tot Amſter

dam, Reclamant van 19. vaten en een quart

vaatje ſuiker op den 4. Auguſt. 1768. door de

Commiſen van Lil, Beyerman en van der Spyk

te Dordrecht aangehouden en geſtelt ter judi

catuire van dezen Raade en zulks Verweerder

ter anderen zyde. -

,, ZYNE HOOGHEID en DEN RAAD ge

hoort de mondelyke Playdoye, gezien en ge

examineert de Stukken en beſcheiden weder

zydſch ten proceſſe overgelegt en onder dezen

Rade gefourneert, en voorts gelet hebbende

op alle 't gene ten dezen te letten ſtonde,

doende regt in de naam ende van wegens de

HOOG MOGENDE HEEREN STAATEN

GENERAAL DER VERENIGDE NEDERLANDEN,

adjudiceeren den Heer Eiſcher zyne Eiſch en

Concluſie in dezen gedaan en genomen, eon

fisqueeren dienvolgende de 19, vaten en een

quart vaatje ſuiker ten proceſſe breeder gemelt,

en condemneert den Reclamant en Verweerder

in de koſten op deze aanhalinge gevallen, mits

- 21 83
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»

23

gaders in de koſten van den proceſſe, ter taxa

tie en moderatie van den Rade. -

,, Aldus gedaan op den 7. Novemb. 1769. by

99

25

79

de Heeren VERBooM, VAN DER LELY, KARssE

BooM, vAN WASSENAER, vAN HoGENDORP,

GALLAs en vAN BULDEREN.

,, Gereſumeert en gepronuntieert den

, 14. Nov. 1769. -

II.

,, Gezien by ZYNE HOOGHEID , en den

99

32

3,

3 »

3,

53

92

29

»

99

39

92

35

25

»»

95

99

99

99

32

9 »

3»

RAAD TER ADMIRALITEIT oP DE MAAzE ,

mitsgaders de naar beſchreeven ADJUNCTEN

REvisEURs by HAAR HOOG MOGENDE,

i, DE HEEREN STAATEN GENERAAL

DER VEREENIGDE NEDERLANDEN,

gecommitteert, het proces in materie van pro

poſitie van erreur tuſſchen Joan Frederik Be

rith, Koopman, woonende te Amſterdam,

Impetrant van mandement van reviſie, ter een

re, ende Mr. GERARD DANIEL DENICK, Raad

en Advocaat Fiſcaal, R. O. Gedaagde in het

voorſz: caster andere zyde.

,, ZYNE HOOGHEID, die vAN DEN RAADE

en GEcoMMITTEERDE ADJUNCTEN voorn: met

rype deliberatie doorgezien en overwogen heb

bende, al 't gunt ter materie dienende was, en

heeft mogen moveren, doende recht, uit naam

ende wegen de HOOG MOGENDE, HEE

REN STAATEN GENERAAL DER vEREE

NIGDE NEDERLANDEN, verklaren den Impetrant,

by de ſententie en arreſt van ZYN HOOG

HEID en DEN RAAD , gearreſteert den 7.

gereſumeert en gepronuntieert den 14. No

- S 3 ,, Vem
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, vember 1769. in quaeſtie, als wel en zonder

,, erreur gewezen, te wezen niet bezwaard, en

, comdemneren hem in de boete van reviſie,

, mitsgaders in de koſten van den proceſſe, ter

,, texatie en moderatie van den RAADE.

,, Gedaan in Rotterdam den 26. October 177o.

, by de Heeren KARssEBooM, vAN WAssENAAR,

,, vAN HoGENDORP, GALLAs, vAN BULDEREN,

, VERBooM, vAN DER LELY, Raaden , en de

,, Heeren ScHoMAKER, PAUw, BoREEL DE MAU

,, REGNAULT , OosTERDYK, PLETTENBERG, re

, ſpective Raaden in den Hove van Gelderland,

, Hoogen Raade in Holland, in den Hove van

, Utrecht en Vriesland, VEsTRINCK, Burgemee

, ſter der Stad Campen, WICHERs, Hoofdman in

, de Hoge Juſtitie-Kamer van Stadenlanden, en

, GAYMANs (b) Raad in den Hove van Gelder

, land,

(b) Dewyl ſommige gevoeglyk zouden kunnen vragen,

waarom, daar de Rang der reſpective Provincien onder de

Heeren Adjuncten Reviſeurs naukeurig in agt genomen is,

de twee Heeren Raaden in den Hove van Gelderland van

den anderen geſepareert zyn en de tweede de laatſte in

rang voorkomt, zal het, geloov ik, de onkundige dien

aangaande niet onaangenaam zyn, dat ik dezelve onderrigte,

dat by Reſolutie van H. H. Mog, in dato den 5. April 1675.

(te vinden in het REcUEILvAN ZEE-zAAKEN I. D. p. 81.)

ten aanzien van de Reviſien van de Collegien der Admira

liteiten van te voren door 7. Raden en 7. Adjuncten afge

daan, dog by Reſolutie van den 28. Maart 1675. op agt

Adjuncten bepaalt, is goedgevonden , ,, dat de Heeren

» El H. Mog. Gedep. van de reſpective Provincien, yder één

» Heer Adjunct zullen nomineren, en dat die in conformité

» Van Haar Hoog. Mog. Reſol. van den 11. Sept. 1666. ſal
gy hebben en houden den rang van de Provincie, daar uit

,, die genomineert, en vervolgens by Haar gecommitteert

, is 2,9n ingeſien in wat Vergaderinge en Collegie de ge

» 'nelde Heeren. Adjuncten, of eenige van dien ſeſſie zou

» den mogen hebben, en dat den agiſten Heer Adjunct ſal

,, wur

n!
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, land, Adjuncten Reviſeurs, en gepronuntie e
,, ten zelven dage. W

J. KARSSEBOOM -

my praeſent

J. vAN DER HEIM.

,, worden genomineert by tourbeurten by de Heeren H. H. Mog.

,, Gedeputeerden van de reſpective Provincien, en dat den

, ſelven agtſten Heer Adjunct ſal hebben en houden de

, laatſte plaats of rang, ſonder mede eenig reguard te

,, nemen , by welke Provincie denſelve genomineert of in

,, wat Vergadering of Collegie die ſj, zoude mogen

,, bebben.

STERF
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ST ER F-G EVA LL EN.

A R N H E M.

De beroemde Heer HENR.CANNEGIETER

j. U. D. & Hiſt. & Ling. Profeſſor overleden

en daar door het ampt van Hiſtoriographus van

de Provincie van Gelderland, welk Zyn Wel-Ed.

mede bekleede, opengevallen zynde is de

A A N s t e L L IN GE

- -- (e

N r M E G E N

door de Heeren Staten van welgemelte Pro

vincie aldaar vergadert, wederom gevallen op
de Heer s

* PET R U s B o N D A M

J. (J. D. en Profeſſor op 's Lands Hogeſchool

te Harderwyk.

Ofſchoon ſommige deze als geen Regtsgeleerde

Bediening zullen aanzien en daarom dit hier te

onregt geplaatſt vinden, meen ik de vermelding

van de dood aan de nagedagtenis van den overle

denen, in humaniore jurisprudentiá mede uit

muntende, zo wel verſchuldigt te zyn , als door

het mededelen van zyn opvolger gelegentheid te

In0gen nemen, van hier met een woord aantemer

ken, dat dit ampt in een Regtsgeleerde vallende

in de regte handen is, om dat die het beſt kennis

heb
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hebbende van den inhoud en kragt der Handveſten

en Privilegien, welke een wezendlyk gedeelte van

's Lands geſchiedeniſſen uitmaken, dit veel tot

opbouw van het jus Publicum, over welkers

verval ik mede wel eens geklaagt hebbe (II. D.

VIII. Vert.) kan toebrengen.

A c A DE M 1 E-N 1 E U w s.

L E 1 D e N.

Den 19. Juny 177o.

Is tot Doctor in de Regten gepromoveert:

• D. PETRUs HASEBROEK Zutphania Gelrus,

na gehoudene Diſſert : De favore reorum in

cauſts Civilibus & Criminalibus.

U T R E c H T.

Den 26. July

D. TheoD. ARNoUD ZAAL Ultrajectinus: De

ſervitutibus, quaemere ſunt naturales.

Den 3o. dito

D. EDUARD SANDERsoN Ultraj. De Colono

partiario.
-

Den 23. Auguſtus

D. NicoL. CHRISTIANUs vAN DER KOLF: The

ſes juris. ,
- - -

IV. DE EL. T Den
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Den 14. September

D. JoHANNEs GULIELM. THIERENs, Amſtelod.

De defenſione ſui; quantumvis licita, certo ta.

men cum moderamine, inſtituenda.

Den 17. dito. -

D. GERH. CALLENBERG , Buurmals-Vianenſis,

Civis Trajectinus: De rerum, quae nullius ſunt,

occupatione. -

D. JoH. CALLENBERG , Buurmals-Vianenſis,

Civis Trajectinus: De Injuriis. . . . . .

A

*

L E T T ER N 1 E U w s.

D o R D R E c H T.

P. van Braam zal nog voor het eind dezes

Jaars uitgeeven: Handveſten, Privilegien, Vry

heeden, Voorrechten en Couſtumen der Stad

Dordrecht, byeen verzamelt, overzien, met de

oorſpronkelyke ſtukken vergeleken, en met ge

ſchied en oudheidkundige Aanmerkingen opge

heldert door den Heer Mr. P. H. vAN DE WALL

in den Oud-Raad derzelver Stad.

Van deze pryſelyke onderneming hebik II. Deel -

VIII. Vertoog reets geſproken.

A M S T E R D A M.

By den Boekverkoper P. Schouten is te beko

men een Conditie van inſchryving op het lang

uitverkogt Werk van BENED. CARPzovius geintitu

- leert:

##

#!

kººi

#,

#!
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leert: Verhandelingen over de Lyfſtraftyke mis

daden, in het Nederduitſch overgebragt, en met

Aanmerkingen verrykt door Mr. DIDERICK HoGEN

boRP, gr. 4to 2. D. a f 1o: 1o: NB. By de

intekening word niets gevordert als de naam en

woonplaats van den Intekenaar.

L E I D E N.

Om dat wy van de brief zelve voormaals (IV. D.

bladz. 142.) geſproken hebben, zyn wy verpligt

te melden, dat job. le Mair alom verzonden

heeft: Nodig onderrigt aangaande de Schryf.

trant van den Wel-Ed. Heer GooDRICKE, in zy

nen brief aan den Hooggeleerden Heer Prof.

BoNNET, voorgeſtelt in een misſive aan de Hee

ren Schryvers van de Nieuwe Vaderlandſche Let

teroefeningen, ter oorzaak van 't geen in 't

7. Stuk des IV. Deels van dat Werk over den

gemelden Schryftrant gezegt word door MAT

THIAs OLDENBURG, gr. 8vo a 6. ſtuiv.

'sG R A V E N H A G E.

Pierre Goſſe & Daniel Pinet, Libraires de

S. A. S. debitent actuellement: Codex Principis

olim Ladresbamenſis Abbatide diplomaticus ex

avo maxime CAROLINGIco diumultumqqe deſſ

deratus, 4to Tom. ſecund. -

Idem 4to 2 Vol.

L e E U w A A R D E N.

-

H. A. de Chalmot heeft verzonden: Statuten,

Ordonnantien, Reglementen en Coſtumen van

Reg
"" -
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Regten van Friesland, vermeerdert met een

Byvoegzel van alle Placaaten, Publicatien en

Reglementen, dewelke van tyd tot tyd, zedert

het emaneeren van de Lands-Ordonnantie tot

interpretatie, Augmentatie, Alteratie of ver

anderinge van dezelve, tot den jare 177o. zyn

uitgekomen, gr. 8vo f 3: 4:

G R O N I N G E N.

By Hajo Spandauw is gedrukt: De Godde.

lykheid van het beroep der Leeraaren ende der

Kerkelyke tugt, tegen de ſchynreden van den

Heere J. A. ENGELHARD J. U. D. en in qte inge

bragt in de Verzamelinge van blyken en Beſchei

den, rakende de procedures van den Eerw. Ker

kenraad tegens Pieter Coenraads Schoolmeeſter

te Spyk, zediglyk verdedigt en de ſmaadreden

in die Verzameling tegens de Kerkelyke Verga

dering en Perſonen opgenomen, en beſcheident

lyk afgeweert door OTTo HoLST Pred. te Nie

kerk, Oldkerk en Faan, gr. 8vo 12. ſtuiv.

",

N A R 1 c H T.

ik bebbe de briev onder het Couvert de

Erven Houttuin, my toegezonden van de Heer

D. R. getekent Dordrecht den ... Octob. 177o.

wel ontfangen, en zal die, zodra my tyd en

Plaats zulks toelaat, beantwoorden.



D E -

R E GT S GE LE ER D E.

XI. V ER T o o G.

Voor de Maand November 177o.

T8 yap iv roi, ik geſois vvvaAAayuari zºdpog

#re ddway isw &rs évédveral, r&ro, Yoºf

ddataw 33axey 3 vóuos.

ANDRoN. Rhop. Nic. V. 5.

Een winſt uit vrywillige handelingen

geboren is niet onregtvaardig, en word
daarom ook niemand ontnomen; Omi

dat de Wet zelfs dezelve toelaat.

sº: ge Lezers in myn vorige Vertoog bladz.

- 212 melding gedaan hebbende van

D # een Brief, welke ik uit Dordrecht

*## ontfangen hebbe, ben ik voornemens

"... dezelve alhier met myne beantwoor

ding te plaatſen. 4

Voor dat ik egter hier toe overga, zal ik zo

omtrent de brief zelve, als omtrent deninhoud

van de voorafſpraak daar in met weinig voor af la
ten gaan: w -

, Pat, hoe zeer ik my ook voorgenomen hebbe

de Heeren Advokaten het brood niet uit de mond

te ſtoten, en myne ſeiſen in hun koorn te ſlaan,

ik niet van my kan verkrygen deze vriendelyke

Raadvrager onbeantwoord te laten,
Te minder,

IV. DEEL, V om

#
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e

om dat de zaak afgemaakt en dus niet regthangig

zynde, 'er thans zo min gevaar is den Rigter voor

in te nemen, als een der parthyen hier door van

haar aangevange proceduire te doen afzien, en

by nader gevolg deszelfs Advokaat of Procureur

het vooruitzigt van daar uit een winter-teering te

halen, verliezen.

Verder zy de Heer D. R. geruſt, dat ik by my

ne belofte (IV. D. I. Vert.) breedvoeriger geuit

blyve volharden: van namentlyk dit Werk niet te

laten ſteken, hoe zeer ook myne billyke klagten

over de weinig toegebragte hulp dezelfde blyven,

alzo tot nog toe niemand aan myn verzoek by her

haling, en zo nadrukkelyk gedaan, wezendlyker

wyze gehoor heeft gelieven te geven.

Ik zondere daar van uit een klein vooruitzigt,

voor eenige maanden door een bekend Regtsge

leerde in zeker Provincie gegeven; Dog dewyl

- die Heer op myne openhartige handelwyze en ant

woord niets van zyne aanbieding werkſtellig ge

maakt heeft, begin ik te vrezen, dat deze myne

openhartigheid een verkeerde uitwerking op zyn

Wel Ed. gehad heeft. Een ſpoedige nakoming

van zyne, anderſins zo vriendelyk gedane aanbie

ding, zal my alleen hier omtrent geruſt kunnen

ſtellen.

Dog hier is de brief van de Heer D. R.

, Myn Heer!

,, Met het uiterſte genoegen lees ik UEd. Spec

, tatoriale Wertogen, en myne wenſch is, dat

,,U Ed. dat Werk (als vele Wekelykſche Schry

vers) niet ten halven zult laten ſteken; het gaf

3

5»

3, my een zonderling genoegen, dat ge in een U
- - WCT
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wer Vertogen aan een yder de vryheid gaf, om

Regtsgeleerde Quaeſtien aan U te mogen voor

ſtellen, tot opbouw en meerder volmaking dier

Edele wetenſchap, metaanbieding teffens, om

daar op, wanneer ze het meriteren, ook te

zullen antwoorden, en 'er Uwe gedagten over

te uiten, ingevolge dan van die genereuſe aan

bieding, neem ik de vryheid UEd. de volgens

de Caſus voor te ſtellen: - *

,, A. zegt aan B. dat hy een Man is die veel

geld, ja wel f7oooo. in de wereld heeft. B.

zegt, dat hy maar omtrent half zo veel heeft.

A. vraagt of hy 'er f35.ooo.. voor wil hebben.

B. zegt van ja; Zy ſluiten daar op de koop,

en geven elkander de hand. - / -

,, De vraag is, (vooronderſtelt dat het beide

lieden van tamelyke middelen zyn, en die hun

ne Contracteren) of zodanigen Contract in reg

ten beſtaanbaar is? dan of een der Contractan

ten er na welgevallen kan uitſcheiden, op

fundament dat op zodanige loſſe handelingen

geen reguard kan worden genomen, maar dat

daar toe in regten meer beradenheid en meer

overleg zoude vereiſcht worden? .

,, Ten anderen, zo het Contract beſtant is,

en onder de verkogte goederen Landeryen zyn,

of die niet kunnen worden genaaſt, en hoe de

prys daar van zou moeten gerekent en geregu

leert worden?

,, Ten derden, of de koop onbeſtaanbaar is,

wanneer een der Contractanten over de helft

is bedrogen? Zo ja, wat men door die helft

moet verſtaan? dewyl ik vernomen heb, dat

de Regtsgeleerden er niet eens in zyn, zom

nuige neuen de helft van de prys, dat is, om

- V 2 2, by
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, by het voorgeſtelde geval te blyven f 175oo.

, daar anderen van oordeel zyn, dat de koper of

, verkoper over de f35. 1ooo bedrogen zoude

, moeten wezen.
-

,, Eenige Jaren geleden is een diergelyke koop

, in het klein, op zeker Dorp eens getroffen,

, by welke gelegenheid 'er zeer verſchillend over

, de beſtaanbaarheid of onbeſtaanbaarheid wiert

, geoordeelt, en de gedagten van Practizyns wa

, ren daaromtrent ook niet eenerlei.

,, De vorengeſtelde vragen kwamen toen hoofd

,, zakelyk in aanmerking, en ſchoon het door

,, goede vrienden wert geſchikt en aan kant ge

, holpen, tot merkelyk nadeel van de Practizyns,

, zo is egter daar na over die handeling nog dik

,, werf van geſproken, en dezelve ook voor en

,, tegen bedisputeert; Ik was zelfs onlangs in een

, gezelſchap daar de vorige vragen mede het on

,, derwerp van het discours uitmaakten, de dispu

, ten 'er over waren hevig, maar niet beſliſſende,

, zy waren verſchillende, en zyn het nog tot op

,, dezen dag.

,, En dewyl ik mede niet zeker weet wat het

, regt nopens het voorgeſtelde bepaaldelyk dic

, teert, zo neem ik de vryheid, om U Ed. op

,, het vriendelykſte te ſoliciteren, om in een Uwer

, Vertogen 'er eens over te handelen, UEd. zult

,, 'er zeer vele door verpligten, en inzonderheid

,, my, die zig met alle hoogagting de eer heeft

, te onderſchryven

,, Myn Heer!

,, Dordrecht ,, UEd. Onderd. en dienſt

, den Oétb. ,, veerdigen Dienaer

2, I 77G.

25 D. R.

Ge

k,

v%



w ( 217 D

Gezien, gelezen en met behoorlyke oplettent

heid overwogen hebbende vorenſtaande Caſus po

ſitie met de Vragen daar uit getrokken, zou ik,

onder verbetering, van gevoelen zyn:

I. Dat deze handeling tuſſchen A. en B.

beſtaanbaar zynde, gevolglyk een der

Contrahenten daar van na welgevallen

niet kan uitſcheiden.

II. Dog dat des onaangezien in dit geval

zo min het Regt van Naaſting, an

derſins competerende; als

III. Het middel van Reſcisſie uit hoofde van

bedieping over de halfſcheid, ander

ſins mede den Koper en Verkoper, ex

l. 2. C. de Reſc. vend geboren wezen

\ de van toepaſſing kan zyn.

Om dit kortelyk aan te dringen, merk ik in aan

zien van het Eerſte aan, dat er niets bekender I, Vrage.

is, als dat er tot een dugtige Koop (door par

thyen, die contracteren kunnen, over geoorloof

de zaken voltrokken) niet anders vereiſcht wor

den, als deze drie zaken: -

, a. De toeſtemming der wederzydſche Contra

henten; -

b. De wezendlykheid en zekerheid van de ver

kogte zaak,

c. De beloofde Koopspenning. -

Uit het eene volgt, dat 'er geen plegtiger han

deling hieromtrent nodig is, of eenig ſchriftelyk

contract vereiſt word. pr. J. de Emt. & vend.

junet. l. 2. S, 1. |f de contrah. emt. L. 35. S. 2.

ff de V. O. -

Ten gevolge, dat de Koper' 35 poo. guld. voor

V 3 des
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des Verkopers goederen geboden, die dezelve 'er

voor gelaten, en zy elkanderen daar op de hand

gegeven hebbende, die koop voltrokken is.

En dextra fidesque! -

is een ſluiting van een vergelyk by uitnementheid.

vid. SUIDAs in verb. ovvn9'n xxi alwaar de drie ſoor

ten van handelingen door woorden, daden, en ,

handgeving beſchreven worden.

En of wel deze handelaars wat bedaarder in

die koop hadden kunnen en mogen te werk gaan,

Zo kan dit gedrag van de perſonen op de zaak

zelve niet toepaſſelyk gemaakt worden. -

Als moetende zig zelfs wyten, dat geen meer

beradentheid gebruikt hebben, en dus de ſchade,

die de eene of de andere door zyne onvoorzig

tigheid mogt komen te lyden, geduldig dragen,

om dat hy 'er zelfs de oorzaak van is. *

,, Quod quis ex culpa ſtta damnum ſentit non

,, intelligitur damnum fentire, is het bekende

zeggen van PoMPoN. in L. 2o3. f. de R. j.

Geheel anders zou het geſchapen zyn, wan

neer uit raillerie of by wyze van onderrigting

deze zaak was voorgevallen. per l. 3. S. 2. |f de

O. & A.

Dog, dewyl geen van beide (zie de Caſus

poſitie) hier voor handen is, kan die Wet zo

min van toepasſing zyn , als de vrage: hoe dit

Stuk, inval eene van parthyen zig daarop be

riep, moeſt uitgemaakt worden ? hier behoeft

beantwoord te worden. -

Ondertuſſchen doet zig hieromtrent een ande

re zwarigheid op, die in den eerſten opſlag van

gewigt ſchynt te zyn.

, Dat is, dat hier geen goederen geſpecificeert

zynde, ingevolge het tweede vereiſte(bladz. 21ZºD
'- , - , CET
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'er ook geen zekerheid van de verkogte zaak

voor handen zou zyn.

Dog daar tegens merk ik aan, dat door het

bepalen van de goederen of boedel van den Ver

koper, zo wel de zekerheid als de wezentlyk

beid van de verkogte zaak voorkomt, hoewel

'er voor als nog een onzekerheid zou kunnen

plaats hebben. arg. L. 7. S. 1. f. de Contrah.

emt. ,, Hujus modi emtio, quanti tu eum emiſti,

,, quantum pretii in arca habeo, valet. Nec

,, enim incertum eſt pretium tam evidenti ven

, ditione; Magis enim ignoratur quanti emtus

, ſit, quam in rei veritate incertum eſt.

Hierom gaat ook een koop door voor de prys

door een derde te waarderen, zo de taxatie maar

werkelyk volgt, S. 1. J. de Emt. & vend. juncta

L. ult. C. de Contrak. emt.

Gaat dit nu omtrent de prys door, zo meen

ik, dat deze proviſionele onzekerheid van de

hoeveelheid der verkogte goederen mede geen

hinderpaal aan deze handeling moet zyn.

Om dat omtrent de goederen zelfs, te weten

van den Verkoper, parthyen het eens zyn, arg.

L. 8o. S. 1. ff. Eod. ,, Hujus rei emtionem pos

,, ſe fieri dixi, quae ex meis dedibus in tttas aedes

,, projecta ſunt, ut ea mihi ita habere liceat,

,, deque ea re ex emto agi. -

,, Adeo ut res vendita bic certa & in genere

,, determinata ſit. arg. L. 4o. ff de act. eint.

Dit valt eer in de termen van zodanige wyze

van kopen, welke de Oude Regtsgeleerden: év

du23, ev zºwro per averſionem uoemden;

By de Franſchen genaamt: en bloc & en ta-

che, acbeter en gros. (a)

- 4. By

(a) Dus noemt het Ctij Ac. ad tit. C. de Exerc, act. E
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By de Duitſchers, uberhaupt/ing meſ ſtauſ

en. (b - -f i; an in de roes, by den hoop, (c) vid.

L. 62. S. 2. ff, de Contrab. emt. ibique MoRNAC.

& omnino BRIssoN. in averſtone.

Genoeg altyt zynde,

(a) Ut in corpore non erratum. L. 9. ff Eod. ſed

(8) Res vendito in rerum natura. L. 15. pr. ff.

Eod. L. 69. f. de V. O. junéta S. J. Inſt. de Inut.

Stip. atque - -

" (y) In commercio ſit L. 34. S. 1. 2. 3. ff de

Contrab. emt. junct. l. 6. Eod.

Ik weet zeer wel, dat men hier tegens twee

tegenwerpingen kan inbrengen, die van gewigt

ſchynen in den eerſten opſlag.

De eerſte is genomen ex d. l. 3. S. 2. ff de

O. & A. ubi PAULUs: ,,Verborum quoque obli

, gatio conſtat, ſi inter Contrahentes id agatur;

,, nec enim ſi per jocum, vel demonſtrandi

intellectus cauſa, ego tibi dixero, ſpondes ?

& tu reſponderis, ſpondeo, naſcetur obligatio.

Daar uit dit gevolg trekkende, dat, dewyl

uit den gehelen zamenhang van deze handel kan

opgemaakt worden, dat meer over het goed be

ſtaan van den Verkoper geſproken, als wel een

voornemen van koop geweeſt zynde, alhier niet

anders, als een boertende wyze van ſpreken heeft

plaats gehad, om aan te tonen, dat B. geen re

den had te klagen, alzo zyn boedel aan A. wel

35ooo gls. waardig was.

A

??

22

RICHELET zegt, dat het kwaad Franſch is: ,, Le peuple

, de Paris parie ainſi, mais il faut dire en bloc & en tas.

(b) v. BesoLD. v. 25ujrijhauff / uüerijaupt &f in

additionib.

(c) De Groot Inleid. III. B. 14. D, circa finem. CoREN

Rer jud, Olij XIX, circa fin. ' ' * "
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De tweede, dat zo dit al geen plaats mogt

hebben, ten minſten door de hevigheid van het

diſcours, die van zulk ſoort van twiſten niet

vreemd is, de een en anders daar toe geraakt en

dus verſnelt is. - -

Dog hier op antwoorde ik en wel omtrent het

earſte, dat hier zo zeer niet moet gelet worden

op het geen gelegentheid tot deze koop gegeven

heeft, maar op het geen 'er werkelyk bedongen

1S- - -

Dit beding of contract is nu in de Caſus-po

ſitie klaar voorgeſtelt.

Op de vraag van A. of B. er 35ooo. gls.

voor hebben wil?

Zegt B. van ja ? -

Is hier nu niet een ſtipulatie in de beſte forme

V. l. 1. S. 2. f. de V. O. ubi Paulus: ,, ſi quis ita

,, interroget dabis ? reſponderit quid ni ? & is

» utique in eâ cauſa eſt, ut obligetur.

Dit antwoord, 't geen meer onderhevig zou

zyn de praeſumtie van raillerie en onderrigting,

als ons geval, is egter verpligtende. -

Het komt dog altyd op de zaak en het voor

handen zyn van de ſluiting van een contract aan,

En al hadde de Koper of Verkoper daar al

wat grappen onder laten lopen, is er egter con

grue op de vraag geantwoord.

Een aardig voorbeeld vinden wy daar van in l.

65. f. de V. O. ,, Quae extrinſecus & nihil ad prae

, ſentem actum pertinentia adjecerit ſtipulatio

,, ni pro ſupervacuis habebuntur, nec vitiabunt

, obligationem, veluti ſi decas: Arma virum

, que cano, ſpondeo, nihil omninus valet. ,,

. Hoe veel te meer nu , daar hier niet alleen

y 5 uit

-
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uitdrukkelyk ja gezegt is; Dus onderſcheident

lyk en datelyk de vrage beantwoord,

Maar ook dat ja zeggen verſterkt is door de

handgeving, als het zegel op deze handeling.

Zo dat, al was hier geen werkelyke Koop ge

celebreert gelyk het wezentlyk is, (Zy ſluiten

hier op de koop en geven elkanderen de hand)

zou hier ex ſtipulatu kunnen geageert worden,

of een actio preſcriptis verbis plaatshebben, zo

dat hier dan een contractus innominatus: do, ut

des, quia pecuniam do ut rem accipiam v. l. 5.

.S. 1. ff praeſc. verb. voorhanden zou zyn.

Dog, dewyl parthyen door hare handeling

koop te noemen, hier een contractus nominatus

en niet innominatus ingegaan hebben, arg. l. 52.

ff de V. O. & contractui formam dederunt,

zal ik by dit Contract van Koop en Verkoop maar

blyven; Om dat dit op een allereenvoudigſte wy

ze, gelyk wy boven gezien hebben (bladz. 217.)

kan geſloteu worden. Conf: l. 2. ff de O. & A.

ook zelfs het uitdrukkelyk ja woord, zo als in

ſtriëfi juris negotiis generaliter vereiſt word,

daar by niet eens van noden is. arg. l. 48. |f. Eod.

jung. l. 52. S. ult. Eod. -

Zo dat die raillerie hier ver te zoeken is, en

die zelfs veel zwarigheid zou ontmoeten, wanneer

een der Contrahenten zig daar al op beriep. Dog

dewyl dit het geval hier niet is, zal ik daar over

niet meer thans zeggen; Tot opheldering onder

tuſſchen kan de Lezer daar van een aanmerkelyke

Uitſpraak vinden van Myne Heeren van den Ge

rechte der Stad Zutphen, van den 6. Dec. 1661.

aangeh. by ScHoMAKER over de Ordonn. op de

alienat. en collaterale Succeſſ. art. XVI. n. 6.

waar by ,, Jonker Died, van der Leeuw gecon

,, dem
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, demneert is, om uit hoofde van deszelfs met

, den Heer Theod. Cremer, Secretaris dier Stad,

, over en ter zake, dat de eerſtgemelde binnen

,, een half jaar zou trouwen, ingegane wedden

, ſchap het daar by verſproken Oxhoofd wyn aan

,, den laatſten te betalen, ongeagt ook in dit cas

, de Verweerder kwam te poſeren, dat zulks

, uit raillerie geſchied was, en hy gene inten

, tie gehad hadde, om zo hy binnen dien tyd

, getrouwt had, dat Oxhoofd wyns van den

, anderen te eiſchen. -

Welk geval van het onze zo geheel vreemd niet

is. vid. l. 6. ff de V. S. ,, Sponſio appellatur non

, ſolum quae per ſponſus interrogationem fit ſed

,, omnis ſtipulatio promiſſioque.

Even gelyk is het geſtelt met de verſnelling

der parthyen; Want ik ſtelle zelfs eens, dat de

Koper niet geheel vry van voornemen geweeſt is,

om de Verkoper ecn vlieg af te vangen, zo als

men ſpreekt. * *

Zo zou dit geen dolus malus, maar een dolus

bonus zyn: Scilicet qui non probatus quidem ſed

tainen impunitus (té rov ya & Batav d včuos, on

dat de Wet zelfs dezelve toelaat, ſtaat er ook

in onze textwoorden) gelyk dit door de Profeſſor

VoET ad tit. ff de dolo malo n. 1. uit ons geval

in l. 16. S. pen: ff de minorib. 25. ann. ubi: In

pretio emtionis & venditionis naturaliter licet

contrahentibus ſe circum venire, te regt aange

drongen word. Confl. 8. C. de Reſc. vend. waar in

de Keizers de gewoonte der Kopers en Verkopers

hieromtrent arrdig beſchryven. zie SPREUK.XX. 14.

En hierom is het ook, dat de Praetorin l. 7. S. 7.

ff de pact is ook zegt: Pacta conventa, quae ne

aue dolomalo neque adverſus leges, rent, ºp

- - C

*

-
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ſenatus conſulta edicta principum neque qua

fraus cui eorum fiat fačta erunt, ſervabo.

Dog dewyl nu zo een dolus malus niet ligtelyk

in het algemeen gepraeſumeert word, l. 18. S. 1.

jf de probat. maar die moet geprobeert, immers

uit de omſtandigheden afgeleid worden;

Valt daar van in het byzonder geen ſuſpicie in

deze handelaars, al was de prys niet na de waar

de van het verkogte; Dolus enim qualitate facti,

non quantitate pretii deſtimatur. l. 1o. C. de Reſc.

vend. jung. l. 4. l. 8. C. Eod. l. 6. C. de doloma

lo Conf. EccLESIASTIc. XXVII. v. 1. en 2.

Ik twyffele niet, of daar zullen naauwgezette

Lezers genoeg zyn, welke niet zonder ontroering

alle deze zaken lezen zullen, en my en alle voor

ſtanders van de Roomſche Wetten aanzien, als

zo vele monſters die de kwade trouw op den throon

willen plaatzen, en dus ouder die regering de be

driegers aan het roer van ſtaat ſtellen;

Dog ik verzoek maar een weinig gedult, laten

die beoordeelaars niet al te regtvaardig zyn; In

die zoort van contracten altyd een mathematiſche

evenredigheid tuſſchen de prys en de verkogte zaak

te willen ſtellen, zou in het ongerymde lopen.

Ik meen, dat ik juiſt de goede trouw op den

throon wil plaatzen; -

Deze dog is de eige Suſter der Geregtigheid.

juſtitie ſoror

Incorrupta fides (d)

Hierom moet men de tronwe aan een hals bin

den, en op de tafel zyns herten ſchryven

SPREUK. III. v. PREDIK. V. v. 4. -

Wat is nu beter, dat iemand zyn eens gegeven

woord moet houden, en niet afwyke van zynen
- ‘CC/'

(d) HoRAT. I. Od. 24.

t 5'
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verbonde, noch ook van 't woord 't welk is

gegaan uit zynen monde, zo als ſtaat PsALM

LXXXIX. v. 14. of dat men op voorwenden van

van verſnelt, misleid te zyn of diergelyke de

deur opent aan kwaadwillige, die maar hande

len om weer te breken, en dusdoende alles op

loſſe ſchroeven ſtelt; Verſcheide Wetten hebben

op zulke verbrekers zelfs een infamie geſtelt.

Zie MoRNAC. ad d.. l. 7. S. 7. ff de Pact. -

En hoe zal het dan met de Republyk geſtelt zyn?

Neen, de Commercie alleen vordert een ge

heel andere Zedeles, dat is, dat ieder in het

kopen en verkopen zyn voordeel mag zoeken,

zo het maar zonder bedrog geſchied en zy het

eens zyn , Grave eſt fidem fallere, zegt ULP.

in l. 1. f. de Conſt. pec.

Egter mag men geruſt zyn, dat de Romein

ſche Wetten zelfs die Vryheid een zekere maat

of perk gezet hebben. En, om dat het gelyk

wy in het brede (I. D. V. Vert.) hebben aan

gedronâen, gevaarlyk is aan yder Regter of aan

deszelfs wankelbare billykheid over te laten, hoe

die vryheid van elkanderen te misleiden bepaalt

moeſt worden, en dit zo wel oorzaak zou geven

tot gedurige proceſſen over dat tantum, als het

zelve na het begrip van den eenen het nu ſus, en

na dat van den anderen wederom zo, geſtelt

worden. -

Hebben de Keizeren DioCLETIANUs en MAXI

MIANUs ten minſten, onder alle hunne onvol

maaktheden en vervolgingen tegens het Chriſten

dom, het Gemeen dezen dienſt gedaan, dat er

eindelyk iets zekers daaromtrent geſtelt is, dat is;

de misleiding over de halfſcheid der wezendlyke

waarde (dimidia pars veri pretii) vid. l. 2. C.

de
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de Reſc, vend. En om de Lezers den inhoud van

die Wet te aangenamer te doen voorkomen, zal

ik ze hier niet in haar eigen woorden plaatzen,

maar in de Poëtiſche ſtyl, waar in ze STEPHAN.

FoRCAT. dial. i oo.. voorſtelt:

--

AEquarent fulvos Titii cum praedia nummos

Ter quinque, Is ſeptem vendidit aureolis,

Contractum Titii reſcindere deſtinat heres

Ob vilem ſummam, quaero, quidemtoraget?

Eligat alterutrum: vel praedia reddat agenti

Suſcipiens nummos, judicis arbitrio;

Emta vel obſervet juſtum ſupplendo valorem

Indemnis tali fiet uterque modo.

Nam laeſus nimium, qui vendidit cſſe videtur,

Ni juſti acceperit dimidium pretii.

Ik weet wel, dat er al wederom naauwgezette

Uitleggers genoeg geweeſt zyn, en mogelyk nog

zyn, die 1 mo niet alleen deze Wet zelfs voor on

billyk hebben uitgekreten, maar ook 2do het ge

drag van die gene veroordeelt, welke zig een

door de wet zelve toegelatene misleiding ten nut

te maken.

Onder de Eerſte munt voornamentlyk uit (om

van THoMAsII diſſert. ex profeſſo habita niet te

ſpreken) CAR. MoLINIEUs de Uſuris num. 172.

Deze meent iets hatelyks in die Wet uit de

inſcriptie zelve te ontdekken, zinſpelende op

het woord LUPo, zynde de perſoon, waar aan

dat Reſcript is houdende:

Als of er in het Hollands ſtond aan de Heer

WoLF, en dat het juiſt het Werk van een Wolf

zou Zyn, zig aan zulke wreedheden, als het wa

TC
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re iemand tot aan de helft te misleiden en uit

te zuigen, ſchuldig te maken.

Wat hebben de geleerde Lieden zelfs niet al
beuzelagtige aardigheden! w -

Dog ſtappen wy daar van af. De Lezer zal

daar en tegens. Verdedigers van deze Wet ge

noeg kunnen vinden ; Anders gelieve hy, een

voor alle , ARUM/EUs Append. Exerc. p. 1 12.

BRIssoN. de Form. III. p. 3o5. CUN/EUs

Epiſt. 28. na te ſlaan. -

Omtrent het Tweede, helderen zy dit met

verſcheide gevallen op van zulke brave Lieden,

die vry anders dagten en geen winſt, op zo een

wyze, altoos begeerden, -

Wy zullen er nu maar twee aanhalen.

De eene waseen Philoſooph HERMEs, waarſchy

nelyk een mede diſcipel van Proclus, onder Ha

drianus geleeft hebbende; Deze wilde nooit iets

onder de waarde kopen. SUIDAs. Conf. Damaſc.

vita Iſidori apud PHoT. p. 1 o43.

De andere een vermaard Regtsgeleerde Q. SCE

voLA, pontifex, die, wanneer hem een Stuk

Landgoed ter koop voor een zekere ſtuiver ge

laten wierd, zeide: dit is te weinig; er dus

1ooooo. byleggende. CICERo de Offic. lib. III.

cap. XV Conf. RUTILIUs in Ejus vita.

Ondertuſſchen gelieven my deze twee groote

zielen dit niet kwalyk te nemen, dat ik, met ver

wondering blyvende ſtaroogen op hun grootſche

manier van denken, (waarlyk al te raar, om daar

op het zeggen van JULIANUs in l. 64. ff de R. J.

,, Eaquaeraro accidunt non temere in agendis ne

,, gotiis compurantur, niet te durven toepaſſen)

egter als Regter nooit iemand op dat voetſpoor

zou condemneren, om van een koop, waarby hy

WET
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werkelyk groot voordeel gehad had, af te zien of

de meerdere waarde 'er by te doen, zo lang er

geen bedrog of een in l. 2. C. de Reſe, vend. ver

boden bedieping onder gemengd is.

Om dat ik oordele, dat ik dan (om met de PREDI

KERVII. 16. te ſpreken) al te regtvaardig zou zyn,

en mede omver ſtoten het gunt ons CAJUs in

l. 55. ff de R. J. heeft nagelaten: Nullus videtur

dolo facere, qui ſuo jure utitur. -

Ik herhaal, dat het Gemenebeſt over het ge

heel beſchouwt, 'er vry meer aangelegen is, dat

de handelingen en de goede trouw, al heeft er

al iemand in het byzonder ſchade by, in agtgeno

men word, als dat men door zulke naauwgezet

heid alles op loſſe ſchroeven zal zetten en die goe

de trouw verbannen. -

Hier in ben ik het met LIvIUs Decad. I. lib. VI.

volkomen eens, quod cum fidei abrogatione om

nis humana ſocietas tollatur, 't geen met andere

woorden in l. 2o. C. de transact. gezegt word:

, Nihil ita fidei congruit humanae , quam ea,

,, quae placuerunt, cuſtodiri. jung. l. 1. ff de

pact.

Heeft de Lezer ondertuſſchen luſt zig in die

ſtoffe te verluſtigen; Daar is een Redenvoeringe

van wylen den Profeſſor BEST te Harderwyk in

1719. de Paciorum & Contractuum ſecundum

jus Gentium & Romanum natura & equitate.

Hy leze ze op myn woord.

II.Vrage. Wat nu de tweede Vraag betreft, heb ik ge

meent dat het Regt van Naaſting(jus Retractus

wportunesos) hier niet kan geoefent worden.

Niet om dat ik zou oordelen, dat het zelve in

het geheel geen plaats zou hebben;

Integendeel weet ik al te wel, dat, zonder

het
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# zelve thans uit de heilige bladeren (e) af te

eiden of hier aan te merken, dat daar van voet

ſtappen zelfs in het Roomſche Regt oudtyds zou

den te vinden zyn, (f) dit Regt eerſt uitdrukke

lyk in l. 14. C. de Contrah. emt. afgeſchaft zyn

de, naderhand door Keizer FREDERIK lib. V.

Feud. tit. XIII. ſeq. wederom is ingevoert, en

zo door gewoonte in deze onze Nederlanden

(zo men daar van de Provincien van Gelder

land, Utrecht en Overyſſel, welke geen ander

re als conventionele Naaſting of Nakoopſchy

nen toe te laten uitzondert) als door uitdrukke

lyke Wetten (g) als in Delfsland, Rhyn

land, Kennemerland, 't Land van Voorn enz.

op de eene plaats uitvoeriger als op de andere

overgebragt is, gelyk daar van Hugo DE GRoot

Inleid. III. B. 16. D. opzettelyk gehandelt

heeft, vergelyk hier mede VoET ad tit. ff de L.

Commiſſ. n. 12. . -

. Dus niet daarom meene ik het Regt van Naa

ſting hier ontoepaſſelyk te zyn, zeg ik, -. *

- - Maar

- al -! - - -- - - * * : * - ?

(e) LEvIT. XXV. v. 23. enz. RUTH. IV. v. 4. JEREM.
XXXII. v. 7. - r

. (f) Dat dit Regt van Naaſting plaats heeft gehad, geeft

ons d.. l. 14. C. de Contrab. emt. zo wel te kennen, als dat

ze by een uitdrukkelyke Wet is ingevoert. De woorden:

Dudum proximis conſortibusque conceſſin erat mitsgaders ſupe

riore lege caſſata bewyzen dit genoeg. - - - - - ''

Wat dit nu eigentlyk voor een Wet geweeſt is, word

nog onder de geleerde onderzogt. Om kort te zyn, zend

ik de Lezer na HUBER ad tit, iſ de Reſc. vend. n. 14. Alios,

(g) Deze invoering van dit Regt door gewoonte en Wetten

ontſlaat ons thans, om in onderzoek te treeden, in hoever

de Conſtitutienes Fridericiana een Wet, in Corpore juris

juſtinianei afgeſchaft, wederom zou kunnen invoeren?
IF. DE EL. W X
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Maar om dat

1mo hier den gehelen boedel van B. dus iets

incorporeels, verkogt is. -

2do De natuur van deze koop, als zynde een

emtio quaſi alea, quippe per averſionem facta,

zo een Regt van Naaſting bezwaarlyk toelaat.

Tot adſtructie van het Eerſte is het in regten

bekent, quod bona vel haereditas ſit juris no

men, atque univerſitatem quandam, non ſingulas

res demonſtrent. l. 178. S. 1. junct. l. 2o8. ff.

de V. S.

Zo dat daaruit volgt, dat onder dezen verkog

ten boedel alles gehoort roerende en onroerende

goederen, actien, crediten, ſchulden enz. arg.

l. 87. ff de Uſufr. leg jung. l. 39. S. 1. ff de

V. S. l. 1 19. Eod.

En daarom is uit die incorporele beſchouwing

het Regt van Naaſting tweemaal by ſententie

van het Hof van Vriesland ontzegt zo ten tyde

van SANDE (Dec. Friſ, lib. III. tit. V. def: 2.)

als na zyn dood. HUBER prael. ad tit. ff de

Reſc. vend. n. 22.

Hier uit volgen nu wederom twee zaken

En (a) dat onder deze koop het gerede

mede gekomen zynde, daaromtrent volgens de

bekende natuur van een Naaſting dezelve niet

werkzaam is.

. En (b) dit alles uit malkanderen te ſchiften

al te veel moeylykheid in heeft, om uit te ma

ken, wat wezendlyk de Naarkoper of Retra

hent aan de Koper zou moeten reſtitueren, vid.

VoET ad tit. ff de bered. vend. n. ult.

Want ofſchoon MoRNAC. ad l. 4. C. de hered,

vend en na Hem WissENBACH diſp. XXXVI.

S. XI. uit TIRAQUELLUs, welke deze ſtoffeN#

32"
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Naaſting, zo als wy weten, opzettelyk en uit

voerig behandelt heeft, als een les in de practyk

opgeeft, dat men, in geval van Verkoop van

gerede en ongerede goederen te zamen, de Naa

ſting moet admitteren;

Zo is de Wet daar toe door WissENBACH

aangehaalt, te weten l. 1. S. 6. ff de vi & vi

armat. in dit ons byzondere cas niet zee

beſliſſend; - -

Want zegt ULPIAN. aldaar, na dat Hy geleert

heeft, dat dit Interdictum in mobilibus geen

plaats heeft: Plane ſi que res ſint in fundo vel

in aedibus, unde quis dejectus eſt, etiam earum

nomine interdictum competere, non eſt ambi

gendum.'
-

Waar uit dan wel volgt, dat iets het geen

in een huis of Land tot deszelfs gebruik of tot -

cieraad geſchikt is ; Exemplum pete ex l. 34.

ff de Contrah. emt. zelfs onder de koop ge

hoort, al was het koſtelyker, als het huis zelve.

Zo dat men dienaangaande vryelyk kan vaſt

ſtellen, dat zommige roerende goederen natura,

arte, acceſſione met relatie tot het immobiele

ofte ex deſtinatione patrisfamilias & conſide

ratione ad aliquem juris effectum de natuur

van onroerende goederen in deze en gene geval

len wel kunnen aannemen;

Zonder dat daar uit moet volgen, dat een

gehelen boedel verkogt en daar onder roerende

en onroerende goederen zynde, die tot malkan

deren geen relatie hebben, daarom, om dat

ze in eene koop verkogt zyn, de roerende goe

deren de onroerende, als een minus ad majus

dignum, zouden moeten volgen.

By voorbeelt onder dezen boedel gehoren

- X 2 Lan
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Landeryen (relatio tot de Caſus poſitie) zo ge

love ik, dat de gereedſchappen, welke tot der

zelver gebruik, als een acceſſorium, gedeſtineert

zyn, of gehoren, daar onder moeten geoordeelt

worden mede verkogt te zyn;

Dog ſtelt daar weer tegens, dat er Lande

ryen en andere roerende goederen en gerede

effecten, als obligatien en diergelyke zyn, met

die Landeryen geen gemeenſchap hebbende ,

Dan zal men veel werk hebben my aan te tonen,

dat die daar onder moeten getrokken worden;

De diſtinctie van de Profeſſor VoET d.. l. n. 22.

zou my dan veel beter gevallen, willende dat

de roerende en onroerende goederen, wanneer

die door malkanderen verkogt zyn, van malkan

deren moeten geſplitſt en de prys der onroerende

geaeſtimeert zynde aan den Koper door den

Naarkoper te rug gegeven worden; -

Dog wat zwarigheid zou dit niet inhebben,

om alles, voornamentlyk wanneer den boedel

door in- en uitſchulden, die dikwils onzeker

zyn, eerſt tot liquiditeit moet gebragt worden,

na zyn prys en juiſte waarde te waarderen en

Nuit malkanderen te ziften ; Difficilia & pene

impoſſibilia pari paſſu ambulant. l. 63. S. 7. ff.

ad Sct. Treb. -

" Want hoe zeer ook een diſtinctie of het arbi

trium judicis in het algemeen in zulke zaken van

werking moet zyn, arg. l.. 13. S. 1. ff de ann. leg.

''. Veronderſtelt dit, dat de zaken in die termen

zyn van dusdanig, zonder groot nadeel van

Parthyen, pro bono te kunnen geſchikt worden.

Dit zie ik nu niet hoe dat zulks alhier ge

voeglyk zou kunnen geſchieden; - -

Want een van beiden is waar, of de Koper

l l heeft

/ .

:
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heeft de goederen voor de juiſte waarde gekogt,

of niet? : ' - ,

Zo ja, moet evenwel wederom een evenre

digheid tuſſchen de roerende goederen en effecten

en de onroerende goederen in agt genomen

worden, omdat ze in eene maſſa verkogt

Zyn. | | | | | | | *

Zo neen, zal de Koper het mogelyk tot zyn

groot voordeel gekogt hebbende (want zo hy

het te duur gekogt heeft zal het niet ligtelyk

iemand, als ex affectione miſſchien naaſten,

hoewel dan dog wederom deze zwarigheid in

het taxeeren plaats zou hebben) die geene,

welke de naaſting doet, niet graag de juiſte

waarde van de onroerende goederen betalen,

om dat het dan zou kunnen gebeuren dat de

Koper de roerende effecten en goederen, mo

gelyk van meer importantie zynde, als de onroe

rende, om zo te ſpreken voor niet had.

By voorbeelt, Deze verkogte goederen voor

35ooo. gls. zyn eens 6oooo. gls. waardig door

elkanderen; dog daar onder zyn eens Lande

ryen, die min of meer op 35ooo.gls. getaxeert

worden;

s. Dan zou immers de Koper de overige , als

het ware, voor niet hebben, zo deze leere van

de Heer VoET doorging. -

; Graviter obſtare videtur l. 55. ff. Familiae

ereiſc. , ſi familiae - erciſcundae vel communi

,, dividundo judicium agatur & diviſio tam diffi

,, cilis ſit, ut pene impoſſibilis videatur : poteſt

,, judex in unius perſonam totam condemnatio

», nem conferre & adjudicare omnes res.

Dog dit is hier niet van toepasſing, om dat

bier geen verſchil is tuſſchen coheredes vel ſocii,
* X 3 - OWCT
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over een zaak pro communi indiviſo tuſſchen

dezelve onverdeelt en in gemeenſchap bezeten

wordende.

Ceſſat enim communi dividundo judicium,

ſi res communis non ſit. l. 1. in fin. ff Comm.

div.

Zelfs niet over de praeferentie tuſſchen de

Retrahenten;

Maar tuſſchen den Koper en Retrahent, die

tot malkanderen die relatie niet hebben.

Hoewel die condemnatie of toedeling ook

niet indiſtincte plaats heeft, maar Ex. gr. in

caſu quo primogenitus omnibus ſuis fratribus

praefertur, dummodo tamen compenſetur pecuniä

quod cuique de communi feudo praeſtandum eſt.

v. MoRNAC. add. l. 55.

Zo dat dan altyd die uitkering of terug ge

ving aan den Koper zou moeten plaats hebben

en wy dus weer in die doolhof van verwarring

zouden vallen, die miſſchien meer naſleep en

proceſſen zou kunnen hebben, als het verſchil,

of de hoofd-quaeſtie zelve. jam ad officium

Praetoris pertinet lites diminuere l. 21. ff de

Reb. cred.

Om dat het ook altyd beter in dubio contra

Retrahentem te responderen, zie HUBER prael.

ad tit. ff de reſc. vend. n. ult. quia , ex nova

,, lege tendit ad reſcisſionem contractus in quo

,, ipſe potius ſtricto jure quam largiter ha

», bendus.

Sed quia gravis videtur injuria, quae inani

honeſtatis colore velatur, ut homines de rebus

ſuis facere aliquid cogantur inviti, unusquisque

fuo arbitratu quaerere vel probare poſit emto

reiii, niſi lex ſpecialiter quasdam perſonas hoc

fa
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facere prohibuerit, zyn de redenen, welke de

Keyzeren in l. 14. C. de Contrab. emt. by de

afſchaffing van dat Regt van Naaſting aanhalen.

Het onderſcheid tuſſchen de Koper en Retra

hent is ook groot.

De eene is door een behoorlyke contract

eigenaar geworden of hy heeft er een verkregen

regt toe.

Daar de andere wezendlyk niets verlieſt of

gewaagt heeft; - -

Non videntur rem amittere, quibus propria

non fuit. l. 83. ff de R. j.

Daar integendeel (om hier mede ter betoging

van het tweede bladz. 23o. te naderen) de Koper

die een koop by den hoop ingegaan heeft, vee

heeft kunnen vereliſen;

En hierom ſtellen de Regtsgeleerde, dat zo

dane koop per averſionem is een aleſe ſpecies;

Zie Otto in addit. ad Comp. Inſt. MUIDEN. tit.

de emt. & vend, pag. 247. om dat ze niet ze

kerder is, als een vangſt van Vis, die men ook

kopen kan, hoewel ze volſtrekt onzeker is.

l. 8. S. 1. ff de Contrab. emt.

In zulke gevallen, ubi ſpes lucri emitur,

quae nunquam vel raro ſine metu damni ſubſt

ſtere poteſt, dicteren de Regten en billykheid,

dat die gene, welke dat gevaar ondergaat, ook

het voordeel trekken moet.

Ubi enim periculum & ibi lucrum colloce

tur, zegt JUSTINIANUs in l. ult. S. 3. f. C. de

furt. & ſerv. corrupt. jung. l. un. S. 4. C. de

Cad. toll. van welk gevoelen VoET ad tit. ff.

de bered. vend. n. ult. ook niet vreemd ſchynt

te Zyn. -

En van dit voordeel zou de Koper by uitne

In GIlT
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mentheid verſtoken worden, wanneer een Naar

koop kon plaats hebben, om dat hem dan door

die zou ontnomen worden , 't gunt hem den

Verkoper zelfs niet kon ontnemen; t

Zelfs niet in het geval, dat (om hier mede

tot de derde Vraag te ſpoeden) deze#
IIIVrag over de halfſcheid van de regte waarde mislei

WaS.

nog in haar volle kragt beſchouwe, die zelfs

tot de Koper (I. D. VI. Vert. bladz. 27o.)

zonder haeſitatie uitbreide en dit, zo het hier

op aankwam nader zou kunnen aandringen, zo

meen ik, dat nog Koper nog Verkoper zig van

dit middel ex l. 2. C. de Reſc. vend. hier kun

nen bedienen... -

. Om dat hier is een ſpecies aleae, een koop by

den hoop, die, om dat Parthyen zig beide in

dit gevaar hebben gegeven, daar door van alle

reſcisſie ingewikkelt gerenuntieert hebben. -

De Koper word dit genoegzaam uitdrukkelyk

ontzegt in l. 62. S. 2. f. de Contrah. emt. ubi:

,, Res in averſione emta, ſi non dolo venditoris

,, factum ſit ad periculum emtoris pertinebit.

De Verkoper (tegens welke zelfs dikwils, zo men

hem als zodaanig een beſchouwt, interpretatie

valt. l.. 172. |f. de R. j.) zal ze nog minder te

ſtade komen, Vooreerſt, om dat Koper en

Verkoper zyn correlativi l. 13. S. 25. de Act.

emt. en op beide de (bladz. 218. aangehaalde)

reukeloosheid, waar van zy zelfs de vrugten

moeten ſmaaken, toepaſſelyk is; - -

Om dat voor een tweede de Koper onzekerder

Spel ſpeelde, als de Verkoper, als onder de
On

want, ofſchoon ik i. 2. C. de Reſc. vend.

w:

lijf

it
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onzekere zaken by uitnementheid getelt worden

de, quid alter poſſideat ? BRissoN. voce certum.

, Nam ineerta eſt, quae quanta fit ignoratur,

, verbi gratia, quicquid Titius poſſider. ''

: Zynde het ook een raadzel quantum in arca

habeo vid. d. l. 7. S. 1. ff de Contrah. emt."

Zo dat de Koper meer gezegt kan worden

een Kat in de zak gekogt als de Verkoper die

verkogt te hebben; , 6 ' s . º

. Om dat voor een derde de laatſte gepraeſumeert

word zyn ſtaat te kennen l. 15. C. de Reſc. vend.

, Dog een van beide is waar, Hy heeft zyn

ſtaat gekent of niet. . ' ' t . . . .

* Zo ja obſteert hem zeer, dat Hy zig zelfs

daar in gegeven heeft en als het ware het zyne

weggeſmeten l. 1. S. 5. ff, de Injur. l. 34. C. de

tranſact. l. 145. ff de R. j. Add. VoET ad tit.

ff de Reſc. vend. n. 17, WissENB. diſp. XXXV.

n. 16. ubi Diſſentientes. f , 'i

- Zo neen, had hy zo een verkoop by den hoop

niet moeten ingaan; , " . . - ' . ."

Alzo zulk zoort van koop, waarby 1m9 een

boedel, die altyd met zyn luſten en laſten, miſt

aliud attum ſit, overgaat v. d. l. 1 19. ff de V. S.

en 2do iemand zig in een hazard geeft per re

medium l. 2. C. de Reſc. vend niet gereſcen

deert word, quia proventus incertus ſuit. . vid.

VoET add. tit. de Reſc. vend. n. 15. add. l. 1 1.

S. ult. f. de act. emt. - ; -

Dit ontſlaat my mede van de Vraag of omn

trent verkogte roerende goederen deze l. 2. C. de

Reſc. vend. ook werkzaam is? , , z .

Zommige zeggen van ja , om dat deze Wet

op de billykheid ſteunende, humanum eſt: dit zo

IV. DE EL. Y wel
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wel moet geoefent worden omtrent roerende

als onroerende goederen; Voornamentlyk, wan

neer dit valt in behoeftige perſonen, te weten

zulke , qui porcellum, quem habent, ſervant

tanquam oculum, zo als de GLossAToR ſpreekt

ad l. 6. S. 5. ff de Off. Praeſid. Zou het nu

onbillyk zyn, dat men zo een man, die zyn

biggetje voor 4. gls. verkogt had, 't welk 1o.

waardig was, te hulp kwam? vragen ze daarom.

- Zonder dit ſtuk hier te willen beſliſſen zeg ik

',

alleen, dat, ingevolge de Caſus poſitie, A. en B.

beide Lieden zyn van tamelyke middelen; Dus

dit hier niet toepaſſelyk, -

- De armoede of behoeftigheid komt in andere

gevallen mede wel eens in aanmerking; By voor

beeld: Iemand zal rei vindicatione een ſtuk Land

repeteren, waarop den Bezitter een koſtelyk ge

bou geplaatſt heeft (gelyk men in deze onze

Provincie van Holland de gewoonte heeft van

Buitenplaatzen op een klein terrain aanteleggen)

wanneer nu een behoeftig man de waarde van

dit gebou betalen zou, was hy in een droevige

geſteltheid ! vid. l. 44. ff de act. emt. jung.

l. 38. f. de R. V. - '.

Andere wederom meenen, dat dit tot roeren

de goederen zelfs huizen niet moet uitgebreid

worden, dewyl er alleen fundi mentio fatta

ſit in d.. l. 2. . . . . e-

Dog in principio legis word gebruikt, zeggen

de eerſte wederom (om van de algemene bil

lykheid niet wederom te ſpreken) het woord rei;

En NooDT ad tit. ff de AEdil. Ed. bewyſt,

lib. XIX. Baſil. tit. 1o. p. 4o2. de Griekſche

overzetting geen fundi ſed rei te hebben.

- - - - - - - - - - VoET
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VoET ad tit. ff de Reſc. vend. n. 12. maakt

wederom onderſcheid tuſſchen roerende zaken

en effecten van importantie of geringe. -

Over de andere gevraagde pointen heb ik niet

nodig geoordeelt aan de Heer D. R. te adviſe

ren; om dat ze door de, immers door my ver

onderſtelde, ontoepaſſelykheid vervallen,

Zo ik egter Zyn Wel.Ed, daar mede of wel

de Lezer had kunnen dienſt doen, was het

gaarne gedaan. Ik laat het alleen om het Wer

toog niet te zeer te vergroten. - - ,

w

* * * * * * * * * - te
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D R U K F o U T E N, enz. º
* -

'Bladz. Regel 2 Staat. Lees

- 22o v - 8 , vendito vendita

- 224 - 3o een den

- 32 , D. , ty 3. - , " .

227 24 wierd, was, naderhand

Verder gelieve de Lezer bladz. 228. na regel 29

te laten volgen: -

Het my thans genoeg zynde deze vrage te beſlui

ten, met de hier niet ontoepaſſelyke woorden

in L. 1. C. Theod, de contrab. emt, gebeſigt

wordende ,, Nec enim Contractus ſine ulla cul

,, pa celebratus Litigios ſtrepitu turbandus eſt.
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Voor de Maand December 177o.

O'droi Aeſtavz r&v ayahay

Av3päy diſpelpeirai XpovG)

A 3ia afsto was bavga, Asturit.

EURIP. in Androm.

De tyd die 't al verſlind, kan nooit

van grote Zielen, -

De ware roem, dat heilig overſchot

vernielen,

Om dat de dengd, ofſchoon de man ten

grave daalt,

Altyd en met een onverwelkb're

glory praalt.

'"

sº:ken vroegere tyden was men gewoon

#3 # de Voorzaalen te vercieren met de
“Aag # beelteniſſen der Voorouderen, om de

*###ks nakomelingen de daden van dezelve

daer door te verlevendigen en tot na

volging aan te ſpooren. . o . ' "

Hoe weinig invloed zulks óok op de loſſe

Jeugd, die er dikwerf een verkeerde hovaardy

op draagt, mag hebben, voornamentlyk mede in

- -
On*

IV. D EE I., Z
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onze leeftyſt, waar van wy in dit opzigt met

OvIDIUs I. Faſt. vryelyk mogen uitroepen:

Laudamus veteres; ſed noſtris utimur annis.

Laten brave mannen egter niet na, zelfs in

ons beroep, de Academie-zaal als te vercieren

met de beelteniſſen van voorname Regtsgeleer

den, om, ware het mogelyk de Studerende Jeugd

eens een zugt ter navolging in te ſcherpen ;

als verzekert zynde, dat voorbeelden dikwerf

meer overtuigen als alle zedeleſſen, waar mede

zy zig merendeels te vergeefs moeten uitputten,

Dit nemen voornamentlyk die gene ter har

ten, welke overtuigt zyn, dat de geleertheid

zonder betragting van deugd een zeer onnut, ja

gevaarlyk cieraad is; Hebbende de wyze PLATo

reets wel opgemerkt, dat alle wetenſchap, wel

ke van regt vaardigheid en deugd ontbloot is,

meer voor loosheid als voor een wetenſchap te

agten is. -

Hierom ziet men de goede zeden zo wel als de

geleertheid en welſprekentheid in een Hoog

leeraar vereiſt, in l'un C. de Profeſſ, qui in urbe.

,, Si laudabilem in ſe probis moribus vitam eſſe

,, monſtraverint. w

En hier om kan ik niet voorby den yver te

pryzen, die de Heer JoHAN CANNEGIETER , by

het aanvaarden van zyn Hoogleeraars Ampt te

Groningen zo loflyk bezielt heeft, om de jeugd

aan zyne leſſen toevertrouwt, door het voor

oogen ſtellen van de uitmuntendheid en deugds

betragting der Romeinſche Regtsgeleerden, (a)

te

(a) De Romanorum j Ctorum excellentia & ſanctitate

w - dicta

30:

tº:
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te doen begrypen, dat zy zig in een wetenſchap

oefenen, welke van de edelſte zynde zo veel te

luiſteryker geworden is, omdat zo veel brave

en aanzienelyke mannen daar in voorgeligt heb

ben ; * , , -

Mannen, twiers bloote beeltenis een onwee

derſtaanbaren yver moeſt doen ontvonken in de

Regtsgeleerde leerlingen, om dezelve, al is het

maar met ongelyke ſchreden, na te jagen. "

Ja deze zugt van de Heer CANNEGIETER tot

zyne toehoorders weegt by my gemakkelyk op

tegens de eerzugt, welke andere mogen hebben,

om by diergelyke gelegentheden nieuwigheden

en meeſterſtukken van geleertheid voor den dag

te brengen; . . -

Want, hoewel deze ſtoffe, welke de Heer

CANNEGIETER verkozen heeft, niet veel nieuws

bevat of een groote voorraad van geleertheid in

die Redevoering ſteekt, verlieſt ze daarom, nietsvan haare verdienſte. - w - - - -

Dewyl ze tot deugds betrachting voor de Jeugd

ingerigt zynde, dezelve alleen ſtigtelyk en over

tuygent moeſt zyn, en daarom aan het oogmerk

geenzints zou voldaan worden, wanneer de Spre

ker hier, door een kwalyk paſſende en ontydi

ge geleertheid, de toehoorderen van dat ſpoor,

waarop hy dezelve leiden wilde, afgebragt had.

De Man heeft hier willen ſtigten en niet uit

munten en hier in heeft hy , volgens myn ge

dagten, geſlaagt. - -gten, Om

ditta publice GroNixox 13. Junii 1770. cum ordinarian

juris Civilis docendi provinciaIn ritu ſolemni auſpicaretur,

<pud Hajon Spandaw, Ae, Typographum.

o
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Om de Leezer daar van een klaar denkbeeld

te geven, zal ik deze Inwyings-Redenvoering

kortelyk ontleden; zynde een volkomen uitbrei

ding daar van in dit myn werk te minder nood

zakelyk, om dat veele zaaken in de Redevoe

ring voorkomende by my of omſtandiger of in

het voorbygaan reets mede te vinden zyn, ge

lyk ik ter zyner plaatze hier en daar zal aante

enCI), - -

De Heer CANNEGIETER na een korte vooraf

ſpraak betrekkelyk tot zyn beroep, en uitleg

ging van het woord Sanctitas, genoegzaam in

die betekenis, als ik het hier boven overgezet

heb, verdeelt, zo het ſchynt, zyn Redevoering

in twee voorname hoofdeelen ; Want vooreerſt

1. toont hy in het voorbygaan aan, wat we

zendlyk onderſcheid 'er oudtyds was tuſſchen een

Regtsgeleerde en Redenaar. (b) -

2. Geeft Hy een fraaie reden op, waar om de

, oude Regtsgeleerde zulke deugdzame beginzels

hadden, namelyk dat de Regtsgeleertheid door

ommegang met voorname mannen, op aanziene

lyke plaatzen, door Lieden van de eerſte rang

bezogt, geleerd wierd; daar andere wetenſchap

pen en konſten op de openbaare Scholen en

Oeffen plaatzen onderwezen wierden, en dus de

Jeugd door de ommegang met Jonge Lieden

en andere van minder zoort ligtelyk beſmet, en

hunne zeden door kwade voorbeelden bedorven

wierden. s

3. Dat tot de Regtsgeleerdheid geen gemene,

IInaar

(b) Zie ook REGTsGEL. II, D. XII. Vert, IV. D.

bladz. 21. -

af,
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maar fatzoenelyke Lieder kinderen wierden toe

gelaten. (c)

4. Dat hun oefening, wanneer ze in de be

ginzelen van het Regt behoorlyk onderleid wa

ren, beſtond, om alle zo in Regts- als andere

zaken met hun raad te helpen en geruſt te ſtel

len. (d)

5. Dat ze daarom by groot en klein by Re

gering en byzondere perzonen van zo veel gezag
Ware.In. -

-

6. Wordende tot Gezantſchappen gebruikt,

om nieuwe alliantien te maken of vrede te nego

tieren, gelyk Hy aantoont door het voorbeeld

van Q Mucius Scaevola na Carthago gezonden,

om zo te ſpreken met wit papier, om den oorlog

te verklaaren, of de vrede mede te brengen.

7. Dat ze aan zyde van de eerſte Magiſtraats

perzonen, ja zelfs Vorſten gezeten waren, om

die van hun raad te dienen en in de uitſpraken
behulpzaam te zyn.

Dit ophelderende:

a. met Keizer Auguſtus, die het regt van

Codicillen op advys van de Regtsgeleerde

voornamentlyk C. Trebatius Teſta, by welke

zig naderhand Antiſtius Labeo voegde, in

gevoert heeft ; twyffelende egter de Heer

CANNEGIETER, of op die wyze de Fidei

conºmiſſen wel ingevoert geweeſt zyn. '
b. Met Keizer Adrianus.

c. Kei

(c) IV. D. bladz. 51. 59. Zie ondertuſſchen wat ik van

ALFENus VARus, volgens zommige een Schoenmaker van
handwerk IV. D. bl. 29. (r) gezegt heb.

(d) IV. D. bladz. 21.

Z 3
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c. Keizer Alexander Severus. (e)

d. Met de Praetores of Hoofd-Schouten en

e. Rigters, welke de Regtsgeleerden aſſu

meerden. -

f. Met de verſchillen over het verſtand der

Wetten by derzelver Redentwiſten op de

gewone Gerigtsplaatzen gehouden (disputa

tionibus fori) uit de weg te ruimen. (fº)

8. Dat het daarom niemand wonder moet voor

komen, dat gelyk zy het jus Civile , (Burger

regt,) als gevormt hebben de uitſpraken van die

Regtsgeleerden als zo veel Godſpraken zyn aan

gemerkt, waartoe men in twyffelagtige zaken

toevlugt nam, en dezelve, ſchoon dikwils zon

der de minſte redengeving afgegeven, kragt van

Wetten kregen (g); Zo dat JUSTINIANUs die als

de bronwel, waaruit het Romeinſche Regt voort

gekomen is, altoos heeft aangemerkt.

Menende de Heer CANNEGIETER Y

9. niet te moeten vergeten, van aan te mer

ken , dat deze Regtsgeleerden niet uit winzugt

maar om by het Volk dank te behalen hen met

raad tot behoud van hun bezitting en huisgezin

nen te hulp kwamen. (h)

1o. Dat om dit te vergelden die Regtsgeleerde

a. tot de eerſte Eerampten zo wel onder de

vrye, als onder de Regeering der Keizers

verheven wierden. (i) -

b. De

(e) Zie ook, wat van de gewoonte van deze en andere

Keyzeren hieromtrent door my uit MELANCHToN IV. D.

bladz. : 15. enz. aangetekent is.
t #?# ſprak ik van I. D. bladz. 1oo.

g). Vergelyk hier mede het gunt ik dienaangaande gezegtheb IV. D. bladz. 18. 13. 25. # &o gezeg

t (b) Zie ondertuſſchen ons IV. D. III. Vert,

(iu Zie mede ons IV. D. blads. 51. 52.
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b. De Raad en het Volk verſcheide ſtreelende

namen uitvonden, om hun agting te kennen

te geven, als by voorbeeld

«. Sempronius rotos en Atilius Sapiens (beide

wys betekenende) noemende,

8. Cornelius Scipio Naſica niet alleen de

groote naam van Optimus (de beſte,)

maar hem ook een huis van Stads wegen

op de Heilige weg gevende, om zo veel

te beter te kunnen geraadpleegtworden; (k)

welke agting en Volks-liefde tot de Zoon

overging, Hem hun hart (corculuin)
noemende.

c. Dat de Keizers zelve hen de vleiende na

men gaven van de Steun der Wetten (prae

ſidium legum) onze Vrienden, Vaders enz.

(amicos, genitores, parentes.)

d. Dat het by die namen niet bleef, maar de

Raad en 't Volk Standbeelden oprigteden

ter eere Van

A. M. Porcius Cato en

B. Servius Sulpicius. (l)

Z 4 Waar

(k) Zie ondertuſſchen 't gunt ik van de pragtige Gehoor

zalen der Regtsgeleerde IV. D. bladz. 29 gezegt heb.

(l) Zie het geen ik van de CAToos gezegt heb I. D.

bladz. 29. (d) -

Terwyl ik van deze SERv. SULPIctus niet kan nalaten

aantetekenen, dat Hy van OvID. Triſt. II. beſchuldigt

worden ook wel eens vaarſen gemaakt te hebben, daar vry

wat van St. Anne onder liep: - -

-- nec ſunt minus imprcha Servi
Carmina.

Dog daarom kan de Man wel deugdzaam zyn.

-- Mors, diſtant a carmine --

Vita verecunda eſt, Muja joeg 1.

N

K
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Waarna de Heer CANNEGIETER , in een wel

gepaſte verrukking over de deugd en het onbe

ſproken gedrag van de Romeinſche Regtsgeleer

den, tot het tweede gedeelte overgaande, 'er

eenige optelt, wier namen de verſlindende tyd

niet heeft kunnen vernielen,
r

Om dat de deugd, ofſchoon de man ten grave
daalt, * *

Altyd en met een onverwelkb're glory

praalt.

Deze zyn:

I. ANTISTIUS LABEo een man, die een Voor

ſtander van de vrye Regeering blyvende, nooit

heeft willen bukken onder de alleenheerſching

van Auguſtus , hebbende daarom deze Keizer

hem nooit kunnen winnen, zelfs zo, dat hy in

den Raad altyd vry ſpreeken hield en 't Burge

meeſterſchap aan die vryheid graag opofferde. (m)

' Hoe kittelend ook de vryheid van opentlyk

te Responderen of advys geven aan de Regts

geleerde , door Auguſtus uit een beginzel van

ſtaatkunde (n) gegeven mogt zyn, won ze niets

op Labco, zo min als - -

" II. AULUs CAscELLius in zyn ſtandvaſtigheid

en vrye manier van denken en ſpreken, die hem

het Burgemeeſterſchap mede deed weigeren,

door iets diergelyks kon bewogen worden. -

Tekenende de Heer CANNEGIETER by deeze

gelegentheid aan de haat, welke Keizer Caligula
t º * . . . . . . . . . . - IC

(m) Zie wat ik van 's mans ſtyfhoofdigheid IV. D

bladz. 1 15. heb aangemerkt. -

(n). Heet van ſprak ik ook IV. D. lindz, 25.

V
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tegens de Regtsgeleerden had opgevat, dog,

dewyl ik daar van en van andere Keizers meer#
breder geſproken heb, ſtap ik hier te eerder

van af. . ' .' - - ; :

III. PAPINIANUs; dezes mans manier van den

ken en heldhaftige dood gedenkt de Heer CAN-2
NEGIETER mede. " t -

Dog dewyl by gelegendheid van de Reden

voering van de Heer VooRDA over dit een en

ander breedvoeriger door my (p) gehandelt is,

kan ik my hier ook bekortigen. '

IV. DoMITIUs ULPIANUs by Keizer Alexander

Severus zo zeer bemind, dar Hy door Hoogſt

Denzelven niet alleen gedurig in zwaare zaken

maar ook tot de hooge waardigheid van Prae
fectus Praetorio verkozen wierd. w

Hebbende zelfs deze Keizer hem voor de woede

van de Lyfwagt verborgen, tot dat die hem

eindelyk wegens zyn deugd en godvrugt (q)

welke in geenen deele met der Soldaten moed

wil overeenkwam, vermoord heeft. -

- Waarna de Heer CANNEGIETER terug treed tot

V. Q. Mucius ScAEvoLA, Augur, waarop

L. Sylla Dictator niets winnen of hem bewegen
w- . . . . - - kon,

(o) I. D. bladz. 218. IV. D. bladz. 116. (l) - ,

(p) IV. D. VI. Vert.

(q) De vervolging tegens de Chriſten, waarvan zommige

hem be- andere wederom ontſchuldigen, word hem onder

tuſſchen geenzins als een Godvrugt toegerekent. Zie GRA

vINA de Orig jur. lib. I. cap. 1oo. ibique MAscov. Zonder

dit ſtuk thans alhier te beſliſſen, gedraag ik my tot het geen

ik omtrent de Zedeleer der oude Regtsgeleerden in van den

Godsdienſt onverſchillige zaken I. D. bladz. 2o9. heb aange

merkt en aangehaalt uit C. vAN Eck Orat, de Relig. & Pie

tate vet. fCtor; Dus byna over dezelfde ſtof, als deze van

de Heer CANNEGIETER. # . .

" . Z 5
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kon, dat hy C. Marius, den behouder van Ro

men en geheel Italien voor een vyand van het

Vaderland verklaarde, ofſchoon Sylla het Raad

huis met Soldaten bezettede, en Q. Mucius,

toen ter tyd, reets grys van dagen zynde, met

een wreede dood dreigde.

Deze Q. Mucius was het ook, die geen

voordeel met kopen doen wilde en daaromtrent

zodanig te werk ging, als ik mede nog onlangs (r)

verhaalt heb.

Deze bezat ook by zyn deugd en geleertheid

een zagten inborſt, zo dat hy nooit het ſchel

den en raazen van den razenden Digter Luci

lius zelfs eens kwalyk genomen heeft.

De Heer Cannegieter tekent by deze gele

gentheid der oude Regtsgeleerde zedigheid (s) in

het algemeen aan ; Dog hier van heb ik mede

reeds gehandelt (t) en daarby aangetrokken een

diergelyke plaats, als de Heer CANNEGIETER

ſchynt in het oog te hebben, om te bewyzen,

dat men die gematigheid wel eens, uit hoofde

van onze menſchelyke zwakheid, te buiten ge

gaan is,

Eyndelyk om alle de deugden van Mucius

niet op te halen, vergenoegt zig zyn Wel-Ed.

met nog maar alleen van zyn Opperbewind en

Regering in Aſien te ſpreken, alwaar hy zei:
OI

-

(r) IV. D. XI. Vert. bladz. 227.

Ondertuſſchen heb ik dit aldaar op Q. Mucius Pontifex

te huis gebragt; 't Is nu geen tyd te onderzoeken, of ik

een verkeerde genoemt heb, dan of de Heer CANNEGIE

TER deze twee Mucii onder een vermengt heeft.

(#) Van zyn zedigheid heb ik ook een voorbeeld aange

haalt IV. D. blads. 22.

- (t) IV. D. blads, 2o. 21.
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-

loflyk te werk ging, dat naderhand aan zyne op

volgers als een voorbeeld voorgeſtelt wierd; Ja

dat zelfs de Grieken ter zyner eere een Heili

gen dag, met name Mucia, geviert hebben.

VI. P. RUTILIUs RUFUs; Een man niet alleen

de cieraad van zyn eigen, maar volgende eeu

wen, tot welke na Aſien trekkende alle Steeden

Gezanten zonden, en die zig in alle zyne we

derwaardigheden zo treffelyk voor zyn ondank

baar Vaderland gedroeg, dat hy 'er de wapenen

zelfs voorop vattede, waar van Smyrna getui

gen kan.

Eindelyk beſluit zyn Wel-Ed. deze Rey van

Regtsgeleerden, met
-

VII. CAJUs AQUILIUs de uitvinder van de Aqui

liana Stipulatio, welke in zyn Praeture zo veel

blyken van zyn geleerdheid (u) ſchranderheid

en billykheid gegeven heeft.

De Heer CANNEGIETER laat de overige om de

kortheid te betragten, agter, en ſpreekt deze

reys van geene Redenaren, hoewel hy CICERo

niet onaangeroert kan laten voorbygaan; te min

der, om dat hy wel weet, dat zommige byzon-

der in de voorige en deze eeuw hem zelfs onder

de Regtsgeleerde tellen. (v)

Van de Hoogleeraaren, welke op de Hoge

Scholen te Romen, Conſtantinopolen, enz. de

Y reg
-

(u) Of Hy ondertuſſchen wel zo ervaren in de Regten

geweeſt is, ſchynt PL1N. lib. XVII. cap. I. niet te zullen

toeſtaan : ,, Cajus Aquilius, Eques Romanus domo ſua

,, clarior, quam Jnris Civilis ſcientia.

(v) De Heer CRAs heeft hier over mede zyne Inaugu

rale Diſſertatie onlangs te Leiden geſchreven. Zie mede

ons I. D. bladz. 99. (c) -

«
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regten geleert hebben en met een byzondere

naam van Anteceſſores vereert wierden, gewaagt

Zyn Wel-Ed. mede daarom thans niet;

Merkende tot ſlot aan, dat die grote Regts

geleerden, welke in vroegere tyden uitgeblon

ken hebben, niet alleen het gemeen by hun

leven van nut zyn geweeſt, maar ook na hun

dood door hun Schriften ; Hier van noemt hy

by uitnementheid SULPICiUs RUFUs, die hoe be

zet ook was, 18o. Boeken over de Regten
nagelaten heeft. V -

Eindelyk paſt hy dit alles op de Jeugd toe en

ſtelt haar by wyze van toepaſſing voor, hoe dat

de oude Regtsgeleerden een wezendlyke wysbe

geerte (w) geoefent hebben en hunne geleert

heid en doordringentheid niet beſtond in hair

kloveryen , (x) maar in wezendlykheden en

zulke leeringen, welke te gelyk tot deugd en

een wetenſchap, die het billyke van het onbil

lyke leerende onderſcheiden, yder een het zyne

doet geven, opleiden. -

Van deze Redenvoering dus afſcheidende ſtaat

my nog met weinige te zeggen, dat dezelve

verciert is met een Lofvaars van des Spreekers

geleerde Zwager, de Heer Profeſſor HENR. JoAN

ARNTzENIUs. Ofſchoon yder in dit zoetvloeijend

* * - ſtukje

(w). Zie mede de Redevoering van MELANcHToN door

my IV. D. V. Vert. medegedeelt. ,

(x) Ondertuſſchen loopt dezelfde ULPIANUs, waar van

, hier boven, onder andere daaromtrent by zommige Ge

leerde niet vry, als wordende beſchuldigt de Lieden tot

walgens toe over de betekenis der woorden laſtig gevallen

te zyn ; -

Zo dat ze hem Spinarum collector, ook wel xerr8xerrG

noemden ; hoewel dit andere wederom op een anderen

ULF: ANUs toepaſſen. vid. GRAvINA & MAscov. d. l.
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ſtukje deszelfs kundige maaker erkent, twyffele

ik egter, of de Heeren Advokaaten wel zullen

willen toeſtemmen, dat het beroep van een

Hoogleeraar zo veel eedeler is, als het hunne,

en dus des Digters volgende uitdrukkingen

billyken:
t

'- - - -

Sat Patriaeque foroque datum eſt, patet area

mayor - , . . . . - 1: -

Laudis, & in docto pulvere palma manet.

Sat valido audaces confundere fulmine linguae

Et trepidos juvit voce levare reos.

Haecillos capiant nodoſa reſolvere jura

Quis ſedet & rauco bella tonare foro.

Quis dulce eſt ſtrepitu obtundi , turbaque

clientum *

Oſtia pulſatae pandere trita domus.

Quis dulce eſt, velut e ſolio reſponſa daturis

Congerere Attalice conditionis opes.

Tu, Procerum auſpiciis meliori ſorte beatus,

Otia pars clari dočta Senatus agis.
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sT ER F-G Ev ALLEN.

M I D D E L B U R G.

In plaats van wylen de Heer

* D A N 1 E L sc H o R ER

is wederom

AAN GE ST EL T

de Heer

Mr. KAEREL koENRAAD REItz

tOL

Griffier in den Hove en Rade

Van

A

Vlaanderen,

, S

LET
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LET T ER NI E U w S.

's G R A V E N H A G E.

job. Thierry Boekverkoper, door inkoop

magtig geworden zynde: KEUREN EN ORDoN

NANTIEN vAN 's GRAVENHAGE, in groot 4to bied

het zelve tot den laatſten December 177o. aan,

voor de prys van f 4 : en na die tyd, zo 'er

overblyven, niet minder als voor f 6 : Dezelve

worden niet in commiſſie verzonden;

By Iſaak Scheltus, 's Lands Drukker, word

gedrukt en uitgegeven : VII. Deel van het

GRooT PLAcAATBoEK. - - - - - - - - - - - - 2
-

- -

", ""

," ...22 º' -

/

D R U K F O U TE N.

Bladz. Regel Staat Lees

24O 13 Litigios Litigioſo

235 16 vereliſen verlieſen
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By de Erven van F. Houtruyn, en by

de Voornaamſte Boekverkopers in de andere

Steeden,



D E -

REGTSGELEERDE,

I IN

s ? E. c t a T o R 1 a LE

v E R T o G E N:

V r FD E D E E L.

“#"

TE A M. s T E L D A M,

By de Erven van F. H. o U T T U y N;

M. D C C. L X X I,



IN A R I C H T.

Dit Werk zal alle Maanden nauwkeurig ver

volgt worden. -

Yder VERTOOG tegens 3 Stuivers gere

kent, ten ware men meer als een Blad om de

aan een geſchakeltheid van deze of gene Stoffe

of anderſints, mogt nodig hebben, als wanneer

daar voor na evenredigheid zal betaald worden.

R
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R E GT S GE LE ER D E.

Z

I. V E R T O'O G.

Voor de Maand January 1771.

Poſtquam Poëta ſenſit ſcripturam ſuam

Ab iniquis obſervari, & adverſarios

Rapere in pejorem partem, quam acturi

ſumus, -

Indicio de ſe ipſe erit: Vos eſtis judices, a

Laudine an vitio duci factum id oporteat &

TERENT. Prol. Adelph

De Schryver merkt, hoe d'een zyn doen

beſpiet * * * *

En waarom and're weér zyn Schriften

laaken; - ---- --

Dus moet hy u als Rigters uit doen

maaken, - - - - -

Of by het kwalyk heeft gevat of

niet ?

S&###a Nze kittelende eigenliefde (die eige

# #N E, Dogter van de inbeelding en Staat
##3 O &## dame van de zotheid (a) waar aan

*###R de gehele wereld bevrind is,) word
veeltyds oorzaak, dat wy ons met

geen minder drift tot de vrugten van onzen geeſt,

1 . . . • A 2 - als

(*) Zie ERAsM, Encom, Maria.

--

ik
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als Pygmalion tot zyn gemaakte beeld geneigt

zien, welke door Venus bezielt zynde met het

leeven Hy zelfs tot zyn Vrouw nam; Hoe groote

fabel dit nu ook Zyn mag, is onze ikheid

(Egoïsmus) zo ontegenzeggelyk waaragtig, dat

het reets voor langen tyd een ſpreekwoord ge

worden is: -

Suus cuique crepitus bene olet.

- Ondertuſſchen zal ik, niet om myne ſtelling

te bewyzen , want zulks is onnodig, maar om

het optehelderen, daar van de Lezer maar twee

voorbeelden opgeven. -

De bekende jean Barre, dit Armand, in

's Hage in July 1734. onthoofd, was , volgens

de beſchryving, die er ons de BARON PoLNITs

in zyne reizen (tom. 4.) van nagelaten heeft,

zo ingenomen met zyne Vaerſen, dat hy niet

voorby kon de Predikant, welke hem ter dood

zou voorbereiden daar van gedurig te ſpreken;

ja zelfs met zo een drift en vooringenomentheid,

dat hy een zeker Procureur, het Ampt van Zie

lentrooſter willende bekleden, en zig over zo

eene ſchandelyke en in die tyds omſtandigheden

weinig voegende eigenliefde te regt verontwaar

digende, zeer onbezonnen en niet minder ontoe

paſſelyk dorſt toeduwen, ,, dat hy een ezel was,

,, en het onbegrypelyk voorkwam, hoe dat een

, man van zyn beroep, een Procureur, voor

,, âltoos in onmin met den Hemel en vervloekt

,, tot in der eeuwigheid, zig dorſt aanmatigen,

,, om zig als Zielentrooſter te gedragen, en de

,, menſchen met God te willen verzoenen. N

- 1et

k

*,
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Niet minder, hoewel zo godloos niet, was de

laatdunkentheid van onze Ysbreeker, de bekende

Regtsgeleerde en Gloſſator AccURSIUs. -

Deze ontziet zig niet ad l. 63. S. 1o. ff ad

Sct. 7 reb. te zeggen, dat zyn naam oorſpronke

lyk is, ab accurrendo & ſuccurrendo, quia

accurrit & ſuccurrit contra tenebras juris

Civilis. (b)

't Verwondere dus de Lezer niet, dat, dewyl

hy ziet dat die eigenliefde iemand zelfs tot in

zyn dood verzelt, en een Regtsgeleerde er mede

byzonder door geſtreelt word, die by my ook nu

en dan huisveſt, en gevolglyk, hoop ik, zal hy

het my ten beſten houden, zo ik my verbeelde,

dat myne Vertoogen, tot hier aan toe uitgege

ven, by deze en geene iets gewaardeert worden

en ingang vinden. -

Ik zou zelfs dit voor een uitgemaakte zaak

houden, door het oordeel van eenige niet onkun

dige Lieden daar over gevelt, en waar van ik

het bewys, des vereiſt wordende, in ſtaat ben

voor den dag te brengen.

Een oordeel, welk ik voor zo veel te onpar

tydiger houde, om dat zy den Schryver niet

kennen.

Ondertuſſchen brengen de berigten van myn

Boekverkoper dienaangaande my in een ##
twyf

(l) ,,Conditis eſt, ut inſtituo te heredem, ſi imponas ti

» binomen meum, ſcilicet## quod eſt honeſtuum

» nomen, dittum, quia accurrit & ſuccurrit contra tenebras

» furis Civilis, ſecus ſi dixi, ſi imponas tibi nomen Ve

» »# quod eſt turpe nomen ut bic & ſtip. eodem, L. ſed
»a JC - -iendum.
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twyffeling, om dat Hy meld, dat het vertier tot

nog toe niet groot is. * . .

' Hy oppert my tevens twee zwarigheden;

De eerſte is, dat de Drukker der Boekzaal

zig bezwaarde, dat ik door de Promotien te

plaatzen, in zyn Privilegie kwam vallen;

De tweede dat de Liefhebbers begrepen, dat

agter een periodycq of Maandelyks Stuk, van

aart als het myne, geen berigten van uitgekomen

Boeken zouden te pas komen;

Terwyl ik nu Zyn, Ed. voor die kennisgeving

en waarſchouwing reets myn dankbaarheid betuigt,

heb en by herhaling betuig. -

Zo moet ik in aanzien van het eerſte melden,

dat, hoe zeer ik ook verzekert was van myn

voornemen en verbeelding, breedvoeriger reets

van te voren (IV. D. bladz. 13. en 14.) geuit;

Van geen afbreuk aan andere Tydſchriften te

doen, niet afgegaan of te rug gekomen te zyn;

mitsgaders my verbeelde geen reden van bezwaar

aan de Heer Boekzaal-Drukker gegeven te heb

ben, ik egter Zyn Ed. vriendelyk hebbe laten

, verzoeken een copye authentycq van dat voor

,, gegeven Privilegie te geven, en my het zelve

,, ter onderzoek toe te zenden; Belovende, zo

, dra het my daaruit voorkomt zyne vordering

, gegrond te zyn, hem genoegen te geven, en

,, wanneer ik meen dezelve ongegrond te zyn,

,, zelfs my over dit verſchil op een minzame

,, wyze met Zyn Ed. te vergelyken, of het an

,, ders op een korte en gevoeglyke wyze te la

,, ten beſliſſen.

En hoewel ik nu uit onderzoek van dit Privi

legie, waar van Zyn Ed. my een bloot afſchrift
• • ' s , , 't '' " heeft

! !

tt:
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A

heeft toegezonden, nog geenzins overtuigt ben,

dat zyn vordering billyk is, en dus wel reden

zou hebben inmiddels en als voren de melding

van deze Promotien of Academie-nieuws te doen,

tot dat dit Stuk is uitgemaakt, heb ik egter,

onverkort myn goed regt, voor als nog daar

mede liever willen ſtil zitten, als door de Pro

motien te plaatzen, dezen Heer mogelyk en bui

ten noodzakelykheid in het harnas te jaagen, en

hem, die ik liever tot Vrind hield, tegens my,

hoe onverdient ook, verder op te zetten.

Der Heeren Boekverkopers gezag heb ik voor

maals (IV. D. bl. 9. en 1o.) al erkent en ik

erkenne het nog.

Dit meende ik te moeten melden, om den

goedgunſtigen. Lezer te doen weten, waarom hy

zedert eenigen tyd geen Promotien, (waarmede

ik egter ook maar voorleden Jaar voornamentlyk

begonnen heb (IV. D. bladz. 7.) aangekondigt
gevonden heeft. s

En myne eigenliefde, in het begin van dit

Vertoog ontſchuldigt, doet my beſtaan er dit by

te voegen, dat deze vordering van zo een kundig

Boekhandelaar my iets goeds ſchynt te voorſpel

len; Namentlyk dat Zyn Ed. denkt, dat dit myn

Werk vroeg of laat zal opgang maken;

Hoewel ik er, mogelyk al te verwaand, dit

gevolg uittrekke, meen ik ondertuſſchen, dat 'er

juiſt om die redenen by nader gevolgtrekking

niet uit vloeit, dat dit zyn Werk nadeel zou doen.

Om dat . -

1mo het zelve, gelyk wy ter goeder trouwe

gemeent hebben (I. D. bladz. 19.) en nog

meenen , voornamentlyk voor de Geeſtelykheid

A 4 ge
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geſchikt zynde, dezelve het immers niet ontbee

ren kunnen, - - * * * * *

Gelyk het mede

2do voor de andere Faculteiten buiten de onze,

welkers Promotien en Werken aldaar aangekon

digt en nu en dan uitgetrokken, dog by my ver

geefſch zouden gezogt worden, zeer dienſtig

blyft; - er

Ten gevolge, dat

3tio het eene Werk buiten het andere kan

beſtaan, en malkanderen in geenen deele behoeft

hinderlyk te zyn; -

En hier by lyd de Boekzaal te minder gevaar,

dewyl - ' ,

4to iemand, zelfs een Regtsgeleerde, willende

naſpooren, wat er al in andere Faculteiten uit

komt, daer omtrent in de Boekzaal te gelyk kan

te regt raken, en wil Hy weten, wat er in onze

kraam omgaat,

5to gedeeltelyk , immers by aankonding, dit

in die Boekzaal lezen en omſtandiger in myn

Werk, van welkers departement dit by uitne

mentheid is, daaromtrent te regt komen;

Want hoe zeer de Boekzaal. Schryver zig ook,

en wie zegt dat het ongepaſt is, uit eene alle

menſchen als ingeſchapene eigenliefde (cum pene

ſimilis omnium hominum natura eſt. l. 13. C.

de Contrab. Stip.) zal verbeelden, dat zyn Werk

byzonder wel ingerigt is, durf ik hier herhaalen,

't gunt ik meer gezegt heb, (I. D. bladz. 255.)

dat gehandelt# over een Regtsgeleerd

Werk, ons gezag daaromtrent vooral niet min

der moet zyn , om dat onze pligt en beroep

mede brengt die zaken wat verder in te zien,
E - en
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en wat nauwkeuriger te onderzoeken als

andere. *. -

Hoewel ik, onvermindert dit alles, zou gelo

ven, dat - :

6to in een Werk alleen tot Regtsgeleerde za

ken en die daarmede gepaart gaan of daar toe

betrekkelyk zyn geſchikt de aankonding van

Regtsgeleerde Promotien byzonder en by uitne

mentheid voegen, zo wel als

In aanzien van het tweede (bladz. 6.) de

Regtsgeleerde uitgekomen. Boeken aldaar juiſt

hun natuurlyke plaats vinden;

't Zy men het zelve op zig zelfs, 't zy met

betrekking tot myn aangekondigt voornemen

beſchouwe;

Op zig zelfs

Zal het onnodig zyn met een aandrang van

woorden te melden of liever te herhaalen, hoe

natuurlyk het zy, dat in een ſtuk, waarby de

Regtsgeleerde handelingen en werken onderzogt

worden, de Lezers by voorraad worde kennis

gegeven, welke Boeken daarin nieuwlings ge

ſchreven of herdrukt zyn, op dat Hy of voorzien

kan, welke ſtaan onderzogt te worden, of wee

te, wat voor Werken, die mogelyk uitverkogt

en dus zelfs dikwerf by naam voor ſommige on

bekent zyn, 't zy blotelings nagedrukt, 't zy

vermeerdert, er wederom en voor wat prys te

krygen Zyn; . . . . .

Zo dat dit die nuttigheid teffens opwerpt, dat

dit myn Werk voor de Regtsgeleerde van het

eerſte en tweede ſoort als een Regtsgeleerde Bi

bliotheek of Naamrol van Nederlandſche Schry

yers met 'er tyd kan aangezien en daaromtrent

: - - - - - A 5 , " . " da.
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datelyke onderrigting bekomen worden, die men

uit andere algemeene Boekzaalen of Bibliothee

ken onder Werken van allerhande ſoort eerſt

moet uitzoeken.

Zo dat ik gemeent hebbe, dat ik de Leezer

door deze zo voorlopige als nodige aankonding,

dienſt zou doen in aanzien van die zaken, wel

ke, wanneer ze maar blotelings herdrukt wor

den, aan myne oordeelvelling (Zie I. D. bl. 16.)

niet hebbe willen onderwerpen;

Want zulke die nieuw uitkomen enz. en ge

volglyk onder de Cenſure vallen, zouden zeker

lyk een voorlopige aankonding, als men het fyn

wil uitpluizen, kunnen ontberen, om dat ze dog

door de beoordeeling bekent gemaakt worden;

Dewyl nu egter die beoordeling, om de veel

heid van ſtof als anderzins niet terſtond volgen

kan, meen ik, dat deze voorlopige bekentmaking

ook niet zonder vrugt is.

Mogelyk (en daarop loopt, geloove ik, het

gevoelen van die deze myne moeite veroordee

len, uit) zal men zeggen: Uw Werk is zo zeer

geen Boekzaal maar een Spectator, en by zulk

zoort van Schriften is deze wyze van aankon

digen eene nieuwigheid; Zie de Engelſche, Hol

landſche Spectator, de Zedemeeſter der Kerkely

ken, de Artz door U zelfs als Voorgangers

(I. D. bladz. 12.) geſtelt niet alleen, maar

waarvan Gy als a potiori Uw gezag afleid.

(I. D. bladz. 23.) -

Dit laat zig zekerlyk hooren;

Dog dewyl ik in een derde deze geagte Schry

vers, met ongelyke ſchreeden egter, hebbezoeken

na te volgen, is het voor het overige geen“#
try
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ſtrydigheid, dat ik zaken, aan dat oogmerk onver

ſchilllg, daar by als een toegift voege; 't Is een

bekende Regel: Comparata in uno aliquo tertio

non facuint abſolute aequalia. Ik hebbe daar

door getragt na het wit, ons by HoRATIUs voor

geſtelt, te ſchieten, hoewel ik my juiſt niet ver

beeld heb het zelve altyd te treffen: -

Omne tulit puntium qui miſcuit utile dulci.

De Vertogen blyven dezelve en op zig zelfs,

gelyk dit Letternieuws op zig zelfs blyft, zo dat

ze met malkanderen geenzins vermengt worden.

Ook bewyſt dit, meen ik, te veel, en byge

volg niets; -

Want, dan dienden er de bekendmakingen van

overledene, derzelver Levensbeſchryvingen, de

veranderingen der Regtsgeleerde Amptenaren ook

af te blyven , en dan voldeed het niet aan het

oogmerk, welk ik my (Zie I. D. bladz. 2o.

IV. D. bladz. 13.) voorgeſtelt heb.

Zo dat ik dus

Met betrekking tot myn aangekondigt

v007'fleſjlen

moet te werk gaan;

Of ik moet myn geheele Plan van operatie ver

anderen. -

Dit deed ik liefſt niet.

Ondertuſſchen gelieve de Leezer zig niet te ver

beelden, dat myne eigenliefde my tot een onver

zettelyke haiſtarrigheid noopt.

Geenzins, ik ben van voornemen, om dit Stuk,

of namentlyk de Berigten van uitgekomen Boe

ken agter myn Werk te pas komen ? te ſtellen

93In
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aan zeven onpartydige Rigters, in ieder Provincie

een; Aan deze, by welke ik niet bekent zal zyn,

en die uit Lieden van ſmaak en Regtsgeleerden

zullen beſtaan, zal ik dit overgeeven, en teffens

van dezelve verzoeken, wat zy verder meenen,

dat in myn Werk terug gelaten ofbygevoegt moet

worden. En om in alles met myn Leezers opregt

te werk te gaan, zal ik de briev zelve, aan De

zelve ten einde voorſchreven ingerigt, woordelyk

hier agter plaatzen.

Na dezer uitſpraak, te bepaalen uit de meerder

heid van ſtemmen, zal ik my gedragen, en hier

van zal ik, zo ik leeve, myne Leezers op zyn

langſt by de intreede van het volgende jaar in het

Eerſte Vertoog van 1772. als daar toe door my

(Zie IV. D. bladz. 14.) geſchikt, verſlag doen;

Ofſchoon ik nu ingevolge deze myne#g
my thans verantwoorde omtrent myn gehouden

gedrag, heb ik die voldoening, dat men de

goedheid gehad heeft, my omtrent de inrigting

van myn Werk zelve dit Jaar zeer goedgunſtiglyk

te behandelen; immers, voor zo verre my bewuſt

is, heeft niemand, ten minſten opentlyk, tot nog

toe veel in te brengen gehad. -

Ondertuſſchen moet ik tot myn leedwezen

# dat de reden van klagte, die ik (IV. D.

. Vert.) gedaan hebbe, weinig het hart geraakt

heeft, zo dat ik, uitgezondert een klein vooruit

zigt van beloofde dog niet volbragte hulp, waar

van ik (IV. D. bladz. 214.) in het voorbygaan

geſproken hebbe, van niemand hebbe mogen ge

nieten die byſtand, welke ik zo vieriglyk verzogt

hebbe en nogmaals verzoeke.

Voor het laatſt moet ik my hier teffens rond

- - bor
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borſtig verklaaren, dat, hoe zeer ik de gunſt van

myne Lezers nodig hebbe, en die daarom hoog

waarderende najaag, dit niet tot alle zoort wil

uitgebreid hebben; Er zyn Lezers, die my zo

weinig behagen, als ik andere behaaglyk zal

voorkomen. -

Ik onderſcheide dezelve mede zo wel als de

Toehoorders voornamentlyk in drie zoorten : In

de eerſte rang plaatze ik zulke, die een zeer goe

de; In de tweede die een middelmatige en in de

derde, (en deze zyn 'er wel het meeſt) die een

kwade ſmaak hebben;

De Eerſte oordeelen zeer gezond over alle za

ken; De fraaiheden van een Werk, hoe bedekt

ook, en de gebreken daar van, hoe verborgen,

maken een zodane levendige en juiſte indrukzel in

haar verſtand, dat al het fynſte, 't welk het ove

rige gedeelte als ontſnapt, voor hen alleen ſchynt

overgebleven te zyn.

De Tweede beoordeelen genoegzaam niets door

hun zelfs, Zy zyn als ingeſloten door zekere hin

derpalen, die ze niet kunnen overſchryden; 't Is

waar, dat ze nog wel zomtyds denken, en nu en

dan de fraaiheden of gebreeken van een Werk,

als in het voorbygaan, opmerken, dog de minſte

omſtandigheid is in ſtaat om hun aan het wankelen

te brengen en het eene voor het andere te nemen,

en in die geſteltheid brengen zelfs die trekken van

een Schryver, welke hun van te voren het meeſte

troffen, dezelve zomtyds in een volmaakte ſtaat

van onverſchilligheid.

De Laatſte begrypen de zaak genoegzaam al

tyd verkeert ; Zy verbeelden zig zelfs dat alles

onder het bereik van hun begrip is, en ble:
WCI
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vellen zy nooit een oordeel als het welk na deze

begrippen afgemeeten is, Zy meenen zig overal

in te kennen en te ontdekken en zy veroordeelen

volſtrekt alles, wat hen niet gelykt of met hun

kwade en verkeerde denkens aart overeenkomt.

Na die onderſcheiding, vergenoeg ik my thans

met de woorden van OwEN, om derzelver toe

paſſelykheid, afſcheid te neemen:

Non cuivis Lectori auditorive placebo

Lector & auditor nec mibi quisque

placet.

WEL-E DE LE GEB. HEER!

Mogelyk is dit myn Werk, waar van ik, voor

zo verre het thans uitgekomen is, de eer heb

U Wel-Ed. een Exemplaar toe te zenden, ten

teken niet alleen van de agting, welke ik voor

U Wel-Ed. bekende verdienſten heb, maar ook

om UWel-Ed. in ſtaat te ſtellen daar uit te kun

nen oordeelen over het gunt een onderwerp van

deze myne briev is, U Wel-Ed. niet zeer bekent;

om dat het miſſchien zou kunnen gebeuren, dat

ik een van die Schryvers ben, waar van Mar

tialis III. ſpreekt:

- Cujus carmina nemo legit.

Dit voornamentlyk mede afgeleid uit de berig

ten van myn Boekverkoper, wegens het weinig

vertier, doet my de vryheid nemen, het zelve
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CJ Wel-Ed. onder het oog te brengen, en te ver

zoeken, dat U Wel-Ed, de goedheid heeft, wan

meer UWel Ed. gewigtiger bezigheden UWel-Ed.

eenige tyd geven, dit ſnipper uurtje gedeeltelyk

aan het lezen van het zelve te beſteeden, met dat

oogmerk, om met alle onpartydigheidU Wel-Ed.

gedagten niet alleen over het Werk zelve te laa

'ten gaan, maar ook over het verſchil, welk ik

ter Uwer beſlisſing mede in dit V. D. I. Vertoog

geſtelt heb. .

Deel my vrymoedig UWel-Ed.gedagten mede,

Myn Heer! ik zal ze niet alleen, wanneer ze

met die gemagtigtheid gepaart gaan, die ik in

U Wel-Ed. veronderſtellen moet, met dankbaar

heid aanneemen, maar ook dezelve met de ge

voelens van de overige zes Heeren vergeleken

hebbende, ter navolging, zelfs in het ſtuk, waar

over ik ingevolge den aart van de gecompromit

teerde zaak met meerderheid beſluiten zal, boog

ſchatten en in andere ter beſlisſing niet gebragte

zaaken graag opvolgen.

Gelyk ik dan ook van UWel Ed. billyke ma

nier van denken vertrouwe, dat, 't zy ik by de

behandeling der zaaken in dit myn Werk, voor

zo verre my myn verſtand en oordeel toeliet, on

partydiglyk U Wel-Ed. Schriften engevoelen van

ter zyden of regtsdraats mogt goed- of afgekeurt

hebben, dit zo min eenige erkentenis als verag

ting moet dat gevolg mag na zig ſleepen, dat

U Wel Ed, my uit een ſºort van dankbaarheid

pryzen of uit weerwraak laaken zou.

Zo UWel-Ed. my daar en boven in 't vervolg

met deszelfs correspondentie geliefde te vereeren

of anders een Man van ſmaak ten Uwent daar

A f02
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toe aan te wyzen, om die, invoegen ik I. D.

bladz. 21. IV. D. bladz. 7. 8. enz. verzogt heb,

met U Wel-Ed. ofZyn Wel-Ed, tot meerder op

bouw der Regtsgeleertheid en verbetering van

dit myn Werk te mogen voeren, zou myn wenſch

gedeeltelyk vervult en myn verpligtinge aan

U Wel-Ed, zo veel te grooter zyn.

Op myn beſcheidentheid kan UWel Ed, zig

verlaten, en UWel-Ed. naam (dit ſpreekt van

zelfs) zal ik in allen gevalle nooit, als met

UWel. Ed. voorweeten, bekent maaken.

Vaar wel en vergun my voor deze reis te

eindigen met de toepaſſelyke woorden, waar

mede Phaedrus de Voorafſpraak van zyn derde

boek ſluit: -

Induxi Te ad legendum: ſincerum mihi

Candere noto reddas judicium peto. .

De REGTSGELEERDE.

Uit myn Boekkaa

mer 21. January

1771.
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R E GT S GE LE ER D E.

II. v E R T o o G.

Voor de Maand February 1771.

T

Fabella talis hominum diſcernit notas

Eorum, qui ſe falſis ornant laudibus,

Et quorum virtus exhibet ſolidum decus.

PHAED. lib. IV. Fab, XXIII.

e t -

Gy ziet uit dit Vertoog, hoe twee ver

ſchillend denken;

Want, daar de een door 't werken aan

een nutte ſtof - -

Een ware roem bejaagt, gaat d'aár zyn

herſens krenken, - - 1

En, zoekt in iets onnuts een naam en

yd'le lof.

sºãº;&E ſcherpe dog gepaſte verwyt, welk

*# # Quintus Mucius (a) aan den Redenaar

#H # Servius Sulpicius deed : Turpe eſſe

2,5:ger Patricio & Nobili & cauſas Oranti

" Jus, in quo verſaretur, ignorare,

trof hem zodanig, dat hy daar door aangezet

wierd om zig in de Burgerlyke Regten te oefe

nen, met dat gewenſte gevolg, dat hy zig daar
w om

(*) k 2 3 43, ff is o. J.

W. DE EL. ' , B'
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omtrent zo aangegrepen heeft, dat hy 18o. Boe

ken alleen heeft nagelaten. -

Een niet minder zakelyke en treffende beris

ping gaf de Heer DE BEAUFORT (b) aan onze

Nederlandſche Jeugd : -

,, Onze Jongelingen, die tot de Ampten van

, Staat en Regering worden geſchikt, worden

,, eerſt na de Hooge Schoolen gezonden, daar

,, zy in de Griekſche en Romeinſche Geſchiede

,, niſſen , Oudheden, Regten en Gewoonten

, worden onderwezen, maar niet in die van de

,, Nederlanden. Zoo zy haar tyd wel beſteeden,

,, worden zy als Burgers van Romen en Athenen;

,, maar daar en tegen zyn en blyven zy Vreemde

,, lingen in hun Vaderland. Vraagt men haar by

,, voorbeeld na de Lex XII. Tabularum, zy zul

,, len daar van weten te ſpreeken, maar zo men

, te gelyk wil vragen naar het Groot Privilegie

, van Vrouwe Maria van Bourgognen, zul

,, len zy haar onkunde haaſt doen blyken, en

,, waarſchynelyk hebben de meeſte het nooit hoo

,, ren noemen. De Regeringswyze van Romen,

, het Regt en de macht van het Volk, het gezag

,, van den Senaat, de Bedieningen van de Conſu

, les, Praetores, AEdiles, &c. zyn het voorwerp

,, van haar onderzoek en neerſtigheid, maar het

, Recht van de Staaten der Vereenigde Neder

, landſe Provincien, de geſteltheid en het gezag

,, van de Hooge, zo Provinciale als Generaliteits

, Vergaderingen en Raaden, de Oudheden,

,, Rechten, oude Herkomens, Voorrechten en

,, Geſchiedeniſſen van ons Land, daar over be

,, kommeren zy zig niet, en dat is geen voor

,,werp van geleertheid, zo zy meenen. O

fi

(b) Voorrede voor het Leven van WILLEM I.
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Ondertuſſchen zou ik niet durven verzekeren,

dat dit verwyt onze jeugd zedert die tyd zo zeer

heeft aengemoedigt, dat men zeggen durft, dat

de geſchiedeniſſen, Oudheden en Voorrechten van

ons Vaderland in het algemeen ; men gezwyge

het Staats-Regt of jus Publicum Belgicum in

het byzonder het voorname voorwerp van hun

me ſtudien geworden is, hoewel er zig thans meer

hoop toe opdoet als van te voren, gelyk hier

onder (bladz. 23.) melden zal. * * * * * . *

Wanneer wy ondertuſſchen ten dezen opzigte

onze hedendaagſche jeugd eens van naby gade

ſlaan, is het te beklagen, dat lieden van de eer

ſte rang, en die of door hun geboorte een verkre

gen regt op de Regering hebben, of door het

gezag van hunne vrienden de verkiezing daar toe

niet ontgaan kunnen, in het algemeen zo weinig

werk van Studie maken, en in het byzonder, na

dat zommige zelfs behoorlyke fundamenten in het

Romeinſche Regt gelegt hebben, zig niet met

de borſt op het jus Publicum van hun Vaderland

leggen, wanneer ze het Burgerlyke Vaderland

ſche Regt al eens beneden hun fatzoen durven

rekenen. - * . *

In tegendeel meenen veele, dat zy, door een

goede opvoeding en wat frans, figuur genoeg in

de wereld maken kunnen , voornamentlyk wan

neer door het leezen van eenige Oeuvres du gout

(zo zy het noemen) de Franſche literature me

nen te verſtaan. - -

Dog hier van is het gevolg, dat zy of in

hunne eigen en nog meer in Lands en Stads

zaken, tot welkers beſtier, met terug zetting

van brave, geoefende, geleerde en verdienſte

lyke lieden, dikwerf al vry vroeg geroepen
B 2 Wor
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worden, altyd door ander mans ogen zien moe

ten, of tot ſchade en ſchande van hun zelfs of

die plaats, waar van men het belang aen hen

heeft toebetrouwt, het belachelyk ſlagtoffer zyn.

Men heeft niet veel geheimen nodig, om het

zwak van die Heeren te ontdekken ; wanneer

men dezelve eens aan het ſtaan krygen en met

hun in onderhandeling treden kan.

Men zal ras zien, dat die gene , welke zo

even en nog onlangs door een zekere deftig

heid, die # zig, door een gedurige ommegang

met grote Lieden en eenige reets beklede Com

misſien, eigen gemaakt heeft, in een zamening

van laffe verwonderaars heeft gebrilleert en ge

impoſeert, wanneer hy eens zelfs pen op papier

moet zetten, of in een tete à tete (De Lezer ver

geve my die Franſche uitdrukkingen, Het Hol

lands is voor die Heeren te plat) zig expliceren

en voet by ſtek houden, ganſch die man niet is,

welke zig heeft zoeken te vertoonen.

Dog laat ik de woede van myn drift niet op

die Heeren alleen laten vallen; Hoe weinig Ad

vocaten zyn 'er, die in dit jus Publicum be

hoorlyk onderleit zyn? Ik durve ſtaande houden,

dat geen vierde gedeelte zelfs van zulke , die

theorie en practyck anderzins zeer wel verſtaan,

zig durven blootſtellen aan een onderzoek daar

OIT1UITGInt,

Pryſlyk is het dan, dat onze Overigheid, zo

om dat van de nuttigheid van het jus Publicum

overtuigt zyn , als om dat de Duitſchers daar

omtrent op onze Hoge Scholen zelfs onderrigting

zouden krygen, nog zo lang niet geleden, de

Hoogleeraren in dat Regt uit Duitſchland me

ren
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rendeels, ja genoegzaam altyd, hebben moeten

halen. |

Want gelyk het Romeinſche gevoeglyk me

de voor een theorie in dit Regt kan genomen

worden en men daerom hier in, voor dat men

tot de oefeninge in het Staats-Regt overgaat, dien

de onderleit te zyn, is het zelve geenzinsvoldoen

de, om een volſlagen man daar in te maken.

Om dat by de Romeinen (om van derzelver

hier en daar verſchillende Staats gronden niet te

gewagen) genoegzaam een en de zelfde Rege

ringss-vorm, waar by alle een gelyk belang had

den, plaats had. (c) -

Daar de Leden van het Duitſche Ryk, yder

hunne byzondere Voorregten , Vryheden, enz.

hebbende tot het verſtand van dezelve en der

zelver behoorlyke toepasſing een kennis der Oud

heden, Geſchiedeniſſen van die Voorregten niet

alleen nodig is, maar een byzondere oefening

vereiſt word, om die alle te weeten en tot een

Syſtema te brengen.

Merkwaardig is daaromtrent het zeggen van

VoLTAIRE (d) , Chaque Membre de l'Empire

, a ſes droits, ſes Privileges, ſes Obligations &

la connoisſance difficile de tant de Loix ſouvent

conteſtées, fait, ce qu'on appelle en Alle

magne, l'Etude du Droit Public , pour la

,, quelle la Nation Germanique eſt ſi renommée.

Zo dat men tot lof der Duitſchers zeggen moet,

dat Lieden van geboorte en aanzien zig daarin

- B 3 nie;

29

29

29

(c) Apud Romanos, (zegt SALUSTIUs) una Resp. erat;

Ei ommes conſulebant ; Corpus atque ingenium, Patriae, non

ſuae quisque potentiae exercitabat. -

(dj Siecle de LOUIS XIV. ton. I. pag. 15. Edit. de

Francf. 1753. , . *
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niet alleen meer, als wel op andere plaatzen,

oefenen, maar ook het zig voor een eer rekenen

in Gerechtsbedieningen te mogen gebruikt wor

den, waarin wederom zeer ver van de Franſche

verſchillen, zo de vergelyking hier omtrent van

de Heer Geheimraad MösER in alles doorgaat.

,, Hu 3F2ancitreitſj (zegt Hy (e)) inürüe fich rin

,, jpgint5 ober &#gaf enteh2t ſjalten/ buann Er cine

, &#5ericijtá-tiebicnung, annel)!nen ſollte; &)a miſt

,, nur bie ſjolje liriegâ-3tÜel unü biefcg filuge ºoit is

,, üeluunbert nicht oljile geſjeime üeſcljännung/ bag

,, ber auf feine tiecljte nicſjt minüer eiferiücijtige

,, Ceutſclje Stücſ ſtrin tiebenchen trägt folcije ſtelte

,, 5u fucljen unb ffclj mit müſje üa 3u tücijtig 3u

,, macljen.

Dog gelyk ik dit omtrent Duitſchland graag

toeſtemme, zal my niemand, denk ik, kunnen

tegenſpreken, dat, hoe zeer ook het jus Publi-

cum Germanicum invloet zomtyds kan hebben

op het onze, het zelve egter niet genoeg is, om

dit zo datelyk op het jus Publicum Belgicum,

toe te paſſen; - -

Om dat, om mede alhier van de verſchillende

Staats-maximes niet te ſpreken, in onze Verenig

de Nederlanden yder Provincie, Diſtrict en Stad

genoegzaam mede hare byzondere Vrydommen,

Privilegien en Regten door de Voorvorſten en

Graven gegeven, hebben, en de kenniſſe van deze

Regten, welke de een aan de andere dikwils

betwiſt, mede een ſtudie van het jus Publicum

Belgicum uitmaakt.

En hierom is het ook, dat zedert korte Jaren

de hoge Overigheid aan veele Plaatzen, by voor

beeld : Utrecht, Harderwyck, Franeker,

Hoog

G) En gint 25thersigungen.

N
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Hoogleeraars verordineert heeft, die in het by

zonder de Jeugd in dat Regt onderwyzen moe

ten.. - -

Dit heeft ook dit gewenſt gevolg gehad, dat

zelfs Nederland uit haren ſchoot Leeraaren heeft

voortgebragt, die het Nederlandſche Gemene en

Staats-Regt met veel vrugt kunnen onderwyzen.

De Heeren BoNDAM en CANNEGIETER te Har

derwyk en Franeker leveren daar van bewys

Ult. »

En ofſchoon de Heer TROTz te Utrecht, zo

ik meen, geen Nederlander is, verkleint dit ons

bewys niet ; om dat de Heer TIDEMAN aldaar

het Regt der Natuur en der Volkeren leert;

Een Regt, welk van te voren de Duitſchers,

(die daarin nog uitmunten,) als voor zig alleen

erflyk ſchenen te hebben, hoewel HUGo DE GRoot

by uitnementheid getoont heeft, dat de Hollan

ders; BARBEIRAc, dat de Franſchen; en SELDE

NUs, dat er de Engelſche mede vatbaar voor

zyn, wanneer zy 'er de behoorlyke handleiding

in hebben, en zy 'er zig in oeffenen willen.

En, ofſchoon ik den yver van de Heer vAN

DER MARCK te Groningen, in het verwerpen

van het Romeinſche Regt, dat accueil niet hebbe

kunnen doen (Zie I. D. V. Vert.) als wel an

dere Tydſchriften gedaan hebben, hebben wy

'er dit dog aan te danken, dat dit ten minſten

die uitwerking hebben zal , en mogelyk hier en

daar al gehad heeft, dat de al te grote en door

my (I. D. bladz. 192.) mede veragte Voorveg

ters van het Romeinſche Regt de ogen omtrent

hun belachelyke vooringenomentheid eenigzins

zullen geopent worden, en het jus Publicum,

Gentium, Naturale & Patrium mede eens een

- B 4 tyd
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tydſtip in dit ons Vaderland zal erlangen; Zo

danig dat het een en ander, zonder daarom het

Romeinſche Regt te verwerpen, met meer yver

zal gezogt worden; Immers Groningen geeft ons

reets dienaangaande voornamentlyk een goed

vooruitzigt.

' Ik zie dus met vermaak (en hier toe brengen

my ongevoelig alle deze beſpiegelingen) het

Werk van de Heer vAN DE WAL, zo zeer ver

langt (f) te voorſchyn komen onder dezen titul:

Handveſten, Privilegien, Vryheden, Voorrech
N - ten en Couſtumen, - ,

mitsgaders

Sententien, Verbonden, overeenkomſten en an

" dere voorname Handelingen der Stad

D O R D R E C H T,

Opgezocht, overgezien, en met oorſpronkelyke

i - Stukken vergeleeken,

en

met Geſchied- en Oudheid-kundige aanmerkingen

- opgeheldert door

Mr. P. H EN D R I K VAN DE WALL,

Lid van den Oud-Raad der Stad Dordrecht.

Eerſte stuk. - -

Te DoRDRECHT by P. van Braam 177o.

- - /. - 1 Folio. -

De prys op ord. Papier f4 : 4: op groot f5 : 12:
groot med. f 7 : * . . . *en af" , 1.

(f) Zie ons IV. D. bladz. 21o.
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Ik hebbe over het voornemen van de Heer

van de Wall my reets (II. D. VIII. Vert.) ge

noeg uitgelaten, om daar van een herhaling hier

te kunnen ſparen;

Alleen kan en moet ik er dit thans byvoe

gen, dat

1mo dit eerſte deel aan de verwagting, welke

ik er van gehad heb, voldoet.

2do Dat Hy en de Heeren Regeerders van die

gepriviligieerde Stapel-Stad daar in mede te pry

zen zyn, dat Zyn Wel-Ed. de moeite genomen

heeft deze voorraad by een te zoeken, en

3tio Hy en Hun Edele Groot Agtb. op een

edelmoedige wyze het gemeen mededeelen zelfs

dat geene, welke tegens hun Stad voorhanden

1S. - -

't Is dus, of ik in deze agtbare Mannen de

Romeinſche Burgemeeſteren Lucius Valerius en

Marcus Horatius zie herleven, welke de Raads

beſluiten niet langer wilden te rug gehouden,

maar in den Tempel van Ceres gebragt en be

waart hebben. Liv. III. Decad. l. 3. en Dezelve

de trotſche taal van VoNDEL hoor voeren:

Waar toe (het heilig) Regt op perkament

geſchreven

Met Letters rood van goud, geſterkt met

heerlyk was?

Indien geen burger ooit deszelfs vrugten

las, - - -

En deel had aan 't genot.

Wanneer wy nu eens de moeite en yver van

de Heer vaN DE WAL beſteed, en getoont in

't werken aan een nutte Stof vergelyken met die

- B 5 gee
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\

geene, welke hun harſens krenken in iets on

nuts, zullen wy moeten bekennen, dat de een

een waare roem bejaagt, en d'adr een yd'le

lof zoekt en gevonden heeft.

Onder deze tel ik voornamentlyk, om onder

onze Regtsgeleerde te blyven,

1. Die de oordeel-kunde, ars critica, in het

ongerymde trekken, en waarover ik my (II. D.

IX. Vert.) breder uitlaat, by gelegentheid van

de beöordeeling over de Obſerv. Jur. Rom.

van de Heer HERM. CANNEGIETER. -

2. Die Woorden zifters , xeitzzarrot , waar

voor men Ulpianus (zie ons IV. D. bladz. 252.

x.) uitkryt , en waar van in het algemeen de

Oude Regtsgeleerde, merendeels van Stoïſche

wysbegeerte zynde, niet ongerymt verdagt ge

houden worden. w

3. Die zulke quaeſtien voor den dag brengen,

welke geen onderzoek nodig hebben en als van

zelfs ſpreken ; Zoortgelyke als Domitius Labeo

in l. 28. ff qui teſt. facere poſſunt. aan den ou

den Celſus, voorſtelde, waarom die dan ook

met de naam van Quaeſtiones Domitianae onder

- -

ons bekent zyn (zie IV. D. bladz. 2o. (g))

4. Die wederom in tegendeel zulke Quaeſtien

behandelen, welke een belachelyke ſpitsvindig

heid in zig bevatten; Ik zegge belachelyk, want

de ſubtiliteiten, die op de Regten zelve gegrond

zyn, en in de Wetten opgeſloten leggen, zyn

'zeer geoorlooft en noodzakelyk, om dat ze tot

uitlegging van dien zeer veel toebrengen;

Deze beneemt JUSTINIANUs geenzins v. l. 2.

S. 15. C. de Vet. jure cnucl. en word by

zonder in de Hoogleeraaren vereiſt. l. un. C..

de Profeſſorib. qui in urbe. - - A

- - Dog
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Dog zodane vergezogte zwarigheden, welke

in de herſenen vallen van die , alles op zyn

fynſt uitpluizende, zwarigheden zoeken, daar ze

niet zyn, zyn verwerpelyk.

Deze hun werk zou ik wel haaſt met Lucius

Titius in l. 88. S. 17. de leg. 2. noemen nimiam

& miſeram deligentiam, en my met hem daar

van kunnen ontſlaan; Gelyk ik met JAvoLENUs

in l. 1 16. ff de V. S. my in zoortgelyke on

derzoeken ook liever zou verſtaan met PRocULUs

als met LABEo ; om dat de Eerſte de mening

in het oog houd; daer de Tweede wel eens op

de woorden blyft hangen.

Ik zou by deze gelegentheid mede kunnen

ſpreken, van die Regtsgeleerde, welke hun ver

maak ſtellen in Quaeſtien te verhandelen over za

ken, die genoegzaam nooit voorvallen, om dat

de Wetgever zelfs daar van niet hebbende wil

len handelen. arg. l. 3. ff de LL. l. 3. ff ſi pars

bered. Zy zouden kunnen ſchynen iets vergeefs

te doen: -

Niſi uitile eſt quod facimus, ſtulta eſt gloria.

zegt de FABEL-DIGTER lib. III. fab. 17.

Dog dewyl deze bemoeing nog het meeſt te

dulden is, en ik niet graag voor een gevoelloze

knorrepot (g) wil uitgekreten zyn , ſpoede ik

my tot zulke,

5. Die

(g) Gelyk PAGENsTecHER de Barba theſ. 13. dezulke,

welke geen caſus rarisſimi willen behandelt hebben, noemt:

,, Mirabitur quaeretque fortean Stoicus aliquis dwa ºns qui

,,talis quaeſtio a nobis formari posſit, cum non modo

, rarisſimus talis ſit caſus, verum etian ridiculus videatur;

,, at ſciat qualiscunque is fuerit Areopagita leges de caſibus

,, etiam raris nonnunquam ferri, immo ut ferantur, etiam .

,, conſuetum & bonum eſſe,
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5. Die vergezogte ſtoffen over belachelyke ,

immers in dit opzigt nutteloze, voorwerpen met

gewelt tot de Regtsgeleertheid te huis brengen, en

daar in een ongepaſte geleertheid toonen. ERAs

MUs in zyn Lof der Zotheid haelt er in het al

gemeen eenige aan; En ik zal in het byzonder

hier maar van twee ſpreeken uit ons Lichaam

der Regtsgeleerde genomen, en wel

a. van OTTo PHILIP ZAUNSCHLIFFER , voor

maals Hoogleeraar te Marpurg, welke een Dis

ſertatie over de Vlooyen geſchreven heeft: De

eo quod juſtum eſt circa ſpiritus familiares fie

minarum b. e. pulices. Deze heeft egter in 't

begin zyn naam verborgen onder die van OPi

Zius Jocoſerius, gelyk J. F. W. PAGENSTEcHER

Sel. jur. quaeſt. p. 75. not. aantekent, niet zon

der zig over de geleertheid van den Schryver te

verwonderen: operibus juridicis doctis hercle !

& laborioſis; Gelyk ik my over deze zynegoed

keuring wederom te minder verwondere, om dat

b. die, anderſints niet ongeleerde, Man by

zonder in die ſmaak viel. Men behoeft maar

zyne aantekeningen over die Sel. jur. Quaeſt.

te doorblaaden, als wanneer men aanſtonds ont

dekken zal , dat die, hoewel aardige en des

Schryvers belezentheid te kennen gevende, no

ten en welke my in dit myn werk, beken ik, van

veel nut nu en dan zyn, 'er dikwils zeer weinig

te pas komen, zo dat of de text op de noten

ſchynt gemaakt te zyn, of dikwils die volkomen

gedwongen is, om deze noten te pas te brengen.

En, zo men nog nader hier van overtuigt wil

zyn, kan men zyn Tractaatje de Barba leezen,

welk Hy te Steinfurth nog Profeſſor zynde ge

ſchreven en, wat het aanmerkelykſte is, met een
• • , . ' Frans
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Franſche Opdragt aan de Gravin van Steinfurth

opgedragen heeft; Dit Werkje heeft in Duitſch- 2

land, (waaruit ſommige, kwaadwillig genoeg,

zouden kunnen opmaken, dat zulk ſoort van

Schriften byzonder na de ſmaak van die Natie is)

die aftrek gehad, dat het te Lemgow by Meyer

al voor de vyfdemaal herdrukt is ; Gevolglyk

goedgekeurt. - - -

,, Une cinquieme Edition (dit l'AUTEUR dans

la ſuite des Caracteres de Theophraſte & c.

art. les Auteurs.) , m'eſt garant du ſucces

,, d'un livre ; la huitieme me cautionne qu'il

,, ne s'en eſt point fait de meilleur.

Ondertuſſchen meent de geleerde Schryver,

dat de baart mede byzondere betrekking heeft

tot de Regtsgeleertheid. vid. Theſ. 41. ,,Neque

, enim tantum in Sacris Pandectis, jure Civili,

,, Hiſtoriis, Antiquitatibus, Ethica, Politica,

,, Phyſica ſed & in Logica locum ſibi vindicat

, haec noſtra materia.

Geen wonder, want , om by voorbeeld te

bewyzen,

«. Minorem ſine Curator is conſenſu non obli

47't,

ß. Nuptias ſine Parentum conſenſu eſſe

nullas. -

toont Hy theſ: ult. uit PLINIUs aan, dat er niets

voor de Menſchelyke Lichaamen dienſtiger is,

als de zon en het zout; i

En dewyl nu een kusjen zonder baart ſmaak

als een ey zonder zout. :

Volgen daar uit, meent hy, de Regtsleringen

zo even aangehaalt,

Om dat a. een verbintenis van een minderja

rige is, als een ey zonder zout en een kusje

20/3
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te ſcheeren.

zonder baart, ,, inſtar ovi absque ſale & oſculi

, absque barba.

ſ3. En zodane huwelyken geen zout nog baart

hebben, welke zy egter krygen, zo dra die

naderhand goedgekeurt worden. ,,Nuptias ſine

,, parentum conſenſu contraétas omni ſale ac barba

, carere, adeoque omni effectu, ſed per rati

,, habitionem ſubſequentem ſale aspergi, bar

, bam accipere & confirmari.

. Ofſchoon nu dit Tractaatje van geen geleert

heid en belezentheid is ontbloot, zou ik egter

wel haaſt durven wedden, dat 'er MARTIALIs,

zo het in zyn tyd was uitgekomen, van gezegt

zou hebben:

Turpe eſt difficiles habere nugas,

Et ſtultus labor eſt ineptiarum.

Zullende my daar en tegens moeten laten

welgevallen, dat de een of ander op my toe

paſſe de vriendelyke berisping, welke wylen de

SCHRYvER aan zyn Amptgenoot de Heer AUGUST

Houck (theſ. 24. f) deed; om dat die de toe

paſſelykheid van de baart op de ſtoffe van het

Relyf in twyffel getrokken had.

Daar Hy in tegendeel een ander Amptgenoot

de Heer BoRGESIUs als het ware (theſ. 29.)

verheft, om dat Hy een aanmerkelyke vraag

uit het Natuurlyk Regt voorſtelt, namentlyk,

of, wanneer een kwaadaartig Predikants wyf

hem een gedeelte van de baart op een Zondag

uitgetrokken heeft, deze Leeraar op die dag

wel een Barbier zou mogen laten halen en ge

bruiken, om het overige van de baart mede weg

LET
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L E T T ER N 1 E U w s.

Dewyl ik by zekere gelegentheid (IV. D.

bladz. 43. en 142.) gewag gemaakt hebbe van

de briefwiſſeling tuſſchen de Heeren BoNNET en

GoDRICKE, meen ik nu als een verder gevolg van

dien te moeten aankondigen, dat, behalven de

Onderrigtingen van M. vAN OLDENBURG over

de Schryftrant van de Heer GoDRICKE, uit

gekomen te

L E I D E IN

By job. le Mair, te

U T R E C H T

- By W. D. Gromme gedrukt is : Proeve ter

vergelyking tuſſchen de Tolerantie van den Heer

GooDRICKE , oude gevoelen van de Doctoren -

Is. WATs en PH. DoDDRIDGE en tuſſchen de

Leere der Remonſtranten, met aanwyzing van de

nuttigheid van de gedane waarſchouwing in de

Oratie van de Profeſſooren-G. BoNNET en D. vAN -

DER KEMP onder de Zinſpreuk:

Crevit in IMMENSUM, quod fuit ante NIHIL.

Zie ondertuſſchen de Bekentmaking van de

Heer GooDRIcKE in de BoEKzAAL van deze

Maand Febr. 1771.

's GRA
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's G R A V E IW H A G E.

Op Maandag den 15. April 1771. en volgen

de dagen zal op de groote Zaal van 't Hof door

Pieter van Thol en de Weduwe Otto van Thol

en Zoon verkogt worden het grootſte gedeelte

van de Bibliotheek, nagelaaten door wylen den

Wel-Ed. Geſtr. Heer Mr. JAN WILLEM vAN

HooGSTRAATEN, Heere van Hey- en Boeykoop,

in leven Raadsheer in den Edelen Hove van

Holland, Zeeland en Weſtvriesland &c. &c.

w
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R E GT S GE LE E R DE,

III. V E R T O O G.

Voor de Maand Maart 1771.

Praeſertim cum id non modo negligen

tis, ſed etiam ingrati animi crimen

futurum ſit.

'-u

cic lit. III. Epiſt. 1x.

Te meer, om dat dit niet alleen een

misdaat van onagtzaamheid, maar

ook van ondankbaarheid is.

,, Heer Regtsgeleerde !

55 :4%. K gun U Wel-Ed. Confreres van

## ,, harten, dat zy een ſtuiver geld
##3 I # ,, verdienen ; Dit zou ik redelyk

3W Ess , geoordeelt hebben, al had U

,,,, Wel-Ed. , 'er niet voor ge

, pleit (a) Een daghuurder is zyn loon waard,

,, zonder comparatie egter, -

,, Dog dan had ik ook graag, dat die Heeren

,5 wat accurater waaren, en ten minſten dit voor

,, hnnne Meeſters over hadden, dat ze van de

, drie brieven er maar één beantwoordeden. -

,, Ik

(a) Myn nieuwe Correspondent heeft hier zeker het

oog op myn IV. D. III. Vert.

V. DE EL. C
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,, Ik vindemy in dat cas; Ik gelove dat ik aan

,, de Heer Slofhakke, myn Advokaat, nu zedert

, 2. Septemb. 177o. vier a vyf maal geſchreeven

, en my na de toeſtand van myn zaak, welke Hy

,, patrocineert, geinformeert heb; zonder dat hy

, my tot nog toe met eenig antwoord verwaardigt

, heeft;

,, Hierom verzoek ik allervriendelykſt, dat

,. U Wel Ed. dit kwaad inkruipzel eens ruſtig te

,, keer gelieve te gaan. Ik ben met agting

D....... den U Wel-Ed. DW. D.

2. Maart 1771. R. H.

Hoe onaangenaam het is voor iemand, die

een ander eenige zaak ter uitvoer opdraagt, on- -

agtzaamlyk behandelt te werden, leert ons de

wyze SALoMo Spreuk. X. 26. Gelyk edik den

tanden, en gelyk de rook den oogen is: zo is de

luye den geenen, die hem uitzenden.

En dit ondervinden voornamentlyk die arme

en gedwonge pleiters, welke, wanneer ze eens

hunne Zaken aan hunne Advokaaten en Procu-T

reurs overgegeven en dezelve, door het voor

ſchieten van de gevorderde penningen voor de

Proces-koſten, in ſtaat geſtelt hebben, om der

zelver Meeſters van den voortgang der zaak zo

langſ onkundig te houden, tot dat zy ze met de

kennisgeving van den uitſlag zelve, of verraſſen

of plotſeling ter neder ſlaan, na mate, dat die

wel of kwalyk uitvalt.

En men ziet zelden, dat die Heeren, na de

pronnntiatie van een ſententie zo veel weken en

dagen wagten met hunne Meeſters by brieven op

[G
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te wagten, als zy gedurende den loop der proces

dureJaren en Maanden zomtyds ſtilzwygen, juiſt,

om dat dit het tydſtip is, waar in ze de Declara

tien van hun ſalaris mogen inzenden, en door

de aannaderende beloning van hunne moeitens

als by voorraad verkwikt worden.

Hoe zeer ik nu dezelve dit gun, om dat ik het

alleſins, gelyk de Heer R. H. wel opmerkt, geoor

looft gehouden hebbe en nog houde, wenſte ik

zommige wel wat meer medelyden voor hunne

Clienten in te blazen, om dezelve gedurende

de proceduure zelve wat vlytiger te behandelen

en van tyd tot tyd mede te deelen, 't gunt in

de proceduure voorvalt, voornamentlyk wanneer

daar toe uitdrukkelyk verzogt worden.

Dog ik vrees er voor, om dat ik ſommige der

Heeren Advokaten in dat derde by veele Genees

heeren vryelyk mag vergelyken, dewyl de eene

door de menigte voorvallen, die zy hebben, zo

min medelyden met ongelukkige Pleyters als de

andere met ſmertelyke zieken hebben, zo dat ze,

met dezelve onverſchilligheid iemand, na hem

door alle praedicamenten en chicanes van de praa

tyk doorgeſleept te hebben, op het einde uit

zyn goed gezet zien, als de Doctoren hunne pa

tienten, na hen vergeefſche ſmert aangedaan te

hebben, eindelyk de geeſt zien geeven.

Zo ik uu de handelwyze der Procureurs en

Chirurgyns in dit opzigt nader wilde overeen

brengen, gelove ik, dat de gelykenis niet min

der treffende zou zyn.

Om ondertuſſchen tot de nalatigheid hier voor

geſtelt bepaaldelyk (want van ander verzuim ſpreek

ik thans niet) terug te komen, durve ik deze

handelwyze vrymoedig voor ongeoorlooft aan
C 2 nhef
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merken en dezelve, zo al met voor een ſlorſig

heid zelve in der Advokaaten beroep, ten min

ſte voor een praeſumtie van dien aanzien.

De grote Briefſchryver CicERo gaat in onze

itextwoorden verder, als hy dit niet alleen voor

onagtzaam, maar ook voor ondankbaar uit

kryt. -

Want, gelyk het verkieſen van iemand tot zyn

Advocaat , uit zo veele andere bekwaame Per

ſoonen, een genegentheid, ten minſten vertrou

wen, te kennen geeft, zo meen ik, dat die ver

trouweling alles by wyze van vergelding dient

aan te ſpannen, om aan dat vertrouwen te beant

woorden en zyne Clienten, (tuſſchen welke dog

al van ouds zo een grote betrekking en verbinte

nis was, die zonder een zoort van heiligſchennis

(IV. D. III. Vert.) niet mogt mogt verbroken

worden) in alles, wat maar eenigzins mogelyk is,

te vergenoegen.

Zo dat de vreze van onder verdenking van on

agtzaamheid en ondankbaarheid te leggen, my

nes bedunkens, ſpoorſlagen genoegmoeſten zyn,

om zig van zulke verdenking zo veel mogelyk te

verwyderen , zonder dat ik een derde drangre

den hier behoeve by te voegen, dat is, dat het

niet beantwoorden van iemants brieven waar toe

en aan men zo veel betrekking heeft en erken

tenis ſchuldig is, een gebrek van welleventheid

aan den dag brengt,

Dit diende men immers niet aan te treffen in

Lieden van fatſoen, gelyk de Advokaten ofop zig

zelfs zyn, of door dit hun beroep ten minſten

werden ;

De Lezer begrypt hier door hoop, ik, dat ik

thans alleen in het oog heb zulke ſloffers, welke

VOOIT
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voornamentlyk tegens deze Regels van wellevent

heid zondigende door hun verzuim meer hunne

Clienten veragten en zig daar door aan ondank

baarheid ſchuldig maken, als dezelve wezendlyk

ſchade doen; Want dan zouden ze die, als be

kent, moeten vergoeden. - -

Daar wegens het verſuim van het eerſte zoort be

zwaarlyk een directe actie geboren is, omdat dit zeer

ſchynt te vallen in de termen van een obligatio

imperfecta. -

Waar uit, ofſchoon volgens de wetten niet kan

geageert worden, egter daar door in het zede

lyke beſchout byzonder mede misdaan word. (b)

- C 3 Mlet

(b) Om ſommige Lezers een klaarder denkbeeld hier van

en teffens van de betrekking van een Advocaat tot zyn

Client nog meerder opheldering te geven, zy het my geoor

looft een verkorte aanmerking van wylen de Heer Syndicus

Otto ad PUFFEND. de Off bom. & civ. lib. I. cap. VIII.

S. 8. te plaatzen:

,, Aliter Leges, aliter Philoſophi tollunt aſtutias; In Statu

enin naturali non licet armis cogere ingratum nec in

Foro Civili ob ſimplicem ingratum animum actio ingrati

datur. Atque ita Romae ad cytidops actio nulla dabatur,

& mera illuſio eſt, quod apud Senecam III. Decl. proſem.

de ipgrati poſtulatione occurrit. v. l. 3. W. 7. D. de Cond.

catſ. &# l. 25. S. 2. D. de Petit. bered. Turneb. X. Adv.

c. 6. niſi (1) officia ſint ſingularia, uti Medicorum, Aivo

catorum & pracceptorum, de quorum honorario extra ordi

nem jus dicitur, l. 27. D. de Donat. l. I. D. de Extr.

cogn. quia in amicos tranſeunt, nec tam arte, quam benigna

Voluntate nos obligant, Seneca VI. de Benef. c. 16. vel (2)

atrox laeſio animum ingratum comitetur; tunc enin licet

donationem ab eo, qui maleficium reponit, revocare,

non tam ut ab ingrato quam injurioſo, l. f. C. de Rev.

donat (3) ſic libertorun ingratorum accuſatio lege AElia

Sentia, exemplo 2 rosarig apud Graccos, fuit introducta,

, l. 3o D. qui & a quib. ita ut eos vinétos relegare, in lau

tumias mittere, & tanden in ſervitutem retrahere liceret,

,, l. 5. D. de fure patron i 21. pr. D. Quod met cauj. Val.

,, Max. II. c. 6. n. 6. & V. c. 3. ‘l. 3. Suetonius in Claud.

- - ' . . €. 25.
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Met dat al oordeel ik, zonder daarom de

fraaye onderſcheiding van den grooten WoLFF

tuſſchen verſoeken, vorderen en eiſchen (petere,

oſtulare & exigere) te veragten dat de Heer Slof.

hakke dit antwoord verſchuldigt is, en de Heer

R. H. dat vorderen kan.

Om dat, ofſchoon hy door dadelykheid zyn

Client niet regtdraats beledigt, egter door nalatig

heid en veragting tegens denzelve zondigt,

Dus hem wel degelyk deze verpligting blyft op

gelegt; 't zymen die afleide uit de betrekking tot

zyn even naaſten; 't zy uit deszelfs eigen belang.

Met betrekking tot zyn even naaſten is het

een eeuwige waarheid, dat de natuurlyke reden

zodane gelykheid onder alle menſchen geſtelt

heeft, dat wy verpligt zyn aan dezelve te doen en

te bewyzen al 't gunt wy meenen aan ons zelfs

verpligt te zyn.

Deze billyke zetregel legt in dat heerlyk

grondbeſingel van het natuurlyk Regt opgeſloten:

Quod tibi non vis fieri, alteri ne feceris.

Dat gy niet wilt dat u geſchied

Doet dit ook een ander niet.

Welk de Heer Slofbakke maar behoeft te over

wegen en zig zelfs eens in de plaats van zyn Cli

ent te ſtellen, om tot zyne beſchaming van de

waarheid overtuigt te worden, met dat gevolg,

dat

»

,, c. 25. Atque hae ſunt leges, qua dant actionen ingrati,

,, quarium ineminit Lucianus in Abdicato. Huc denique

, omnia referri poſſunt, quae Paſchalius, in Cenſura animi

,, ingrati , & Boeclerus , iu Diſſ III. Append, comment.

, Grot, pro actione ingra:i diſſeruerünt. - -
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dat, zyn ſlorſig en onagtzaam gedrag verbeteren

de, zyne Clienten meer zoekt te believen.

Dit zal ook dat gewrogt hebben, dat het tef

fens zal ſtrekken tot voorzetting van zyn eigen

belang.

Want of ſchoon wy moeten denken niet alleen

voor ons zelfs geboren te zyn:

Nec ſibi ſed toto genitos ſe credere mundo.

Zyn wy ons zelfs de naaſte;

Egomet ſum proxemins mihi.

Het hemd is my nader als de rok:

-N

luid het bekende ſpreekwoord.

A

Hierom denk ik het gezag van CicERo niet .

eens nodig te hebben, om de Heer Slofbakke

hier mede te vangen.

Dewyl hy door meerder oplettentheid deze

twee zaken zal uitwerken, dat is, welke beide

tot zyn tegenswoordig en toekomend voordeel

gedyen.

Toekomend

Om dat het zelden miſt, dat die ſtoffige Heeren

eindelyk zo niet alle ten minſten veel van hun

practyk verliezen; daar ze in tegendeel door een

groote oplettentheid die ſteeds vermeerderen.

Ja ik durve door ondervinding en het zien van

zo veele voorbeelden verzekeren, dat een grote

oplettentheid van dat gevolg is, dat lieden van

een vry gemeen begrip en verſtand, en welke de

zaak niet als door onvermoeid arbeiden te boven

C 4 ko
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komen, merendeels meer ſlagen in de practyk als

die hoogvliegende geeſten, welke, hoe onderleid

ze ook wezendlyk zyn in de beginzelen der Ro

meinſche en Burgerlyke Regten, over de zaak

heenen loopen en hunne Clienten alleen voor zo

dane Perſonen houden, die het zig eer genoeg

moeten rekenen tot hun patrocinium toevlugt

te hebben mogen neemen.
-

Tegenwoordig,
-

Om dat deze oplettentheid in het ſchryven en

beantwoorden der brieven datelyk van nut is als

vermeerderende de Declaratie van ſalaris,

Zo dat de Heer Slofbakke hier op een geoor

loofde wyze te gelyk zyn huishouding kan voor

ſtaan en zyn evenmenſch dienſt doende voor een

neerſtig man mag doorgaan.

Ik weet wel twee tegenwerpingen, die my hier

voornamentlyk kunnen gemaakt worden.

1 mo Dat zulke briefwiſſeling eigentlyk het

werk der Procureurs, en die in allen gevalle

2do Onnodig is, wanneer men niets wezend

lyks te ſchryven heeft. º -

Omtrent het eerſte, -

Weet ik voor af niet, of die hier wel van

toepasſing kan zyn; om dat de Heer R. H. geen

melding doende, waar of zyn zaak regthangende

is, men met geen zekerheid kan zeggen, of al

hier wel een Procureur in de zaak occupeert.

*

Dewyl 'er hier en daar Regtbanken zyn, alwaar

geen Procureurs zynde, bygevolg de bediening

van Advocaat en Procureur in dezelfde perſoon

plaats heeft en dus als in een geſmolten zyn; By

vaorbeeldf in Friesland, HUBER in Lect. Jur.

Contract, ad tit. ff de Poſtulando. S. 12.

- - - - - In-
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In dit geval nu kan de Heer Slofhakke het

op zyn Procureur niet wel ſmyten.

Dog, ik vooronderſtelle, dat deze zaak bepleit

word voor een Regtbank, alwaar een Advocaat

en Procureur daar in te gelyk occuperen; -

Dan wil ik graag toegeven, dat een Advocaat,

van - wien in dit geval voornamentlyk Regtsge

leertheid gevordert word , zekere zaken, als

het waarnemen van termynen enz. vryelyk aan

de Procureur, van wien als dan alleen naar

ſtigheid geëiſt word, kan en mag opdraagen. e

Wanneer men my maar mede toeſtemt, dat,

vooronderſtelt de waarheid van de klachte, de

brieven door de Heer R. H. niet aan de Procu

reur maar aan den Advocaat zelfs geſchreven

zyn; op welke dan ook Zyn Ed. voornamentlyk

zyn vertrouwen geſtelt heeft, vermits hy van

geen Procureur gewag makende, ik moet gelo

ven, dat of geen Procureur gebruikt word of

die door den Advocaat geaſſumeert is, buiten

uitdrukkelyk voorweeten van de Heer R. H.

Dit vertrouwen nu eiſt de dankbaarheid , en

het ſchryven aan den Advocaat zelfs een welle

vende handelwyze, in het zelfs beantwoorden

der brieven, beide hierboven bladz. 36. enz. breder

met de verpligting daar uit geboren aangeroert.

Het is waar, dat men zomtyds wel eens belet

kan worden zo datelyk te antwoorden door be

zigheden, die ons verhinderen of elderwaarts

roepen;

Dog dan moet de ſtoffe, waarover men ſchry

ven moet, al veel uitbreiding of nadenken ver

dienen, want anders is een briev al ſchielyk ge

ſchreven, en men moet ſchrikkelyk bezet zyn,
va . * * - C 5 ', wag
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wanneer men niet een ſnipper uurtje zou over

hebben, om in die tyd zyne briefwiſſeling van
zo weinig gewigt te kunnen houden. w

Ja Heeren Advokaaten ! Ik gelove, dat die

geene, welke zig zo geaffaireert voordoen, het

dikwerf gaat, als Uw Confrere by MR. DE LA

BRUYERE (Les Moeurs de ce ſiecle tom. 1. p. 258.

Edit de Paris 17o5.) -

,, Vous moquez-vous de réver en caroſſe, ou

,, peut-être de vous y repoſer ; Vite, prenez

,, vôtre livre ou vos papiers, liſez , ne Saluez

,, qu'à peine ces gens, qui paſſent dans leur

,, équipage : ils vous en croiront plus occupé,

, ils diront: cet homme eſt laborieux, infati

,, gablé, il 'lit, il travaille jusques dans les ruës

,, ou ſur la route: Apprenez du moindre Avocat,

,, qu'il faut paroitre accablé d'affaire , froncer

,, le ſourcil, & réver à rien tres profondement,

, ſcavoir à propos perdre le boire & le manger,

,, ne faire qu'apparoir dans ſa maiſon, s'evanoüir

, & ſe perdre comme un fantôme dans le ſom

,, bre de ſon cabinet , ſe cacher au public,

,, éviter le théatre, le laiſſer à ceux qui ne

,, courent aucun risque à s'y montrer, qui en ont

,, à peine le loiſir, aux Gomons, aux Du Hamels.

Zou ook hier in min of meer verwaantheid

ſteeken, dat men de brieven door een Procureur

laat ſchryven; of de Clerk, (zo hy de geheele

briev niet zelfs ſchryft, de Patroon die maar

alleen ondertekenende) ten minſten het opſchrift

daar op laat ſtellen, als of men zelfs onmoge

lyk zo veel tyd had van die regel of drie daar

op te plaatzen. BRUTUs by CICERo kent dier

gelyke handelwys (lib. VIII. Epiſt. I.) niet vry

van laatdunkentheid : Tamen boc deprecor, me

- 477ettiii
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meum hoc officium arrogantiae condemnes, quod

hunc laboren alteri delegavi, ſed id ipſum

volumen, quod tibi miſt, facile, ut ego arbitror,

me excuſabit.

Ik weet wel, dat dikwils de Clienten, die

maar eene zaak aan het hoofd hebben, daar een

Advocaat veeltyds met hondert en meer beladen

is , iemand ſchrikkelyk kunnen laſtig vallen met

hunne ontydige brieven, die dikwerf met ver

veelende herhalingen en niet te pas komende

zaken opgevult zyn, als wanneer dat geene ge

beurt, wat by HoRAT. I. Epiſt. 13. voorkomt:

--- odiumque libellis

Sedulus importet. ----

-gravis uret ſarcina charte.

Brieven byna zo laſtig, als ongepaſte en ver

velende conſultatien van onze Clienten.

Nam quemadmodum coram qui ad nos intern

peſtive adeunt moleſti ſlepe ſunt , ſic epiſtole

offendunt non loco redditae, zeide CICERo in zyn

briev aan Brutus (lib. XI. Epiſt. 16.)

Dog zulke laſtige Correspondenten en Con

ſultanten zyn immers voor de practyk zeer nut

tige voorwerpen, om dat, wanneer men de

proceſſen en gevolglyk ook de Declaratien eens

zuiverde van al het overtollige, welke en Mee

ſters en Practizyns daar in brengen, en daar uit

alleen de Quinteſſentie trok, het volume dikwils

niet zeer groot zou blyven.

Dus is die laſtigheid werkelyk tot der Advo

katen voordeel; En moet de winſt, dus hier dat

ongemak verzoetende, immers tegens malkande

ren opgewogen worden; - Z

69
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Zo dat -

Omtrent het tweede (bladz. 4o.)

zodane Clienten altyd zelfs aan het vrugtbare

brein van een Advokaat ſtoffe genoeg geven,

em, voor hen ten minſten, iets wezendlyks te

ſchryven, al was het maar om hunne nieuwsgie

righeid te voldoen;

Welke nieuwsgierigheid na hun eigen zaken

altyd ten minſten meer te verſchonen is, als een

nalatigheid in het voldoen van dezelve, wanneer

men dit (a) tot genoegen van zyn Client,

(b) buiten onze eigen ſchade, (c) ja integendeel

tot ons voordeel kan werkſtellig maken.

Weet de Heer Slofhakke altyd niet, wat hy

antwoorden zal ; Zie hier een raad, die ik van

PLINIUs lib. I. Epiſt. 2. ontleent heb, en hem

ten minſten deze twee voordeelen zal verſchaf.

fen, en dat Hy zyn Client, de Heer R. H.

genoegen geeft, en de Declaratie op zyn Clients

eigen begeeren vergroot:

At hoc ipſum ſcribe: nihil eſſe quod ſcribas.

Waarby men nog dat van CiceRoVI. Epiſt. 23.

zou kunnen voegen, dat het beter is over beuſe

lingen als in het geheel niet, te ſchryven: Ta

men inanes eſſe meas literas quam nullas malui.

Alles te meer, om dat dus het tweede oogmerk

van de invoering der briefſchryving betragt word,

al treft het eerſte hier al eens niet. CICERo II.

Epiſt. 4. -

Epiſtolarum genera multa eſſe non ignoras,

ſed unum illud certisſimum cujus cauſa inventa

res ipſa eſt, ut certiores faceremus abſentes,

ſi
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ſi quid eſſet, quod eos ſcire aut (1) noſtra

aut (2) ipſorum intereſſet.

Dat nu de Heer R. H. ten minſten belan

heeft om te weten, hoe zyn zaak ſtaat, kan en

moet gevoeglyk uit zyn dikwils vragen en ſchry

ven afgeleit worden.

STERF
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-

A MM S , T E R. D A M.

Z. Chatelain & Fils libraires ont imprimé:

La continuation des Cauſes Celebres & inte

reſſantes avec les Jugemens, - qui les ont

decidées par -

Mr. J. c. »e la v ILLE

Avocat an Parlement de Paris, ---

8vo tom. 1. 2. 3. & 4.

Le Tome 4. qui ne fait que de pareitre

contient toutes les procedures de la Famille
de Calas.

Cet ouvrage ſert de ſuite anx Cauſes Cele

bres & intereſſantes par

Mr. D e P IT A VAL 3

22. vol. 8vo
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Voor de Maand April 1zzi.

-

- -

ovxº Balov zijn reis t awarSanovardpa grrriva

PHocY DID Es.

-. - - - , - v " "..

't Is ongeoorlooft een kwaaddoender te

verbergen, om hem zyn ſtraf te ont

trekken.

, Myn Heer de Regtsgeleerde!

99 N Y zult Uw naaſten liefhebben, ge

## ,, lyk u zelven, ſchryft ons den

##8 G #, Apoſtel Rom: op, het XIII.

###R , v. 9. en 1o. uitdrukkelyk voor,

- * * * ,, en Hy toont ons, gelyk daar van

,, het Heylige Evangelium vol is, dat hier in alle

, gebodt is opgeſloten, en dit de vervulling der

,, wet uitmaakt. , , , - - - - , 1

,,Hier mede wierd ik onlangs afgezet door een

, fyn Zusje onzer Gemeente; Ik kan U Wel-Ed.

» 'er geen beter beſchryving van geven als met de

, vaarsjes van den Franſche Digter René Boudier:

97, En trois mots, voici la peinture

,, De la precieuſe Suzon:

,, Bonne d rien dans une maiſon,

,, Cul de plomb, folle de lecture, 2. -

V. DE EL. ,, D Simf
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, Simple en habit, double en fierte,

,, Attentive ſur ſa ſanté,

,, Qui s'écoute, qui ſe dorlote,

,, Qui prend du lait tous les printems,

,, Peintre alte lá: je vous entens,

», C'eſt a dire, qu'elle eſt Devote.

,, Het ontvlugten van een misdadige (voor een

geruime tyd voorgevallen, dog by zekere gele

gentheid weer op het tapyt gebragt) welke

men, in plaats van aan te houden, alle moge

lyke gemak gegeven had, om deze zyne vlugt

ſpoediger en zekerder te maken, gaf tot deze

rencontre met die zoete Juffrouw oorzaak.

,, Ik ſtelde my wel te weer, zo veel ik kon,

en zogt haar aan te tonen, dat dit die liefde

niet was, waarop de Apoſtel doelde, dog dat

zulks veel eer moeſt te huis gebragt worden op

andere liefdadigheden;

,, Dog ik won niets. -

,, De vooringenomentheid van deze liefderyke

Zuſter, welke zelfs zo verre ging, dat ze niet

naliet de Overheid als het ware voor het oordeel

Gods te dagen, dat zy dezen ontvlugten tot de

dood gevonniſt hadden, deed my veronderſtel

len, dat zy mogelyk bevrind mogt zyn aan een

of ander der Regters, welk over dit vonnis

mede gezeten hadden, en van een tegenſtrydig

gevoelen geweeſt was, of door andere van haar

mede Zuſters, die het nooyt aan gelegentheid

ontbreken van alle zaken, die er in een plaats

omgaan, het finaal te hebben, onderrigt wezen;

,, Dog hier in was ik geheel mis, alzoo zy my

nauwlyks een ſtuk van beſchuldiging kon by

brengen, voornamentlyk niet het hoofd delict,

waar over het vonnis gevallen was. ,,Dit
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,, Dit gaf my moet, en ik hervatte myn aanval,

Jaa zou byna overwonnen hebben, zo ze geen

gebruik maakte van een Corps de reſerve van

verſcheide ontoepaſſelyke Schriftuurplaatzen,

welke haar te hulp gezonden wierden door een

fynbaart, die er tegenwoordig was en de weg

door de Bybel wiſt als een Kruyer, zonder

comparatie, door Amſterdam, dat is, dat hy

de Schriftuurplaatzen kon noemen zonder 'er

de waare mening van te bevatten: even als een

Kruyer de menſchen weet wonen, zonder te
weten, hoe ze geſteld zyn. '' ! # # : : : f.

,, Deze zyn ſtem paarende met die zedige Zuſter

overſchreeuwde my wel, dog overwon my niet,

,, Met dit al wierd ik zodanig gehavent, dat ik

verheugt was my maar te mogen retireren zon

der vervolgt te worden, alzoo ik reeds voor

een openbaare Loochenaar van de voorzienig

heid, voor een Atheiſt en dus genoegzaam Vo

gelvry verklaart wierd. , ' : ,,

,, Hierom vat ik thans de pen op, om UWel-Ed.

te verzoeken dit ſtuk, het geen ik my abſoluit

verbeelde niet tot myn nadeel te kunnen uit

vallen, eens hoe eer hoe liever onder handen

te nemen. " - '

,, De Oom van myne Antagoniſte, (welke die

goede Man geheel ingenomen heeſt) leeſt uwe

Vertogen en hierom denk ik dat het aan de regte

man zal komen. Ik ben met veel agting

, v AN HUIS UWel Ed. Dw. Dien.

,, den 3o. Maart -

1771. A. B. G.

D 2 AN T
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A N T W O o R D.

Myn Heer!

De ſtoffe welke U Wel-Ed. my voorſtelt is ze

kerlyk van aangelegentheit genoeg, om daar over

opzettelyk en met bedaartheid te handelen.

Hierom heb ik de eer UWel-Ed. brief metagter

lating van andere zaken datelyk te beantwoorden.

Uit dit antwoord zal U Wel-Ed. vernemen, dat

ik U Wel-Ed. omtrent het hoofd-verſchil gelyk

moet geven, hoewel ik de ſcherſende manier van

voorſtelling van dit ſtuk aan UWel-Ed. eigen ver

antwoording laat, gelyk mede het portrait en de

vergelykenis daar in voorgeſtelt.

Dog ter zaak:

Gelyk de menſch, uit hoofde van de natuurlyke

ſtaat des menſchdoms, niemand boven zig zelfs

als God erkennende, daar door alleen onderhevig

is aan de ſtraffen, welke dat regtvaardig Opper

wezen hem oplegt. - -

Zo is die zelfde ſtrafoefening, na dat de onder

maanſche Heerſchappyen zyn ingevoert, aan die

gene opgedragen, welke God over ons geſtelt

heeft.

Hier uit vloeit nu van zelfs, dat 'er niets met

de reden, billykheid en regtvaardigheid meer

overeenkomt, dan dat, als door een wet der

vergelding, iemand, welke kwaad gedaan heeft,

ook kwaad wedervaren moet.

Dezen ongeagt ſtemme ik graag toe, dat in de

menſchelyke ſtraffen niet zo zeer dient onderzogt

te worden, wat voor kwaad 'er bedreven is, maar

wat nuttigheid uit de ſtraffe voortvloeit.

Want het zou niet aangaan, dat men tot dat

CIIl
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einde alleen de ſtraffen oeffende, om den beledigde

te doen verheugen in het lyden en ſmerte van die

gene, welke hem beledigt heeft.

Dit verbied niet alleen de menſchelykheid en de

betrekking, welk wy Schepzelen op malkanderen

hebben, maar ook de liefde tot onze naaſten, ons

door den Schepper uitdrukkelyk voorgeſchreven.

Zo dat de ſtraffe voornamentlyk is ingerigt tot

voorkoming van het kwaad en op dat ieder vry en

geruſt in de zamenleving omwandelen mag. -

De Stoici en Peripatici dagten omtrent de men

ſchelyke herstogten verſcheidentlyk,

De eerſte wilden ze als een ziekte uit het lig

haam verdreven hebben;

Daar de tweede die niet alleen wilden behou

den, maar zelfs ſtaande hielden, dat er niets in

den menſch vergeefſch geſchapen was,

Zy noemden de gramſchap de wetten der deugd

of dapperheid, om dat niemand tegens zyne vyan-

den kon ſlag leveren, ten zy hy door toorn ont

ſtoken was. (a) - - . . . . . . .

Beide waren zy echter op den dwaalweg,

Na dat de welſprekende LAcTANTIUs (b) deze

Wysgeeren gepaſt doorgeſtreken heeft, maakt hy

een vry fraaye onderſcheiding omtrent deze ſtoffe.

Hy wil dat de begeerte tot gramſchap den

menſch daarom gegeven moet zyn, om die zon

den te beteugelen, welke in onze magt zyn, dat

is, op dat door de ſtrenge tucht de Jeugd tot deugd

en regtvaardigheid opgeleid worde , die de

zelve anders door te veel toegeventheid ligt tot

alle gruwelen zou uitſpatten, zodanig dan dat de

gramſchap tegens de Jeugd billyk en noodzakelyk
'w - - - D 3 is,

(a) Vid. C1cERo Acad. Ouaeſt. lih. IV. cat. 4.1.

# De ira Dei cap. 17.#### : Is Jºsi,
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is, en tegens ons gelyken ſchadelyk en godloos.

j, Ondertuſſchen weet ik niet, of de goede Lac

tantius met al zyn goede inzigten het hier ook wel

getroffen heeft, en of hier niet wel een ſtrydig

heid plaats heeft. . . . . . . . . . . . .

iſ. Wy moeten ſtraffen, dog niet uit toorn;

Dan zouden wy ontſtekende in een wraakluſt

kwaad met kwaad zoeken te vergeldcn, en aan

God het wraakregt, dat Hy voor zig alleen be

houd, als een knodſe uit de hand te wringen.

,, Wat zou dit anders zyn, als God zelve, om

onzen hoon als van den hals te ſchuiven, te hoo

nen, en wat auders, als den Goddelyken Regter

ſtoel te willen beklimmen? daar wy wezendlyke

onderdanen zyn, en deze oefening aan niemand

toekomt, als de Overigheid, aan welke God dit

cpgedragen heeft. : * * * . . . .

,,Alle ziele zy den machten over haar geſtelt

onderworpen, want daar en is geen macht dan

van God, ende de machten die daar zyn, die

zyn van God verordineert. . . . . . .

Alzo dat die hem tegens de macht ſtelt, de

ordonnantie Gods wederſtaat, ende die ze we

derſtaan, zullen over haar zelzen een oordeel

halen.
- . s

Want de Overſte en zyn niet tot een vreze

den goeden werkende, maar den kwaden. Wilt

gy nu de macht niet vrezen ? doet het goede, en

gy zult lof van haar hebben. .. . - ,

Want zy is Gods Dienareſſe u ten goede, maar

indien gy kwaad doet, zo vreeſt , want zy en

draagt het zweert niet te vergeefſch; want zy

is Gods Dienareſſe, een cureekſter tot ſtraffe

den genen die kwaad doet. RoM. XIII. #. 1-5.

$ > " , De
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De Grondtext van deze woorden, leid ons du

ongevoelig tot het onderſcheid, welke er tuſſchen

toorn en toorn moet gemaakt worden. -

' Want zo styny, het geen men hier ter plaats te

regt door ſtraffe vertaalt, betekent in een kwade

zin in de Heilige bladeren dikwerf gramſchap,

toorn, zie EPHEs. IV. v. 31. gelyk opying-, toor

nig. TITUM I. v. 7. -

Dus is de toorn twederley

1. Een begeerte om zig te wreken over een

geleden ongelyk - - .

2. Een gemoedsbeweging, om het kwaaddoen

te beteugelen, v. SENECA lib. I. de Irá. -

De eene valt alleen in de Schepzelen, "

De andere is God voornamentlyk eigen, en

noodzakelyk aan alle die gene, welke God in

zyne plaatze op aarde geſteld heeft. -

Op dat nu deze begeerte, om het kwaade te

ſtraffen, binnen de palen blyve en voor een wet

tige wraak van het boze ſtrekken mag, is het

nodig, dat men wel agt geve op de oogmerken

van de ſtraffe zelve en daar in betragte het twe

derley (c) nut, daar uit voornamentlyk voort

vloeyende

** - D 4 I. Ten

(c) Daar is er die nog een derde reden willen ingevoert

hebben, te weten, om de eer en gezag van den beledigde te

wreeken, en daar door deszelfs veragting voor te komen.

Dog buiten dat PLAToby GELL. Nott. Att lib. IV. cap. 14.

deze reden verwerpt, zou dit oogmerk niet zo zeer gehoren

tot de vindičta publica, maar wel tot de vindičta privata,

welke ik, zo ze alleen tot handhaving van iemands eer en

behouding van goede naam, die beter is als olie, is ingerigt,

geenſints verwerp, maar in tegendeel pryſelyk ſtelle, wan

neer ze door middelen regtens in cas van injurie, als ander

ſints behoorlyk geoefent word, en niemand daar in zyn et
, gen Rigter is. ' ' : ºp '- - -

Of
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I. Ten einde zorge gedragen worde voor de

ruſt in de zamenleving en onzer aller veiligheid,

als wordende dusdoende die geene, welke iemand

beledigt heeft, belet het verder aan andere te doen

en de overige boosdoenders afgeſchrikt om iets

diergelyks te ondernemen. ,

Hierom worden zelfs merendeels in de ſchan

delyke doodſtraffen de dode Lichaamen ten toon

eſtelt, andere ten afſchuwelyken exempel.

" II. Op dat in die ſtraffen, welke niet aan het

leeven gaan, het bedorven gemoed van de mis

dadiger door de ſmerte van de ſtraffe verbetert

en daar door de jeukte om te zondigen verdreven

worde, zelfs in andere, die daar van de aan

ſchouwers zyn. - -

En om alle deze redenen is het ook, dat men

de ſtraffen niet anders als in het openbaar oefent,

om dusdoende aan deze gemene en byzondere

eindens te voldoen.

Het gebeurt egter wel, dat door onze men

ſchelyke zwakheid wy of al te hard in het oefſe

nen der ſtraffen zyn of al te ligt daar in te werk

gaan. -

Ik weet wel, dat de Staatkundige een onder

ſcheid maken tuſſchen Landen, alwaar een alleen

heerfthinge plaats heeft en tuſſchen een Repu

blyk; willende, dat in de eerſte, alwaar de vrees

het beginzel van ſtaatkunde uitmaakt, de ſtreng

" , " , " ) * * . - - heid

- , ,

Of ondertuſſchen de handhaving van het gezag van de hoge

Overigheid, Gods Dienareſſe, welke door het overtreden

van de wetten mede beledigt word, niet mede als een reden

van het ſtraffen kan aangemerkt worden, zou zo ongerymt

niet in onderzoek mogen gebragt worden.

Wat is er bekender, als dat de misdadigers by het onder

gaan van de ſtraffen, boven dien dikwils geordonneert wor

## alvorens God en de Juſtite om vergiffenis te bidden.

u - * • - - -
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heid in het ſtraffen grooter moet zyn, als in de

laatſte, welke alleen door de eer en deugd be

ſtiert word, gelyk men hier over fraaye aanmer

kingen by de Praeſident MoNTEsQIEU liv. VI.

chap. IX. lezen kan. -

Dog my is ook bewuſt, dat verſcheide Staat

kundige Schryvers die zagtheid in een Gemene

beſt wel degelyk verwerpen; Men kan daar van

mede zeer goede zaken vinden in de PoLIT.

DiscoURs. V. B. VIII. Diſc. *

Dewyl dit ſtuk in het zamengevoegde, in con

creto, met opzigt tot het een of ander verſchil

lend Staatsbeſtier hier liefſt onbeſliſt laat,

Weet ik zelfs in abſtracto , de zaak op zig

zelfs beſchouwt, haaſt niet te bepalen, wat beter

is (zo 'er een beter kan wezen in twee zaken,

welke beide kwaad zyn) al te ſtraf of al te
zagt te zyn. - v,

Ik zal egter myne gedagten niet verbergen,

Dog vooraf zy het my geoorlooft alhier een

noodzakelyke onderſcheiding aan te neemen, die

vooral in dit ſtuk mynes oordeels, betracht moet

worden, dat is dat men moet onderzoeken of men

iets met of uit een drift doet en gevolglyk, of

men opzettelyk dan by toeval zig te buiten gaat.

By voorbeeld: Een Vader kan zyn Kind met al te

groote gramſchap tugtigen, ofſchoon hy alleen

door de reeden tot de ſtraf word aangezet; By dit

ſtraffen is dan wel eenige verſtoortheid, dog egter

doet of laat de Vader niets om dezelve; Zo is en

blyft dit dan altyd een goede Vader, want hoewel

hy ſtraft met toorn, geſchied dit niet uit toorn;

Maar een Vader, die zyn Kind kaſtyd uit toorn,

namentlyk zo, dat de toorn de oorzaak is van dat

kaſtyden, is een kwaade Vader, al was er miſſchien

-- -- D 5 de
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de grootſte reden om te kaſtyden, Daar is dus zo

veel kwaad niet by, als de drivt-liefde uit onze

menſchelyke zwakheid by het oefenen van de ſtraf

en dus by ons doen zig voegt, dan wanneer die

drivt-liefde, als de aanleidſter, ons doen voorgaat.

Dewyl nu hier uit blykt, dat om te bepalen of

een van de twee uiterſten in het ſtraffen geoefent

volſtrekt kwaad is, men deze onderſcheiding niet

ongevoeglyk kan raadpleegen;

Zo zal de beſlisſing van de voorgeſtelde Vraag

voornamentlyk moeten lopen over het meeſte

nadeel, welk uit een van deze twee uiterſten met

betrekking tot het menſchdom in het gemeen of

de zamenleving ontſpringt.

En dan zou ik oordeelen, dat de wereld meer

nadeel lyd by te zagt, als by te hard ſtraffen.

Want hoewel wy door de wreedheid onze

ziele meer ſchade doen, dekken wy egter onzen

evenmenſch daar door meer tegens de ſnode

aanvallers op ons leven en bezittingen, als door

een al te grote zagtheid, welke dit ook uit

werkt, dat een misdadige niet genoeg in zyn

boosdoen geſtuit en een ander behoorlyk afge

ſchrikt word , welk een en ander wederom dit

tot een gevolg heeft, dat tot het kwaaddoen in

onze bedorven wereld, die daarom door de

Goddelyke ſtraffen weinig beteugelt word, om

dat ze door de lankmoedigheid des Heeren uit

geſtelt word en niet datelyk op het kwaadvolgt, te veel velt wint. uw

y CICERo vrieg daarom met een zoort van aan

doening in zyne Redevoering, welke hy tegens

Catilina deed : Of iemand, die wanneer zyn

Vader en Kinderen van de Slaaven vermoord,

zyn Vrouw omgebragt; zyn huis in brand geſtoo
: - s / - -

ken

/
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ken waren, die boosdoenders niet na mate van

hun doen ſtrafte, zagtmoedig en mededogent,

dan liever onmenſchelyk en wreed geoordeelt
moeſt worden. p -

- Hoe zeer wy nu aan de grote toegeventheid,

die er toen ter tyd in Romen heerſchte en tot

deze zamenzwering van Catilina oorzaak gaf,

verſchuldigt zyn, dat wy ons in, dit meeſterſtuk

van welſprekentheid, welk wy mogelyk zonder

dat niet zouden gezien hebben, mogen verlus

tigen, is, met betrekking zelvs tot het tegens

woordige geval, het zeggen van den welſpree

kenden Apoſtel PAULUs Rom. XIII. alhier vry

korter en ſterker: -

Zy is Gods Dienareſſe u ten goede, maar

indien gy kwaad doet , foo vreeſt, want ſy

en draeght het zweert niet te vergeefſch.

Want (herhaalt Hy v. 4.) zy is Gods diena

reſſe, een wreekſter tot ſtrafje den geenen,

die kwaad doet.

Geen wonder dan dat de Romeinſche Wetten

tegens het verbergen, en niet aangeven van mis

dadigen zo ſterk by uitdrukkelyke Wetten voor

zien hebben, gelyk daar van opzettelyk in tit. ff.

de Receptat. & C. de his qui latronis vel aliis

crimin. reos occultawerint. -

Waar uit wy, in vergelyking met l. 3. S. 3. ff de

incend. Ruin. Nauf l. 3. S. 12. ff adSCtum Silan.

l. ult. S. ult. ff de Abig. enz. weten, dat, quia

receptores non minus delinquunt, quam adgres

ſores, of zo als ons ſpreekwoord zegt. de heeler

zo goed is als de ſteeler, die gene met dezelfde

ſtraffe geſtraft wierden, als de misdadige zelfs,

wanneer ze aan de daad mede ſchuldig waren of

daar toe betrekking hadden, en wanneer ze dit

r - Ult

w

-
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uit geen voordeel deeden, met een boete, ban

niſſement of diergelyke.

En hoewel hedendaagſch, volgens het gevoe

len onder anderen van GROENEw. add. tit. C. de

his qui latrones, de ſtraffen by deze Romeinſche

Wetten geſtelt, niet in allen deele zouden in agt

genomen worden, maar die na gelegentheid der

zake van het goedagten der Rigters zou afhangen,

is en blyft het egter zeker, dat die verbergers van

misdadige thans mede niet buiten ſtraf zyn;

Zelfs hebben Haar Ed. Groot Mog. daar tegens

by uitdrukkelyke Wetten voorzien, welke by

GROENEw. mede aangehaalt zyn.

Wanneer nu deze menſchelyke inzettingen niet

kragtig genoeg zyn, om het verkeerde medelyden

met een misdadige te overwinnen,

Wat zal men dan zeggen, wanneer ik een aan

toon, dat ze zig hier door vloek in plaats van ze

gen op den hals halen.

Zy gedenken maar eens aan de ſchrikkelyke

uitſpraak, welke de Koning Iſraëls over Achab,

die Benhadad hadde zoeken te verbergen, deed:

Om dat gy den man, die ik verbannen hebbe,

zit de hand hebt laten gaan, zo zal uwe ziele

in de plaatſe zyner ziele zyn. 1 KoN.XX. v. 42.

Voorts wanneer in iemand eene zonde zal

zyn, dic 't oordeel des doods weerdig is dat

hy gedood zal worden, DEUT. XXI. v. 22.

Wil hy zelfs niet, dat de Vader en Moeder

haar wederſpannigen Zone zullen grypen, en

hem uitbrengen tot de Oudſte zyner Stad, op

dat hy geſtenigt worde, DEUT.XXI. v. 18--2o. (d)

God

(d) Ik bekdn dat in dit geval het menſchelyke en tedere

ouders hart veel uitvlugten zal zoeken; , * * * * *

R - Pas
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God die uitdrukkelyk gewilt heeft, dat gy het

boſe uit het midden van u ſult weg doen,

heeft nooit ſchuilplaatzen zelfs verordineert voor

opzettelyke boosdoenders, maar wel voor onge

lukkige, dat is, voor zulke die eene ſiele on

wetens geſlagen heeft. NUMER. XXXV. v. 11.

Waarom dan een kwaaddoender verborgen

om hem de wettige ſtraffe hem van God opge

legt en geboden, dat zyne machten die Hy

geordineert heeft zouden oefenen, te doen

ontgaan? -

Zullen wy dan door ons reukeloos oordeel

te vellen over die mannen en dezelve een erken

tenis te beneemen, welke van Gods wegen

oeffenen (want daar en is geen macht, dan

van God) ons ſchuldig maken aan die uitdruk

kelyke vloek over ons uitgeſprooken en als de

ordinantie Gods wederſtaande over ons zelven

een oordeel haalen? (e)

Zo gy, verkeerde barmhertige! dan nog mede

lyden hebt, moet dit geen veroordeeling van

\ UW

PAULus de Regtsgelaerde, in l. 2. ff de Receptat begreep

de kragt daar van in het verbergen van zyn nabeſtaande zelfs

voor de ſtraf, en daarom heeft hy door de wet tegens die

gene te verſagten, de menſchelyk aandoenelykheid wel wil

len te gemoet komen, Eos (zyn deszelfs woorden) apud

quos affinis vel cognatus latro conſervatus eſt, neque abſolven

dus, non enin par eſt eorum delictum & eorum, qui nihil ad

ſe pertinentes latrones recipiunt. ,,

(e) De heilige PAULUs Hand. XXIII. dagt vry ingetogen

der; want, na dat hem de Hogeprieſter over zyne verwy

tingen op de mond wilde laten ſlaan, was het wel verre,

dat hy daar in voortvaarde; In tegendeel had hy, na deze

hoonende beſtraffing , bedaartheid van gemoed en ontzag

voor de Hogeprieſterlyke waardigheid genoeg van zyn dwa

ling als te herroepen, zeggende: Ick en wiſt niet dat het de

Hogeprieſter was, want daer is geſchreven, den Overſte uwes

volks en zult gy niet vloecken.
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uw wettige Overheid uitwerken, maar laat ze

daar in beſtaan, dat God zo een misdadige aan

zyn eigen zelfs te veel overgelaten heeft, zo

dat hy de geboden des Heeren veragt heeft en

dus een voorwerp van ſtrafoefening geworden

is ; dog niet over dat hy zyn verdiende ſtraf

ontvangt. -

Verbeel u niet, dat gy , door zo eenen de

ſtraf te onttrekken, liefde aan uwen evenmenſch

bewyſt; , -

In tegendeel, in plaats van een onnut lid van

het lighaam der ſamenleving te doen afſnyden,

ſtelt gy het zelve aan zyne gehele bederving

bloot, en geeft dus gelegentheid, dat deze

kwaaddoender door de ſtraf niet gebeetert of

afgeſchrikt, mogelyk er nog meer zal beſmet

ten en bederven, al was het maar door zyne

kinderen of door zyn voorbeeld, of door zyn

opzettelyk onderwys in die boosheden op te voe

den, te verharden en dus ongelukkig te maken,

ja zelfs die zelfde en nog ſlimmer euveldaad

door de ſtraffeloosheid aangewakkert, aan u of

uw evenmenſch plegen, welk een of ander niet

geſchieden zal, wanneer hy zyn verdiende ſtraf

ontvangt. tº

Ik weet nog een ſchynreden, welke uw ver

ſtand benevelt. -

Deze is de voorzienigheid, welke gy meent

dat zig in zo een geval laat zien, en dat elen

dige ſchepſel als in onze handen gegeven heeft,

om by ons een ſchuilplaats te vinden; Uit wel

ke hem te ontdekken of over te geven, even

zo veel zou zyn , als ons aan het bloedſtorten

van dien ontſnapten zelve ſchuldig te maken.

De
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De verkeertheid van dit begrip, is reets uit

het voorafgegane genoeg op te maken.

Ik doe er hier alleen by , dat, zo de voor

zienigheid dezen hadde willen verloſſen, zy mid

delen daar toe genoeg zou geweten hebben, en

nog weten; En in dit geval zou de beſchuldigde

vrymoedig kunnen zeggen:

Ipſe Deus ſimulatque volam me ſolvet. (f)

\

Ik vrees geen ſtraf, want God weet ik dat

gewis

Uw doen verydelt, zo 't zyn behagen is.

En op zig zelve toepaſſen, hetgeen de Za

ligmaker aan zyne Apoſtelen zo trooſtelyk toe

ſprak, MATTH. X. v. 19. Doch wanneer ze u

overleveren, zo en zult gy niet bezorgt zyn, hoe

of wat gy ſpreken zult, want het zal u in het

zelve uure gegeeven worden, wat gy ſpreken
zult. s

(f) HoRAT. lib. 1. Epiſt. 17.

S TE R F-G E V A L.

's GR A V E N H A G E.

Den 3o. dezer is alhier 64. Jaar oud zynde,

overleden de Heer

Mr. Jo HAN » - KEMPENAAR

Griffier van den Raade en Leenhove van Braband

en Overmaze.
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L ET T ER NI E U W S.

IV Y IM E G E N.

By van Goor is gedrukt, aldaar en te THIEL

by Repelius en Warmeskerke en op andere

plaatzen te bekomen: Een Requeſt van Hendrik

Wouters Verwey Inwoonder van Drumpt, aan

de H. H. Staaten van Gelderland gepraeſenteert

met klagten van vexatien hem door den Richter

van Tielerwaart (zo voorgeeft) aangedaan, ter

oorzaak van het gepaſſeerde ten zynen Huize

op Sondag den 2. Dec. 177o. door Lieden, die

goederen van het gevaar van watersnood hadden

gered, koſt 5; ſtuiv.

H A A R L E M.'

By Arts Tolk, is gedrukt en te bekomen:

Proces Matrimonieel tusſchen M. LoNGEvILLE

meerderjaarige jonge Dogter, thans wonende te

Amſterdam, en FLORIs KooPMAN meerderjarig

Jongman Notaris en Procureur te Haerlem, met

alle de ſtukken en munimenten van wederzyden

daar toe relatief, en het Vonn is door de Edele

Agtb. H. H. Schepenen der Stad Haerlem daar

in geſlagen. In fol. a 48. ſtuiv.

's G R A V | E N H A G E.

By Wynants en op andere plaatzen meer is

te bekomen : De conſcientie van een ApvocAAT

of de Eerlykheid van Mr. JAN. a 3 ſtuiv.
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R E GT S GE LE ER DE.

v. v E R T O o G.

Voor de Maand May 1771.

Creſcit & auditis aliquid novus adjicit auctor

---- illic temerarius error.

OvID. Met. XII. 58.

Die door iets by te doen een anders werk

vergroot,

Stelt al te reuk'loos vaak zig aan een

dwaling bloot.*

sº:3%9 wy ons in het uitgeven van ander

mans werken alleen bepaalden tot het

# Z # gunt door de Schryvers zelfs geboekt

Zºw:sºr is, begingen wy maar eene misſlag,

dat is, dat wy alleen den Schryver

zelfs, dikwils tegen zyn begeerte, aan de beris

ping van kundige en vitteryen van neuswyze Lee

zers bloot ſtelden;

Daar wy, door 'er iets van het onze by te voe

gen, ons er zelfs mede aan wagen, zodanig, dat

wy hier door dikwils in een dwaling geraken,

waar in wy ons onvoorſigtig werpen, juiſt om dat

wy 'er buiten hadden blyven kunnen:

Illic temerarius error:

Terwyl ik vreeze my daar aan mede ſchuldig

gemaakt te hebben en daarom in de eerſte perſoon

ſpreek, vind ik my verpligt dit in andere ontdek

kende niet te verbergen. De

* Deze overzetting beken ik meer op het tegenswoor

dige geval gepaſt, als met de waare zin in het zamenge

voegde by OvID. overeen te komen. :

W. DE E L. E
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De twee werken, waar van wy thans moeten

ſpreken, beveſtigen eenigſins onze aanmerking.

Deze, die wy daarom te meer by malkanderen

nemen, om dat ze een en dezelfde Uitgever heb

ben, en Deze ze wederom met vermeerderingen

verrykt heeft,

Novus adjicit Auctor,

Zyn de volgende:

I.

v E R H A N DE L IN GE

over de •

\

M1sD AD EN EN DE RsEL v ER STRAFFEN

voor een groot gedeelte opgeſtelt by Wylen

Mr. J O H A N M O O R M A N

Zeer vermaard Advocaat en Burgemeeſter der

Stad H U Ls T;

voorts vervolgt en ten einde gebragt door

Mr. JOHAN JACOB v AN HASSELT

Advocaat voor den Hove Provinciaal van Gel

derland en Auditeur Militair te Arnhem.

Alles na de hedendaagſche Criminele Regtsgeleert

heid ingeſtelt en ten gebruike van Polityken

en Militairen, aan wie de ſtraffen der

misdaden is aanbevolen in het Licht

gegeeven.

Tweede Druk.

Te A R N H E M

By Jacob Nyhoff, Boekverkoper 177o. Q":

N
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II.

sc H. o L 1 A

A D

R E F O R M AT I O N E MI

c o M 1 t A T U s

2 u t P H A N 1 e

of

A A N TE K EN 1 N G EN

op

De Reformatie der Land-rechten, Gebruiken

en Gewoontheyden der Graafſchap Zutphen.

opgeſtelt en uitgegeven

door

Mr. JoHAN JAcob van HAssELT

/ Regtsgeleerde.

Eerſte Deel.

Te A R IN - H E - M

By J. H. Moeleman, Boekverkoper 1771,

Quarto. -

E 2 - - H, Onº
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I. Om ons gezegde te ſtaven, zullen wy zo

zeer niet handelen over de waarde van het klare

en nuttige Tractaatje van Wylen de Heer MooR

MAN, zo als het zelve reets door de Heer J. J. vAN

HAssELT in 1764. en dus voor onze tyd (zie ons

I. D. bladz. 16. en 17.) is uitgegeven;

Alleen ſpreken wy thans van een zeker byvoeg

zel door den Uitgever over de Lapis Cornelius

bladz. 368. S. gemaakt en die in een Grafſtede

door de Arbeiders aan de fundamenten van de

Nieuwe Kerk van St. Peter in den jare 1543. zou

de gevonden zyn; De Schryver verklarende om

trent deze Steen geen naricht te hebben kunnen

vinden, heeft zekere HENR. JANUs AQUILIUs daar

over eenige bedenkingen opgegeven, en dit heeft

wederom aanleiding gegeven, dat de Heer vAN

HAssELT zig by deze nieuwe Druk daar over dus

uitlaat--- bladz. 368. S. ,, By dezen Nieu

, wen Druk oordele ik te moeten voegen, dat

,, eenen zekeren Henr. Janus Aquilius in het

,, Nederduits (het geen ik hope dat beter treffen

,, zal als met de Lapis Cornelius) Henr. Jan

,, Arents genaamt, by een aanmerking uit Zuid

,, veen den 24. Octob. 1765. in de Boekzaal daar

,, van iets heeft opgegeven, waar voor hem zou

, de bedanken, indien zyn onderrigt niet te zeer

, op een gisſing was gebouwt, en dus de Lapis

,, Cornelius een onzekere Steen bleef, meer zal

,, ik hier niet van aantekenen; -

Zonder in dezen iets te beſliſſen, zullen wy daar

uit alleen opmerken, hoe gevaarlyk het dikwerf

voor ons Regtsgeleerde is buiten noodzakelykheid

in het Grammaticale te vallen, en ons dus in za

ken te geven, die niet volſtrektelyk van ons beroep

Zyn.

- Het
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Het crimen Laeſie Latinitatis is niet minder

ſtrafbaar als Majeſtatis.

Immers Keyzer Sigismund (zo ik meen onthou

den te hebben) op het Concilie te Conſtans ver

manende: ut illa nefanda ſcisma eradicetur, en

dus de misſlag begaande van 73 ſcisma femini

generis te maken, haalde zig de ſcherpe berisping

van de Cardinaal Placentinus op den hals: Domine

ſcisma eſt generis neutri.

En hoe Hy zig ook zogt te beroepen op zyn

Keyzerlyk en Roomſch Koninglyk gezag: Annon

Ego ſum Rex Romanus & ſuper Priſcianum &

ejus Grammaticam, kon Hem immers dit niet te

ſtade komen; dewyl die oude en voortreffelyke

dog op dit ſtuk ganſch niet gemakkelyke Taalken

ner M. PoMPoNIUs MARcELLUs reets voor lang

beſliſt had: Hominibus dare Caeſar potes Civita

ten Romanam, verbis non potes.

Hoe ſpaarſaam zig nu ook de Uitgever omtrent

deze Lapis Cornelius (die 'er egter had uit kun

nen blyven, om dat de gehele beſchryving van

die Grafſtede aldaar onnodig was) by de Eerſte

Druk uitlaat en hoe onkundig hy zig dienaan

gaande ook verklaart: ,, Quarum altera Corne

, lius altera Topazius, zo leze ik daar, blyvende

,, my onbekent wat een Lapis Cornelius is, en

,, hebbe ik daar van ook niets by andere Schry

,, vers kunnen vinden, nog door vragen eenig

,, narigt bekomen,” heeft Hy egter een Gram

maticus (in een ruime betekenis genomen)

gaande gemaakt; *

En ofſchoon de onderrigting van de Heer

AQUILIUs juiſt niet onvriendelyk is en tot op

heldering dienen kan, ontzenuwt dit onze ſluit

reden niet, om dat daar uit blykt, dat die Hee

E 3 TCIA
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ren niet ligt iets ongemerkt van dien aart laten
voorbygaan; ' - en

De voorzigtige uitdrukking ondertuſſchen van

de Heer vAN HAssELT doet nog giſſen, of Zyn

Wel-Ed. , inval Hy zig met wat veel vertrou

wen hier over uit gelaten en de zaak wat meer

beſliſſend behandelt had, zo gemakkelyk wel was

vrygekomen. - - - - - -

Denk ondertuſſchen niet Lezer, dat, daar ik

aan de eene kant wel wil toegeeven, dat een

Practizyn juiſt die doorknede kennis niet behoeft

te hebben in het Grammaticale en vele zig dik

werf niet ongepaſt met ALCIATUs (a) in een

diergelyk geval zouden kunnen beroepen op den

Redenaar CAssIUs SEvERUs, die over zoortgely

ke zaak in verſchil raakte met den zo evenge

noemden Letterheld Pomponius Marcellus, zei

de gemeent te hebben cum adverſario de jure

non de ſolaecismo cantroverſiam fore. -

Het aan de andere kant ondraaglyk en ſchan

delyk is, dat een Regtsgeleerde, welkers oude

voorgangers merendeels goede taalkundige wa

ren, daar in niet zou onderleit zyn. * -

In tegendeel zyn die taalkunde zo in een be

paalde als ruime zin genomen, mitsgaders de Li

terature al te veel verknogt met de Regtsgeleert

heid, om derzelver van een ſcheiding zo ligtelyk
toe te laten. ' * : - - - - - - - - - - - - w

Zelfs zou BARToL. ad l. 2. C. de ſent. ex pe

riculo (Alii breviculo , ſed forſan male) recit.

een ſententie wegens een Grammaticale misſlag

voor onwettig houden , aan wien men anders

toeſchryft het bekende : De Verbibus non curat

JCtus. W - - - - - ---- -- -

- v . II. Het

(a) Lib, IX. Paterg, c. 24.
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II. Het tweede, de ScHoLIA van de Heer van

HAssELT betreffende, zyn deze niet anders als

een vervolg van die gene , welke door de Heer

DE RoLLER verzamelt, door de Heer vAN HAs

sELT reets uitgegeven of vermeerdert en door ons

(I. D. IV. Vert.) omſtandiger zyn bejegent.

By onderzoek van dit tweede Stukje van het

eerſte Deel vinden wy , dat, hoewel wy daar

uit nu onderſcheidentlyk zien wat van den SCHRY

vER en wat van den UITGEVER is, ook dit Stuk

je met minder ontoepaſſelyke zaken is opgevult

en eindelyk veel ſententien zyn aangehaalt die,

vooronderſtelt dat ze wel nagezien zyn, van veel

nut kunnen zyn, het egter , zo als het vorige,

niet veel verhevens of nieuws behelſt ; 't gunt

egter deszelfs nuttigheid niet geheel uitſluit :

De plaats van MARTIALIs:

Sunt bona Sunt quaedam mediocria -

Que Legis hic.

Ofſchoon er hier en daar iets goeds kan

onder weezen,
-

Zult gy daar in nogtans niet veel byzon

ders leezen.

door ons I. D. IV. Vert. gebezicht verlieſt,

volgens onze gedagten, niet veel van deszelfs

toepaſſelykheid. -

N

Dit voor afgegaan zynde paſſen wy er het ge

volg in onze textwoorden voorgeſtelt:

I is

E 4
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Die door iets by te doen een anders werk

vergroot, *

Stelt al te reukloos vaak zig aan een dwa

ling bloot.

mede op toe.

Om dat de Heer van Haſſelt ad Tit. V. art.

XII. n. 4. & 5. aldaar commentarierende over

de woorden : Exceptiones Recuſatorias of de

clinatorias, en buiten noodſakelykheid optellende,

welke daar onder gehoren, dezelve bepaalt tot

dit viertal: ,, En deze zyn vier in getal nimirum

,, exceptio declinatoria, litis pendentis, litis

, finitae & transactionis en die er onder gecom

, prehendeert worden de exceptio judicis in com

,, petentis en ook de exceptie recuſandi judi

,, cis, nam & illa Exceptio declinatoria di

,, citur.

Want hoewel wy onder de Declinatoire Ex

ceptien al de Recuſatio judicis willen plaat

zen, komt het ons een dwaling tegens de eerſte

beginſelen van regten en den aart en onderſchei

ding van Exceptien te zyn , dat de Heer vaN

HAssELT by voorbeeld de Exceptiones litis pen

dentis, litis finitae & transaction is onder de

declinatoire telt.

Want, ofſchoon men eens door ſterk te ſubti

liſeren een Exceptie van Litis pendentie tot de

declinatoire al kon te huis brengen, om dat door

die te objicieren wezendlyk ad imitationem prae

ventionis de jurisdictie van den Rigter gedecli

neert word, zou het wat al te ver gaan de Ex

ceptien van tranſactie enz. daar onder mede te

plaarzen, om dat (waarlyk een fraaye gevolgtrek

kirg!) een zaak volkomen afgemaakt zynde en

- " - - - - - - - dus
/
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dus geen verder onderzoek van den Rigter kun

nende lyden, gevolglyk ook des Rigters jurisdictie

gedeclineert of gerecuſeert word, dewyl hy over

de zaak, als niet meer in wezen zynde, niet kan

erkennen.

Is er dan geen onderſcheid in Regten vaſtge

ſtelt tuſſchen Exceptien, die de zaak uitſtellen en

die ze in het geheel vernietigen?

Is een declinatoire Exceptie niet een ſpecies

van dilatoire, om dat ze de zaak om gezond te

ſpreken, maar uitſtellen, als dezelve niet afdoen

de, maar van den incompetenten tot den compe

tenten en van den ſuſpecten tot den niet Sus

pecten Rigter brengende;

Zo dat in dit opzicht immers alle declinatoire

Exceptien zyn dilatoir, dog alle dilatoire niet

declinatoir, om dat men diſtingueren moet tus

ſchen een erkentenis van iemand over een zaak in

het geheel te declineren en uit te ſtellen. -

In het eerſte geval kan er een Rigter in het

geheel niet over oordeelen, daar in het tweede

geval na verloop van zeker tyd zulks wel geſchie

den mag,

Zo dat dit wel altyd uitgeſtelt, dog altyd niet

gedeclineert word. -

Om dat door het ontydig aanſpreken, de zelf

de Rigter wel blyft, dog zyn oordeel maar alleen

uitgeſtelt word, en geenſins in 't geheel benomen.

Want door een in competent Rigter te zoeken

de zaak te gelyk uitgeſtelt word door Renvoy tot

een ander, en de eerſte Rigter geheel gedeclineert

en voorbygegaan word.

Daar in tegendeel door een peremtoire Ex

ceptie als die is van transactie, immers niet be

oogt word, om de zaak van de eene Regtbank
J - E 5 tot
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tot de andere te brengen, of het onderzoek daar

over te doen uitſtellen, maar om alle erkentenis

van wat Rigter het ook zy over de merites van

een zaak, die reets afgemaakt en dus geen voor

werp van beſlisſing meer is, geheel af te ſnyden.

Dog moogelyk houde ik my in zo een klaare

zaak al te veel op; - - - - -

Het zal dus genoeg zyn aan te halen de uit

drukkelyke diſtinctie en definitie van GAJUs in

l. 3. ff de Excep, gemaakt en gegeven.

,, Exceptiones aut perpetuae & peremtoriae

,, ſunt aut temporales & dilatorie; perpetuae

, & peremtoriae, queſemper locum habent nec evi

, tari poſſunt, qualis eſt doli mali, & rei ju

,, dicatae & ſi quid contra leges ſenatus conſultum

,, ve factum eſſe dicetur , item Pacti conventi

,, perpetui id eſt ne omninopecunia petatur; Tem

,, porales atque dilatoriae ſunt, quae non ſemper

,, locum habent ſed evitaripoſſunt, qualis eſt pacti

,, conventi temporalis, id eſt, ne forte intra

,, quinquennium ageretur.

En zo men al in twyfel zou durven trekken,

dat onder deze beſchryving de Exceptie van

trasactie niet zoude moeten begrepen worden,

heeft men maar deze drie zaken gade te ſlaan:

1. ,, Qui fidem licitae transactionis rupit non

, exceptione tantum ſubmovebitur, ſed & poe

,, nam , quam , ſi contra placitum fecerit rato

,, 'manente pacto ſtipulanti recte promiſerat, prae

,, ſtare cogetur. v. l. 16. f. de Transact.

2. ,, Non 'minorem auctoritatem transactio

, num, quam rerum judicatarum eſſe, recta

,, ratione placuit, ſi quidem nihil ita fidei con

,, gruit humanae , quam ea, quae placuerunt,

, cuſtodiri. v. l. 2o. C. Eod.
-1

3. ,,Quod
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3. ,,Quod res judicata & transactio ſempel

,, quod ad exceptionem (non vero quod actio

, nem & ſic minime obſtat l. '28. C. Eod.)

, comparentur v. l. 1o. l 16. C. Eod. adeoque

, ut dispoſitum in illa cenſeatur etiam dispoſi

, tum in bac ex natura comparatorum. " "

Alles ten beſluite, dat de Heer vAN HASSELT

contra principia juris zig in een dwaling werpt,

of zig kwalyk uitgedrukt heeft, alzo nog nooit

iemand ſtrafloos een Exceptie van transactie in

vim dilatoriam vel declinatoriam geproponeert

heeft, ten ware Hy een transactio als het genus

ſtellende, en transactio perpetua & temporalis

tot ſpecies maakte, dog dit ſtryd voor eerſt tegens

de zin van zyn gezegde, waar in hy de Exceptio

Litis finitae (waar mede men ook wel eens die

van transactie bedoelt arg. l. ult. ff pro ſocio

j. d. l. 16. C. de transact.) mede als een van

de vier optelt, en zou dit voor een twede een

Soloecismus juridicus zyn, om dat ro transactio

nooit in die zin van een exceptio temporalis ge

bezigt word, maar die voorkomt onder de bena

ming van de Exceptio plus petitionis tempore,

patti conventi temporalis de non petendo & c.

Quia transactio non eſt pactum nec contractus

innominatus ſed controverſie terminatio & de

ciſio. v. l. 2. l. 9. S. ult. ff l. 15. l. 17. C. de

Transact. l 122. S. 5. de V. O. jung. l. 3. S. 1.

ad l. Falc. l. 13. C. de furt. l. 7. l. 17. l. 33

C. de transact.

Mogelyk denkt de Heer vAN HASSELT fyn ge

noeg, om hier het oog te hebben op een pattum

de alio judice adeundo by de Doctoren genaamt

patium jurisdictionis dativum ſeu prorogativum
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& translativum om dus uit dien hoofde een

jurisdictie te declineren.

Dog boven en behalven, dat wy Zyn Wel-Ed.

van die ſpitsvindigheid niet verdagt houden, loopt

dit tegens de definitie, natuur en gewonelyk ge

bruik van het woord transactie aan;

Ook zou Zyn Wel-Ed. dan die diſtinctie, wel

ke hy propter adjunctam litis finitae exceptio

nem niet kan gepraeſumeert worden in het oog

gehad te hebben, hebben moeten maken;

Om niet te melden, dat de uitwerking van

zodaan pactum de adeundo alio judice vergele

ken wordende met een transactie dit terſtond

vervalt.

Want van het eerſte kan iemant jure Civili

Romano reſilieren v. l. 18. ff de jurisd. Daar

hy aan de tweede vaſt zit.

Eindelyk , om ons te bekortigen, is in het

eerſte geval de zaak van een andere gedaante,

als in het tweede,

Om dat hier niet de Gedaagde of Verweerder,

maar de Aanlegger of Impetrant zig op dat

pactum beroept en ex prorogatione jurisdictio

nis zyn parthye voor den verkoren Rigter roept,

Dus hier geen exceptio pacti de adeundo judice

geproponeert, maar daar uitgeageert word, arg.

l. 19. S. 1. ff de jurisd.

Daar in cas van transactie, als de zaak en

niet den Rigter rakende, deze Exceptie door

Gedaagde geobjicieert word. -

Dog, zal men urgeeren kunnen, keer het ge

val om, en ſtelt dat een Aanlegger of Impetrant

den Gedaagde, met welke hy egter een ander

Rigter verkoren heeft, convenieert voor zyn com

petenten Rigter, zou dan die Exceptio pacti#
- (7/76
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adeundo alio judice niet mogen of kunnen geob

jicieert worden? 2.

Wy menen, dat, behalven dat het niet wel

een caſus dabilis is, dat iemand zig graag van

zyn eigen Rigter ziet geavoceert, dit bezwaar

lyk zou mogen geſchieden voor een competent

Rigter, welke een Onderdaan of Ingezeten zo ligt

niet mag voorbygaan. v. ScHoMAK. part. V.

Conſº XIX. n. 55. XXI. n. 32. 33.

En zo het kan geſchieden, zou deze Exceptie

geen andere wezendlyk zyn als de Exceptio

Litispendentie, zo de actie reets elderwaarts

ex prorogatione geïnſtitueert was of Compro

misſi, zo die ſubmisſie of reductie ad bonum

Virum werkelyk dog maar blotelings geſchied

was, vid. Groeneweg. ad l. 3o. ff de Rec. qui arb.

Waar mede wonderlyk ſchynt overeen te ſtem

men het Wetboek of Land-regt der Graafſchap

Zutphen door de Heer vaN HAssELT hier wor

dende gecommentarieert tit. IX. art. 7. Ghelyck

ook d'Officiers die contra venierende parthyen

tot vollenvoering der Compromiſſen – ſullen

bedwingen. enz.

Dog dit raakt dus wederom de perſoon van

den Rigter en niet de ſubſtantie van de zaak,

waar op de transactie betrekking heeft.

Dog, voor ik hier afſcheide, komt my nog te

binnen, of de Heer vAN HAssELT ook begrepen

heeft, dat men by de Exceptie van transactie,

litis finitie, litis pendentis mogende perſiſteren,

zonder ten principalen mede te antwoorden, (zo

als dit hier in Holland gebruikelyk is. ZURck

v. Except. S. 1. en in Gelderland wel meer mag

geſchieden, ſchoon anders een Verweerder zyne

Exceptien peremtoir aldaar te gelyk met de defen

ſie
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fie ten principalen moet voorbrengen, zie ScHRAs

sERT ad Ref Vslav. cap XVIII. art. 1o.) byge

volg deze immers quod ad effectum gehoren tot

die gene, welke in primo termino moeten gepro

poneert worden.

Hier toe geeft my aanleiding het gnnt Zyn

Wel-Ed. n. 13: aantekent uit DE RoLLER, dat in

dezen artykel Landregtens geen mentie gemaakt

wordende van de peremtoire Exceptien dit een

caſus omiſſus zou zyn en dus uit het Jus. Rom.

ubi ille ante litis conteſtationem , quippe litis

ingreſum impedientes, objiciendae ſunt, moeten

geſuppleert worden. ... . -

Dog voor eerſt heeft de Heer vAN HAssELT ver

geten na te zien het Nieuwe Reglem. der

Graafſchap art. 26. Zie het GRooT GELD.

PLAcAATE. III. D. col. 6o2. (welk mogelyk, dog

niet dat van 1696. (b) II. D. col. 614. art. 13.

het zelfde ordonnerende, na dode van de Heer

DE RoLLER is uitgekomen) Aldaar word uit

drukkelyk geſtatueert: ,, Alle exceptien, welke

, de meriten ten principalen raken, zal den

, Verweerder by zyn Antwoord ten principalen

, te gelyk kunnen en moeten voorwenden, en

, daar over by order recht verwachten.

En wanneer nu voor een tweede des onaange

zien zodane Exceptie van transactie zou mogen

vooraf geproponeert worden, blyft het dog altyd

een peremtoire Exceptie; quae, licet non ſem

per merita cauſa , quippe per transactionem

terminatae & deciſe, reſpiciat, tamen totum

negotium perimit.

En dan hadden zig Zyn Wel-Ed. wat klaarder

moeten uitdrukken en niet zeggen, ,, En deze

,, (Re

(b) Zie pag. 358.362.

w
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, (Recuſatorie & declinatoriae) zyn vier in ge

, tal, mimirum exceptio declinatoria, litis

, pendentis, litis finitae & transactionis.

Maar gezegt hebben, dat de declinatoire en

recuſatoire Exceptien in primo termino enz.

moeſten geproponeert, dog de peremtoire, on

vermindert dezelve, met de principale defenſie

behandelt worden, uitgezondert die van litis

finitae, transactie, waarby geperſiſteert zou mo

gen worden zonder ten principalen te antwoor
den. - -

w
-

A A N ST EL L IN GE N.

H. H. Mog. hebben aangeſtelt de Heeren

Mr. H EN DR I K H O E U F T

- (Ot

R A A D s H E E R

Cn

Mr. P I E T E R. v A N S P A A N

(OC

G R 1 F F 1 s a

t van den

RAADE EN LEENHovE VAN BRABAND
EN LAN DE VAN overnazi,
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LETT ER NI E U w S.

A R N H E M.

By J. Moeleman zal by inſchrvvinge herdrukt

worden: Mr. J. J. vAN HAssELT Onderrigt over

het houden van Krygsraad in de Guarniſoenen

van den Staat der Verenigde Nederlanden,

vermeerdert en verbeetert , Zynde de conditien

van intekening alomme te bekomen.

A IM S T E R D A M.

By J. Kok is uitgekomen EERSTE DEEL van

den AART DER WETTEN in het Franſch beſchre

ven door den Heer DE MoNTEsQUIEU en na de

laatſte Franſche uitgave in 't Nederduitſch ver

taalt, verrykt met een menigte Philoſophiſche

en Staatkundige aanmerkingen in groot 8vo. De

prys voor inſchryving 2 - : Tweede Deel 1 - 1 o

Derde Deel 1 - 1 o Vierde. Deel 1 - 8 Met

het Tweede Deel word alle ſpoed gemaakt.

By S. van Esvelt enz. word aan de Heeren

Intekenaren afgelevert. Het vierde Boek van het

REGTsGELEERD WooRDENBoEK in Folio.

U T R E C H T.

By Gerrit Timon van Paddenburg is op de

Pers: CL. JosEPH DE FERRIERE volmaakt Notaris

2de Stuk. -

e
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'R E GT S GE LE ER D E.

vL. v E R T o o G.

Voor de Maand juny 1771.

-

-

Novi ego, quae ſit prurigo emittendi

operis, quod probatur; Nam quo

dam pacto ſocietatem laudis adfec

tat, qui aliena benedicta primus

enunciat.

SVMMacH. lib. I. Epiſt. 25.

Ik ken zelfs die onweederſtaanbaare

begeerte tot het uitgeven van die

- werken van andere, welke een

algemene goedkeuring verwerven

moeten; En daar van zal de reeden

zyn, dat men door het allereerſt

de goede gedagten van een Schryver

aan de weereld mede te deelen,
meent regt te hebben om in deszelfs

roem te deelen. -

-## % Y hebben by ons vorige Vertoog in

ſkE8W# het algemeen aangemerkt ' dat, zo

# VV # wy ons in het uitgeven van ander

## mans werken alleen bepaalden tot

4 1. het gunt door de Schryvers zelfs ge

56ëkt is, tºy maar eene misſlag begingen, dat
W. DE EL. . F is,

-
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is, dat wy alleen den Schryver zelfs, dikwils !

tegens zyne begeerte, aan de berisping van kun

dige en vitteryen van neuswyze Leezers bloot

ſtelden; -

Daar wy, door er iets van het onze by te doen,

ons er zelfs mede aan waagen, zodanig,

dat wy bier door dikwils in een dwaling

raken, waar in wy ons onvoorzigtig werpen,

juiſt om dat wy 'er buiten hadden kunnen bly
veft. - e

Daar ik nu uitdrukkelyk daar by mede bele

den hebbe, dat ik vreeze my daar aan mede

ſchuldig gemaakt te hebben, en mogelyk door

eenige Aantekeningen in dit Vertoog zelve wer

kelyk ſchuldig maak, lyd myne (ook geenſins

verzwege, maar (bladz. 5.) reets ontſchuldigde)

eigenliefde niet, dat ik dit zo onbepaalt op

my toepaſſe, en daarom aangedreven door die

ſteeds by my blyvende ikheid vleye ik my, dat,

(buiten myn Spectatoriaal gezag, welk my in

dit ſtuk boven het waterpas van de gemeene

Schryvers verheft, en vryheid geeft myn eigen

gebreken, wanneer die in andere ontdek, te

keer te gaan) daaromtrent zomtyds niet min

minder vitteryen van neuswyze Lezers zullen

plaats hebben, als nu en dan een berisping van

kundige wel geplaatſt is.

Dog wat ſpreek ik zo veel van my zelfs,

wy zullen nu gelegentheid hebben, in aanzien

van andere, de nodige en by myn vorige Ver

toog reets bedoelde bepalingen en onderſchei

dingen te maaken uit hoofde van een beoor

deling, welke wy thans vellen zullen over de

OIA"

** / .
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onlangs uitgekomen - -

c o s T U M E N

- ordonnantien en STATUTEN

DE R st AD MIDDELBURG

1 n ze e L A N D.
**

met de AANTEKEN IN GEN van

Mr. J A N p - T 1 M M ER MAN,
l

in leven Penſionaris en Advocaat aldaar;
A

waarts herdrukt zyn

» - AANTEKEN IN GEN van

Mr. c o R N E L 1 s v E R s Lü Is

eersyds Burgermeeſter en Penſionaris
derzelver Stad.

Alles verrykt met een Regiſter zo der -

Zaaken als Titelen.

t e M i D DE L B UR G

. c. P. Giliſſen

## en 3 1771.

C. Bohemer

Quarto.

- F 2 Want,
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Want, daar en de Heer De RoLLER zyne Aan

tekeningen over de I-ANDRECHTEN, DER GRAAF

scHAP ZUTPHEN , in ons vorige Vertoog nader

bejegent, ſchynt gemaakt te hebben alleen tot

een rigtſnoer in zyn practyk, en daarom dezelve

niet voornemens geweeſt te zyn hetGemeen mede

te deelen, gelyk wy (I. D. bladz. 1 12. 1 13.)

breder aangemerkt hebben, en de Heer J. J. vAN

HAssELT die egter niet ſlegts uitgegeven, maar

zelfs met zyne eigene Aantekeningen vermeer

dert heeft, handelt de Heer PERRENoT, welke de

tegenswoordigc CosTUMEN VAN MIDDELBURG met

de Aantekeningen van de Heeren VERSLuis en

DE TIMMERMAN in het ligt brengt, geheel anders;

* Dewyl voor eerſt die van de Heer VERSLUIs

reets door Hem zelve in 17o5. zyn in het ligt ge

geven (a) en ,,het voornemen van den Heer

,, DETIMMERMAN ſchynt geweeſt te zyn, om (voor

, alle andere ſtukken) de aantekeninge op de

,, STATUTEN EN CosTUMEN DERSTADMIDDELBURG

,, ter drukperſſe te bereiden. (b)

En voor een tweede de Heer PERRENoT'er niets

van het zyne by gedaan heeft, hoewel ,, niet

,, moeylyk zoude zyn gevallen meerdere aanteke

,, hingen daarby te voegen, zoo uit eigen voor

,, raad, als uit de handſchriften van den Heere

,, DE TIMMERMAN of ook wel uit een afſchrift der

, Coſtumen met kanttekeningen van wylen den

,, Heere Penſionaris BossCHAART, dog waar van

, de inhoud hoofzakelyk begrepen was in het

, gene thans is uitgegeven. (c)

Zo dat de reden, waarom wy de uitgave van

aD

(a) Zie de Vaorrede x.

-- (b) Zie Bericht III.

(c) Bericbt III. IV.
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andermans werken met betrekking tot den Schry

ver zelve, om dat het dikwils tegens zyne be

geerte geſchied een misſlag en in aanzien van den

Uitgever om dat die, door er iets van het zyne

by te doen, zig er zelfs mede aan waagt een

reukeloosheid noemden, hier ophoudende, by

nader gevolg onze vorige aanmerking op het te

genswoordig werk niet moet te huis gebragt wor

den,

En nadien zig nu de Heer PERRENoT alleen ge

kittelt vind met die onwederſtaanbare begeerte

om het allereerſt de goede gedagten van de Heers

de Timmerman aan de wereld mede te deelen,

vinden wy dit (zonder eens de verdere reden, in

het begin van zyn Bericht voorgeſtelt, nodig te

hebben) een welgeplaatſte eerzugt en oordelen

daarom, dat hy te meer in de roem van denzelve

deelen mag, om dat Hy, zonder door zyn eigen

byvoegzels te willen uitmunten, zig vergenoegt

met het gene alleen door den Schryver zelve

geboekt is, --

Hoewel Zyn Wel-Ed. reets zig in de geleerde

wereld in het bezit geſtelt heeft van iets goeds van

zyn hand of uit zyn eigen voorraad te verwagten;

Waarmede tot het uitgegeven werk zelfs afda

lende en om onze textwoorden in hun volle za

menhang daarop toe te paſſen, wy zeggen moet

ten, dat het zelve, volgens onze gedagten, een

algemeene goedkeuring verwerven moet, zo om

deszelfs kortheid, zakelykheid, en klaarheid als

opheldering uit oude geſchiedeniſſen en voorreg

ten van zyn Vaderland, -

,, Wydlopige aanhalingen uit dagelykſche ge

,, vallen en practyk zyn aan de hand gegeven,

,, dog voorgekomen dit werk te zullen bezwagen
•A * F 3 - ,, Cſl

- --
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, en buiten zyn Vaderſtad minder doen ſmaaken”

zegt de Heer PERRENoT (d) en wy vinden het

ook zo; ' ': - *. -

En terwyl wy de Heer PERRENoT voor deze

Uitgave te meer, om dat er de aantekeningen van

de Heer VERSLUIs door den tyd raar geworden nu

by zyn, en de Heer Griffier REITz voor de moeite

van het Regiſter daarop gemaakt dank zeggen,

zullen wy de Lezer eenige weinige uittrekzels daar

van tot overtuiging van ons gezegde , zo wy

meenen, mede deelen, dog alleen van de Heer

DE TIMMERMAN, om dat die van de Heer VERSLUIs

maar herdrukt (e) en reets voor lang na haar

waarde ontfangen zyn. (f) . . .

De Heer DE TIMMMERMAN commentarierende

-

over Rubr. van Officien geeft ons een beſchry

ving van het ampt en regtsdwang der Rentmee

ſteren Generaal van Zeeland, beweſten Schel

de, waar over hy bladz. 8. 9. 1o. dit volgen

de aantekent: -

,, In vorige tyden plagten de Rentmeeſters Ge

,, neraal van Zeeland beweſten Schelde hunne

,, Reſidentie niet te houden binnen Middelburg,

,, maar te Wiſſenkerke in Noordbeveland, en

,, hadden als toen niet anders als de adminiſtra

,, tie van 's Graven domeinen, tot dat in den

,, Jare 1476. de Hooge Vierſchaar door Vrouw

,, Maria den Burggraaf ontrokken zynde de ca

,, lange van alle misdadigers is gegeven aan den

,, voorn. Rentmeeſter op den 14. Maart 1476.

,, die zedert dien tydt te Middelburg is koomen

,, woonen en aldaar zyn Comptoir heeft gehou

* 5 , * * * , den:
, * *

*

" --

(d Bericht IV. - . *

(e) Zie ons I. D. bladz. 16 en 17.
(f) Zie DE LA RUE Gelettert Zeeland.

,'
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, den: welke calange by den Rentmeeſter zo

, niet telkens kunnende geſchieden, zoo als wel

, behoorde, vermits Leenmannen niet verga

, derden, zoo hebben Burgemeeſteren Schee

, penen en Raaden dezer Stad zich geaddreſſeert

, aan den Koning Maximiliaan en Hertog Phi

, lips zynen Zone, als Grave van Zeeland ,

, verzoekende dat de Rentmeeſter of de Bailliu

, van Middelburg, hebbende de calange over

, alle misdadigers ten platten Lande beweſten

, ſchelde, gehouden zullen zyn dezelve te bren

, gen op 's Gravenſteen (g) en te rechte te

, moeten ſtellen voor Burgermeeſters en Sche

,, penen, als 's Gravenmannen, in plaatze van de

, voorſchreeven Leenmannen en vervolgens ook

,, de Judicatuire over beweſten ſchelde toe te

, voegen, waar op by de voorſ. Graven aan

,, BB. SS. en Raaden dezer Stad by Privilegie

, van den 2o. January 1489. zulks is gegunt.

,, Zie de Aantek. van de Heer VERSLUis.

,, De Rentmeeſter moet te Middelburg reſi

, deeren volgens Privilegie van Vrouw Ma

, ria art. 4o. Hy heeft thans buiten alle

,, ſpeculatie den rang boven den Bailliu van

,, Middelburg, ſchoon dit oudtyds zo zeeker

,, niet was. Zie Groot Chartb. 2. JD. p. 348. &’

, ſe44. p. 44o. & 6, 77. item p. 855. & ſeqq.

,, en 3. D. p. 7o. & 81o. Over den rang ag

,, ter Burgemeeſters en Schepenen, Zie aldaar

,, 3. D. p. 7o.

,, De Rentmeeſters hadden den rang boven

,, de Droſſaarden en alle andere Officieren, zie

,, van Dezelve Hed. Hiſt. 19, D. p. 94.

- 4. ,,In

(g) Dit zal nader beſchreven worden hier onder bladz, 91.
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,, In oude tyden waren 's Graven Rentmee

ſters daar door van zelfs Baillius op zekere

plaatzen. PHILIP A LEIDIs de Cura Reip p. 88.

93. VAD. HisT. 4. D. p. 279. L'EsPINol Re

,, cherches C. 34. p. 81. Zo hadden oudtyds ook

, de Graaven, die uit naam der Frankiſche Ko

ningen gezag voerden, te gelyk de adminiſtra

tie der Juſtitie en Koninglyke inkomſten. Zie

Vad. Hiſt. 2. D. p. 16. 19. het welk mo

gelyk daar uit zyn oorſprong heeft, dat de

Graaven in de oudſte tyden geen andere in

komſten hadden dan de boeten. (h)

,, De eerſte melding van het ampt van Rent--

meeſter in Zeeland word gevonden op den Ja- *

re 1312. Groot Ch. 2. D. p. 125. Des die

aanſtelling verkeerd op den Jaare 1372. ge

, bragt word in de Erfgraf bedien. 1o. D.

», p. 195. * * -

,, Volgens privilegie van Vrouw Maria van

52 Burgºndien art. 4o., moeſten er altoos twee

,, Rentmeeſters weezen, een van Beweſten en

,, een Beooſter. Scheld. Echter is de Heer van

,, Odyk het beide te gelyk geweeſt. Zoo heeft

. . - r, . * - ,, ook

99

2

(b) En dit mag ook wel de reden zyn, waarom de oude

Wetten der Voorvorſten zo weinig omtrent de Burgerlyke

verſchillen bepaalden. -

Aanmerkelyk zyn hierom de woorden van MArcKART in

Exercit. de jurisp. Belg. cum Romana conjung cap. 1. $ 8.

Sprekende van die van de 13 en 14. Eeuw zelfs, ,, quod

,,erant breviſſima atque occupata tantum in praeſcribenda

,, Magiſtratuum electione, judiciis ordinandis, atrocioribus

,,' criminibus puniendis, immunitatibus conſervandis, aut

,, definiebant, quanta pars multtar Principi debebat ceders.

» Ceterum de tutelis , contractibus, juribus conjugum,

,, ſucceſſione ab inteſtito &# id geniis aliis privati juris ar

,, gvirientis rara aut nulla ſitº mentio, quaſi privatae cauſae ex

,, moribus quiden vel in ſingulis locis vel in Provincià tota

&-Fris iſlain Picaris u decijonen habgeruns -
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, ook Guy de Baanſt al ten tyde van Philips

, van Ooſtenryk beide die Ampten te gelyk.

, waargenomen. SMALLEGANGE Chronyk van

, Zeeland p. 32o. 4o6. GityPsKERKE Hoogad,

, Zeeland p. 176. Zie ook Gr. Chart, a D.,

, p. 136, 153, 27o. , "

2, De Rentmeeſters Generaal plagten altoos

, een bloot zwaart in de vloer hangende te

, hebben, om redenen te vinden in IDSINGA

,, Staats R. p. 192.163. Zie verder waarom

, een bloot zwaart in ſommige Vierſchaaren

, hangt by DAMH. pr. Crim. C. 5. No. 5, Box,, HoRN antwoord op de Vragen p. 3o. t »

es Heeren DE TIMMERMANs naukeurigheid

omtrent het naſpeuren van oude woorden en be

namingen, zal de Lezer uit deze volgende weinige ſtukjes kunnen opmaken: - v

Burggrave (i) (bladz. 14z.).

,, Dit woord heeft wel eens betekent de graf

, ten en veſten der ſteeden Zie MATTH. Anal.3

, p. 437. K. Burman Utr. Jaarb. 2. D. p. 63.

, doch het ampt komt van het woord Burg of

, Borgt in de betekenis van Kaſteel, gelyk die

,, van Zeeland en van Leiden mede Kaſteleinen

,, plegen te hebben, ook werden zy wel eens

, Graaven genoemd en gaven keuren te gelyk

, met den Graaf, en werd uit beider naam de
- - - - e F 5 . '' - Ho- -

(i) Men kan een algemener navorſing van dit woord by.

REsoLD. vinden; Ondertuſſchen is my wel eens zeer be

denkelyk voorgekomen, hoe men met deze benaming, wel

ke dog een aanzienlyk Amptenaar bedoelt, geringe bedie

ningen kan vereeren ; Immers heb ik te Cleeve, wanneer ik

aldaar reiſende het Koninglyke Slot bezag, de Cipier of die

gene, welke over de bewaring der gevangens geſtelt was,

25urgg2cbe horen noemen. - - - - - -

*

.. - ' . . ,1 m

w

*
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, Hoge Vierſchaar gebannen. Zie BoxhoRN

,, Chron. 2. D. p. 83. en over den Erfburg

,, graafvan Zeeland ibid, p. 37. de Lyſte der Burg

,, graven ibid. p. 47o. en Kerk. Oudb. 1. D.

, p. 48. Op het einde der keure van Mid

,, delb. v. den Jare 1213. by BoxHoR. op REY

,, GERSB. 1. D. p. 129. vind men : dat de

, Privilegien door de Burggraven moeſten be

, zwooren worden. En hier word gewag ge

, maakt van Burggraven in het meervoud, ver

, mids de Graaven van Vlaanderen en van Hol

,, land in de tyden te zamen Zeeland beſtuuren

, de, ider een aparten Graaf aldaar ſchynen ge

, had te hebben. - - * * * *

, Van ouds zyn veel Burggraven in Neerland

,, bekend geweeſt, als te Montfoort, Benthem,

,, Groningen, Utrecht, Nymegen (k) waar van

,, men gewag vind op veele plaatzen van MIE

,, RIs Groot Chart. Men zal ook met genoegen

, inzien de Vad. Hiſt. 2. D. p: 13. vAN LooN

,, Al. Reg. 1 D. p. 181. IDsINGA Stadsr. 1. D.

,, p. 56. 13o. Over hunnen oorſprong en waar

, om zy elders Vicomtes genaamt worden, Zie

, VREDII Fland. Chriſt. p. 348. ALKEMADE be

t , ſchr.

(k) Ter dezer uure is iedereen, die door Nymegen reiſt

en de belle videre beziet, aldaar in de nabuurſchap mede be

kent de Burg, mitsgaders dat daar op de Burggraaf reſi

deert; Welke Burggraaf als Hoofd Officier van den eerſten

Rang in Gelderland nog bekent is; Zyne Voorzitting in der

Staten Vergadering is over bekent. En zyn Bankſpanning

kan men voor een gedeelte opmaken uit de Landr. van de

vier. Boven ampten des Nymeegſchen Quartiers tit. 1. art. 7.

En van zyn gezag in het Kerkelyke, kan blyken uit het

Groot Geld. Placaatb. 3. D. col. 335. en 336. waar uit men

teffens kan zien, dat ook het Burggraafſchap des Ryks en

het Richterampt der Stad Nymegen, door een perſoon be

kleed is geweeſt. - - - * * -

v
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, ſchr. van den Briel 1 D. p.184, 19o, vergiſt zich

, met te denken, dat het Burggraafs-ampt op

,, gevolgt zoude zyn door 't premier Nobelſchap.
-

Kamerrecht (blad. 58. 59.)

r Dit ſtaat over tegen Vierſchare. In de Ka

, mer wierden de zaken de plano afgedaan zon

,, der de gewoone Regtspleging. Zie DE HANE

, over de Couſt. van Gend. Rubr. 1. art. 5.

,, Hier vandaan is het dat de Collegien van As

, ſurantie , het Zeerecht, en deſolate boedels

,, noch Kamers heeten. Zie in het breede over

, dit woord Kamer SCHRAssERT (l) Vertoog

, over 's Lands Schattingen S. 12o. p. 74.

Steen (bladz. 87.)

,, Dat is 'sGravenſteen. In de oudſte tyden

, waren de Huizen der Inwoonderen dezer Lan

, den van hout en leem geboud, daar in tegen

, deel des Heeren ſlooten tot cieraad en ook Ge

,, vangenhuizen tot meerder verzekering van Steen

, zyn geboud geworden: van daar zo veele He

, ren huizen, wier naamen in Stein uitgaan, zo

,, als Hageſtein, Bateſtein enz. Ook Stein en

, 's Gravenſtein de Gevangenhuizen te Dord

,, en Leiden; ook Steinwaarders derzelver Cy

,, piers (van 't woord Ceps, want de boeyen

» daar men de gevangenen mede pleeg vaſt te

- ' * 2x ſlui

(!) Dit is zekerlyk een drukfout, gelyk ook bladz. 178.

dd art 5. om dat niet SchRAssERT, maar SchoMAKER de

Schryver van dat Recht Staatkundig Vertoog over 's Lands

Schattingen is, en die ter aangehaalder plaatze ook over den

oorſprong van het woord Kamer handelt.
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,, ſluiten, heeten ceps in het Franſch; van waar

,, in de Middeleeuw der Latynſche tale Cippus,

, een zoort van pyniging en Cipparius, de be

, waarder der gevangeniſſen. Men zie DU CAN

,, GE gloſſ. med. & inf: lat. op deze woorden)

,, Iemand gevangen leggen op den Steen komt

, voor in de Erfgr. bed. 6. D. p. 94. Zie vAN

,, DER EYK Handv. van Zuidh. p. 222. dog

voor al vAN LooN Leenroer. van Holl. p. 14.

Zelfs verlieſt de Heer DE TIMMERMAN de Oud

heid- of Geſchied-kunde niet uit het oog en daar

om wakkert hy des Lezers oplettentheid geduurig

op, al handelt hy zelfs over eenige Stukken uit

het byzonder Burger recht (jus Privatum) ge

lyk daar van tot een ſtaaltje dienen kan, wanneer

hy eenige aanteekening makende over Rubr. XII.

art. VI. volgens welke ,, een Vrouwe na den

,, dood van haren Man mag renuncieeren den

,, ſterfhuize en de gemeene goederen van dien,

,, mits leggende den ſleutel op 't graf van heuren

,, Man,” zig dus uitlaat: ,,Dit is reets een oude

,, gewoonte hier te lande, want zo leide de We

, duwe van Hertog Philips van Burgundien in den

, Jare 14o4. haaren Gordel, beurs en Sleutel op

, deszelfs doodkiſt, Vad. Hiſt. 3. D.p.356.

,, Dit overgeeven van den Sleutel geſchiede veel

, licht, om dus alle de goederen zinnebeeldig

,, over te geven aan allen die den Sleutel aanvaar

,, den en dus den boedel aannemen wilden, want

, door den Sleutel geſchiede de zinnenbeeldige

, overgaaf; Zie Otto in jurisp. Synb. waarom

, ook de Sleutels van Ouds een bewys van eigen

, dom geweeſt zyn. Hier vandaan wierden zel

,, ve by de inhuldiging aan Koningen en Vorſten

, gepraeſenteert, ook te Vliſſingen en Vere#

- - ,, de



( 93 )

, de Prince van Orange- Zoo was ook van

,, ouds het hebben van den Sleutel hier te Lande

,, een teken van directie. Oudenhove beſchr. van

,, Zuidh, p. 82. 289. * *

En zo hy zig over eenige Regtsvragen of over

eenkomende en ſtrydende Statuten uitlaat is hy

door zyn kortheid aangenaam en egter niet min

der zakelyk en klaar.'

By voorbeeld handelde ad Rubr. IV. art. XVI.

over het terſtond executeren van Sententien in het

Criminele, onderzoekt hy daar van de reden en vind

, de zetel van het niet appelleren in criminele

, zaken in criminalibus prudenter appellatio

,, excluditur, quia appellato Principe odium

, criminisper moram refrigeſcit,zyn de woorden

, van Tacitus Annal. 16. c. 8. OTTo Not. Re

,, rump. in Germ. S. 55. n. 7. p. 1 o4. ſeq. DE

,, GRooT de J. B. & p. l. 2. c. 4. S. 13. be

,, weert, dat het Recht van niet appelleren by

, de Steeden door preſcriptie zoude kunnen bé

, komen worden, kwalyk deswegen beriſpt

, by Prof. TRots over 't Priv. van Vrouw

,, Maria. Zie over het niet appelleren in Cri

, minele zaken LoEN. deciſten Cas. 1 17. DAMH.

,, pr. Crim. c. 149. n. 2. 3. ZyP. Not. Jur. B.

,, p. 1 o2. 1 o8.

En over het Recht van Repreſentatie ad

Rubr. XIV. art. 1. tekent hy kort, dog zakelyk

aan: ,, Dit ſtryd tegen de Coſtumen van Amſt.

,, art. 2. Handv. 2. d. p. 446. Zie hier over

, Vad. Hiſt. 5. D. p. 333. Dat het Recht van

,, repreſentatie niet alleen zeer laat in deze Lan

,, den, maar zelfs in Vlaanderen en Vrankryk is

, bekend geworden, leert zeer breedvoerig

,, MATTH, par. 8. n. 24. p. 27o, ſeq. Over den

• » OOT
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, oorſprong en het Regt van repreſentatie. Zie

,,OTTo Not. Rerump. S. 34. n. 8. p. 419. en

, vooral Prof. TRots over 't Priv. van Vrouw

, Maria p. 341.342. Het Regt van repreſenta

,,tie komt uit het Roomſche Regt volgens GRoT.

» Epiſt. app. n. 638. en voornamentlyk n. 737.
. Meer zullen wy, om ons beſtek niet te buiten

* *

te gaan, thans niet aanhalen. , , " " , v .

Wanneer de Leezer zelfs dit werkje wil door

bladeren zal hy zyn genoegen vinden, en, zo Hy

andere wydlopige Commentarien enz. by het zel

ve, dat, hoewel het de Couſtumen van Middel

burg met een redelyke grote Letter nog gedrukt,

mitsgaders de Aantek van de Heer VERSLUis

bevat, maar 222. bladz. groot is, daarmede ver

gelykt geloven wy, dat hy veel licht van de Hee

ren VERSLUIS en DE TIMMERMAN zeggen zal, het

gunt THOMASIUs in fine Diſſ de Nevis jurispr.

van Jac. Gothofredus niet kon nalaten uit te roe

pen: ,, Jac. Gothofredi fragmenta XII. Tabb.

, quoties manibus verſo, toties poene iraſcor

, inertiae noſtrae aetatis, quae tot nobis tulit

, ſcriptores. Syntagmatum , , Compendiorum,

,, Paratitlorum , Deciſionum , Conſiliorum,

,, Reſponſorum & infinitarum aliarum rerum,

, quas vulgus attonita mente ſuspicit, unum

,, aut duos Gothofredos, qui jurisprudentiam

,, Romanam, ex antiquitate hiſtorica eruere

,, pergerent, dare non fuit apta.

STERF
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sc R A V E N H A G E.

Den 21. dezer is alhier overleden de Heer

Mr. j o H A N 1 M AN c A u,

Heer van Duſſen, Muilkerk enGrenboven

RAADSHEER IN HET Hof van

hoLLAND, zeELAND en westvriesLAND.
*, *-

-

-T- - - - - TTV

- *

LE TT ER NI E U w S.

A M S T E R D A M.

By Yntema en Tieboel en te

M 1 D D E L B U R G

By J. Gilliſſen enz. word nitgegeven : De

eygendom der HEEREN STATEN vAN ZEELAND

over de Hoofdplaat uit de gronden van het Regt

der Volkeren en van de Burger Landwet be

toogt, als mede de jurisdictie over de Yſſendyk

ſche ſchouwen aan de Magiſtraat van Biervliet

toegekent, en beweert tegens het Collegie van

's Lands van Vrye, door Mr. WILLEM SchoRER,

Praeſident in den Raade van Vlaanderen a 6. ſtuiv.

als mede: Het Regt van de HEEREN STAATEN
VAN
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van ZEELANó over de Hoofdplaat beredeneert en

aangetoont door LEENDERT VAN OosDoRe Oud

Schepen der Stad en Lande van Biervliet, a 6.ſtrs.

beide in groot 8vo. - - - - - -

& R o N I N G E N.

By Hajs Spandaw is gedrukt: FRED. Adolphi

vAN DER MARck JCti & Prof. Jur. Publ. Nat.

& Gent. Ord. Lectiones Academicae, quibus

ſelecta Philoſophiae Practicae Jurisque Naturae

capita & precipue officia erga Deum per,

tractantur, gr. 8vo a f 1 - 6

- -
- -

# . r , * * * -- -- -- --- 7. -

b R U x F E 1 L EN enz.

Bladz. Regel Staat
-

‘ Lees v. ,, !

II 29 º hatſtarrigheid halſtarrigheid

39 19 prowemins proximus

53 18 wetten wetſteen

54- I# auders , anders,

69 foemini , , foeminini

7o 19 cantroverſiam controverſiam

72 19 willen . . . wilden

77 14 reductie ad compromisſum in

W
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R E GT S GE LE ER D E.

VII. v E R T O o G.

Voor de Maand july 1771.

Culpare in quoquam, quae non ſunt

nota, malignum eſt,

Praeſertim , ſi quae cognita ſunt,

bona ſunt. -

JAC. BILL. Anth. Sac.

't Mistrouwen van een menſch, ſteeds

ſlegt, verdient een zwaarder ſtraf,

Wanneer hy van zyn trouw ons voor

maals klaare blyken gaf.

,, Heer Regtsgeleerde !

e" e

79 „W Antwoord (*) op de briev van

## ,, de Heer R. H. over het gedrag

# U #%, van den Advocaat Slofbakke

3,5 ter , heeft aan de eene kant aan ſom

, mige myner bekende veel genoe

, gen gegeven, dog andere, immers zo komt het

, my voor, uwe welgeplaatſte berispingen wat

,, ver doen uitbreiden. Ik zal Uw Ed. daar van,

,, meen ik, niet beter kunnen overtuigen, als

,, door

(*) Zie bladz. 34. €nZ,

W. DE EL

g
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, vrouw zei de Heer Franſeband daarop dog27
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door beide de brieven my daar over door myn

Nigt Wargaaren geſchreven en toegezonden;

Weeſt zo goed en deel daar over uwe gedagten

ten ſpoedigſten eens mede, op dat ik gelegent

heid kan hebben daar van met den allereerſten

gebruik te maken; Bovendien ben ik er wat

nieuwsgierig na; Sapienti ſat dictum. Ik ben

met hoogagting

Amſterd. den Uw Wel-Ed. D. W. Dien.

19.July 1771
JAN REGTDOORZEE.

,, Neefje Lief!

, Voor eenige dagen was ik by myn Boekver

koper die die deduxie voor ons gedrukt heeft

om te zien of hy 'er nog wat had daar ging

het my regt aardig, wel Mevrouw zei hy je

komt regt ter ſnee hier heb ik een nebbeſtukje

voor UE. Je hebt zo veel met proceſſen en

Afocaten te doen dat je dit wekelyks blaadje

ook wel nemen mogt, wel wat is dat dan weer

voor een ſtukje om de Lui wat geld uit de zak

te kloppen. Zonder geld kryg je niets Me

ik zal uw maar een ſtukje laten leezen en ik

wed om een heel Jaar vry leezen dat UE 'er

ſmaak in vinden zal ten minſten zo je nog zo

klaagt over de luijigheid van je Afocaten daar

mede kreeg hy de Regtsgeleerde voor den dag

en liet my Nommer 3. lezen van dit Jaar.

Dat 's raak zei ik Franſeband en nu zal ik

myn Neefje Regtdoorzee de mond eens kun

- 2, nen
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nen ſtoppen die man denkt altyd 't beſt van de

Lui dan hebben ze 't te druk dan is er zeker

niets voorgevallen dat behoeft gemelt te wor

den dan hebben ze immers meer zaken aan

het hoofd en ze kunnen alleen niet van een

mens leven dan is het Nigtje je bent wat heet

gebakert denk tog ook dat er eerlyke Lui zo

wel onder de Afocaten als andere zyn foey men

moet van ſen evemens zo niet denken dog

yder weet waar hem de ſchoe vringt. Nu Heer

Franſebant dat weekelyks papier moet ik ook

hebben ik gelove dat die Regtsgeleerde een

regte brave vent is de eene wolf beit anders de

andere niet ligt.

, Om UE. Neefje nu zelfs eens te overtuigen

zend ik het ſtukje hier by leeſt het eens met

aandagt en ziet Menheer Slofhakke daar eens

met ſen lange neus ſtaan keiken, hoe zal myn

Apoſtel de Heer Kort van Stof dit opvatten

als men kuis zegt dan meent men de hoenders

dit is en hier wed ik alles op op de Afocaat

mee gemunt dat is te minſte hemelsvaſt dat

zo hy wiſt hoe my die ſigneur al behandelt

heeft en nog behandelt hy deeze roskam op

zyn ſchurfde huit mee paſſen zou. In 't begin

wilde die knaap myn maar in 't geheel niet

ſchryven toen was het met grote verwaandheid

daar de Mans leeven ben ik niet gewoon met

Vrouwen te cresbondeeren dog dit leerde ik

hem af zo wel als myn Man ik hebbe de

meeſte proceſſen me ten huwelyk gebragt ik

moet ze ook bezorgen ik hebbe daar in met

, myn Moeder Zalr. de goede Vrouw is dood

, maar die hoe oud ookkon de beſte Afocaat ja zelfs

3, een Ziſero verby praten en ſchryven zo veel ge

G 2. ,, wurmt
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wurmt dat ik er het fernaal volkomen van

weet. Nu zo is het ook uitgevallen myn Man

laat 'er my mee omſpringen en hy heeft want

hier ſtond ik te verrem op aan de Afocaat uit

druklik geſchreven, dat een van beide of hy

moſt met my cresbonderen of hy zou een aar

nemen. Dit is dan eindelyk geſchiet dog even

wel ja wat hebben de Regtbanken al geen

ſjecanes heeft hy de procuratie alleen gepas

ſeert dog ik was er evenwel by en ik zou de

Notaris Groſemaker-haaſt de ogen uit de kop

gehaalt hebben toen hy zei met zyn Notariale

deftigheid lange japon en grote pruik de Vrou

wen kunnen in 't Gerigte niet treeden en ſtaan

onder voogdye van hare Mans dog dit nu afge

daan ik geloof dat je de kop zo wel zou omlo

pen als my met all u trankiliteit en Benniſten

deftigheit als je in myn zituaſy waart 't is juiſt

altyd geen pleiſier proceſſen te hebben ze kos

ten moeite en ook gelt dat zweer ik je maar

dit alles verveelt me zo zeer niet als de onze

kerheid waarin my myn Afocaat door ſen

verbruide Luiheit laat. Zou je wel geloven

Zeetje dat ik in geen vier weken taal of teeken

van hem gehad hebbe ſchoon ik hem alle poſt

dagen ſchryf. * -

,, Hier heb je de kopey van de laatſte brief die

my niet veel goeds verſpelt, om de waarheit te

zeggen ik gelove dat de baars vergalt is men

heeft me gezegt dat Kort van Sof met de tegen

bediende Afocaat dageliks verkeert die Heren

zyn de handen graag gevult hy heeft onze vo

rige proceſſen wel gewonnen en daarom ben

ik by hem gebleeven, maar de okkaſy maakt

den dief.
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, Deeze brief egter is nog de wytlopigſte die

ik in lang gehad heb om dat myn laaſte juiſt

zo lekker niet was en om dat hy vreesde weer

voor een viſite hier voor is hy zo bang als de

drommel want dan loop ik de Heeren ook wel

eens rond en ofſchoon die my dikwils niet

fpreeken willen of zo dat nog al geſchied heel

kort en met drie woorden Mevrouw je kunt

verzekert wezen dat u goede juſtitie wederva

ren zal en je hebt het immers in handen van

een braaf Afocaat gegeven na u eigen keuze

die zal het wel waarnemen de zaken moeten

haaren regtelyken loop hebben dog van onze

kant zal men uw niet ophouden zo geloof ik

dog dat ze dan de Heer Kort van Stof wel

eens naderhand de mantel uitveegen om dat ik

meeſten tyd kort daarop een briev kreig.

,, Wat je nu de kneep Jantje lief, je woont in

de Stat daar dit blaadje gedrukt word, en je ſelt

die Regtsgeleerde zekerlyk kennen, weeſt zo

goed en maak eens dat de Heer Kort van Stof

ook eens een veeg uit de pan krygt, dit heb je

denk ik nog wel uit ouwe kennis voor je Antje

over. Ik kom nog voor de Kormis by Nigt

Welgebekt dan ſpreken we wel eens nader die

Vrou wind er mee geen doekjes om als je weet,

adieu Jantje ſoent je Wyf eens voor my men

Man ſal 't eens weer voor jou doen kuſt de klei

ne Piet voor myn, ik wou dat ik zoon Jongen

had daar zou ik by men leeven nog een Afocaat

van maken dan behoefde ik andere niet agter

aan te lopen en haar het geld in de ſak te jagen

dog ik heb geen tyd om ,,Kinderen te krygen

ſchynt het wel ook moeſſ&#ze me niet lang klein

blyven want dat kon ik apſluit niet wagten of

* **, G 3 ,, II)en

w
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, men man mogt dit voor my waarnemen dit was

by men ſoolen Zeetje niet te veel nu ik depro

ceſſen uitvoer de eene dienſt is immers de ande

re weert dog ik ga ſlapen en ik zal er hem eens

over ſpreeken. Slaap welJantje ik ben na groe

(CIAIS
-

Uw Wel-Ed, genegene Nigt

en Dienareſſe

ANTAGONIA WARGAAREN geb. ALBEDIL,

,, ME vRoUw

,, 't Is niet uit een ſoort van onagtſaamheid waar

van Uw Wel Eds. my ſchynt verdagt te houden

dat ik Uw Wel Eds, brieven onbeantwoord ge

laten hebbe; Dit is alleen de reede, dat ik Uw

Wel-Ed. niet zekers kon mededeelen, als alleen,

dat men Uw Wel-Ed. kwalyk onderrigt heeft

over het verlies van Uw proces, alzo 'er nog

geen Sententie gepronuncieert is en nu niet voor

na de Vacantie kan gepronuncieert worden;

Ondertuſſchen zal Uw Wel-Ed. wel doen, Uw

Wel Ed. zo min het ſlimſte voor te ſtellen als

het beſte te verwagten; Men dient zig in alles

te ſchikken.
- , -

,, Ik heb de eer te zyn

,, Mevrouw

Uw Wel-Ed. gehoorſame Dienaar

BREVILOQUUS KORT VAN sToF.

Myn
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Myn Heer!

Dewyl ik Uw verlangen na myn uitſpraak in de

zen beſpeure, zal ik myne oplosſing vooraf laten

gaan en de drangreeden, welke my daar toe heb

ben aangezet, daar op laten volgen,

Weet dan, Myn Heer, dat, dewyl het gedrag van

Mevrouw Wargaaren my zo min betaamlyk (a)

als hare klagten billyk voorkomen, ik by wyze

van interpretatie van myn Vorige Vertoog zonder

de minſte bedenking verklare, dat ik diergelykge

val, als het haare, geenſins gelyk ſtelle met dat van

de Heer R. H. zo dat by nader gevolg myne aan

merkingen over het gedrag van de Heer Slofbakke,

op de Heer Kort van Stof hare toepasſing ver

lieſen. / -

Om nu dit wat nader aan te dringen, zal ik daar

in deze ordre moeten volgen, dat ik

1mo het gedrag van Mevrouw op zig zelfs, en

2do met betrekking tot haar Advocaat onder

zoeke. -

Omtrent het Eerſte heb ik niet lang vergeefſch

na het karakter van deze Dame gezogt ,

Myn Vriend JUvENALIs in zyn bekende zesde

Schimpdicht zo yverig waarſchouwende tegens

allerhand zoort van kwade Wyven, waar aan men

zig door het huwelyk bloot ſtelt, ſluit 'er geenſins

die geene van uit, welke zig graag met proceſſen

ophouden, en daar door als een Salamander in 't

vuur leeven. Zulke die ſchrikkelyk gekittelt wor

den, wanneer men haar de naam geeft, dat ze pra

ten en ſchryven kunnen als een Advocaat:

G 4 Nul

(a) PLUT. in Num. verhaalt, dat de Raad, toen een

Vrouw in de Vergadering haar eigen zaak verdedigde, de

Goden geraadpleegt had, of zo een verſchynſel ook iets

kwaads voor de Stad voorſpelde ?
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Nulla fere cauſa eſt in qua non feminalitem

Moverit: accuſat Manilia, ſi rea non eſt.

Componiunt ipſae per ſe, formantque libellos

Principium atque locos Celſo diftare paratae.

JUvEN AL. Sat. VI. 41. ſeqq.

Wat dunkt u van dat ſlag, die alles zelfs be

dillen?

Die Moeials, die het al alleen behand'len

willen, **

Die zich begeven met een hand en zakken vol

Papieren daag'lyks naar hetRaadhuis, Recht

bank, Rol?

Den een beſchuldigen, den anderen verwee

ren?

Die zich ook niet ontzien ten Hove de Raads

s heeren - -

Te loopen achter aan en breken brein en hoofd,

Die, even of de man was van verſtand be

roofd, -

De pen zelfs op 't papier ſtoutmoedig durven

Zet je 77 - '

En trekken by het hair Gewoonten, Rechten,
e Wetten,

Gelyk of d'Hoge School ganſch niet van no

den was, -

Of Bartolus niet meer nog Baldus (b) kwam

te pas, - - - - * * * * *

Nu ſchynt Zy Zutphen (b) op haar duim van

buiten weeten, * *

En Hollandſch Papegaay (b) heel hebben op

gegeeten? - -

PIETER NUYTS.

't Is

(b) De Regtsgeleerde Leezers weeten, wie deze Regts

geleerde Schryvers en Boeken zyn ; 't Is maar voor die

k buiten ons zyn dat ik dit aantekene tot beter begrip,
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't Is jammer, dat de Regtbanken ze niet als

Voorſpraken van andere toelaten, L. 1. S. 5. ff de

Poſtul. Gelyk S. Catharina5o Philoſophen doen

kon, zouden zy menig Advocaat en Procureur van

de Bank praaten, hoe hartbekkig zommige ook

vallen; Het geeft my wonder, dat ze geen moei

te doen om de plaats van PAULUs 1 Cor. XIV. 34.135.

Dat uwe Vrouwen in de gemeinten zwygen,

want het en is haar niet toegelaten te ſpree

ken - want het ſtaat lelyk voor de Vrouwen

een ander betekenis te geven, want die zo even

aangehaalde Wet uit ons CoRPUs JURIS, waar in

ULPIANUs d. S. 5. genoegſaam egter dezelfde re

den, als de H. PAULUs aanvoert, ne contra pu

dicitiam ſexui congruentem alienis cauſis ſe im

miſceant: ne virilibus officiis fungantur mulie

res, zou van dat gezag niet zyn, De wederleg

ging, welke de Vrouwen ras in de mond hebben;

dat de mans namentlyk de Wetten gemaakt heb

bende, er ligtelyk de Vrouwen van konden uit

ſluiten, laat zig wel op die heidenſche, dog niet

op de Goddelyke Wetten toepaſſen, anders zoude

'er wel dikwils een Carfania of Caja Afrania

die tot het uitſluiten van de Vrouwen als Voor

ſpraken van andere door haar onbeſchaamt ge

drag, waar door zy de palen van eerbaarheid te

buiten gaande, te gelyk de Overigheid laſtig viel,

oorzaak gegeven heeft, wederom voor den dag

ſpringen. - -

Ik geloof zekerlyk, dat Mevrouw Wargaaren

by bedaarde lieden, zelfs van haar kunne meerder

gelieft en minder gevreeſt zou zyn, wanneer zy in

die Stilheid blyvende, welke haar 1 Tim. II. 12.

voorgeſchreven is, zig bepaalde tot het gunt aan

haar huishoudelyk beroep verknogt was en haar

" " G 5 Man

Y

*-- -
A'
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Man met de andere zaken liet omſpringen ; En

wanneer zy van den toeſtand nu en dan onder

rigt wilde zyn, 't gunt in zeker opzigt wegens

het belang, welk zy er mede in heeft, zo vreemd

niet is, Laat ze thuis haare eigen man vra

gen: 1 Cor. XIV. 35. * . /

De conventie met hem in hare brief vermelt,

en waar door zy het uitſluitend regt afleid, om

deze zaak alleen te behandelen, doet beide wei

nig eer aan.

Ik onderzoek thans niet, in hoeverre dit ge

oorloft is. (c) º

Alleen zeg ik dit maar in het algemeen, dat vol

gens de hedendaagſche Practyk, de Man de Vrouw,

en niet de Vrouw de Man in Regten, als alleen

in ſommige gevallen die hier egter niet voor han

den zyn, moet verdedigen, quia defendi uxores

a Viris, non Viros ab uxore aequum eſt, ge

lyk de Regtsgeleerde PAULUs zegt in l. 2. ff de

Injur. En dit wil ook de Apoſtel PAULUs 1 Cor.

Cap. XIV. 34. Want het en is haar niet toege

laten te ſpreken, maar (bevolen) onderworpen

te zyn.

Ten minſten zou zy de correſpondentie aan

haar Advocaat wat aangenamer maken, tot wel

kers laſte lk, om tot het Tweede te naderen niet

anders heb, als dat hy wat te graag geld ſchynt

te verdienen, om dat anders zig van die laſtige

waarneming reets lang zou ontſlagen, en zyne

Meeſteres (want ik zal hier bezwaarlyk kunnen

gebruiken de naam van Cliente die wat meer ag

'ting voor haar Patroon vereiſt) zenden na een

ander, die zig kan laten welgevallen, om, met

veragting van zyn edel beroep, zig alleen om

t den

(c) Zie ondertuſſchen REGTSGELEERDE I. D. biadz, 87, 88.

w
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den broode als een daghuurder te laten behande

len; Want daar het onredelyk is aan den eene

kant zyne Clienten niet met behoorlyke genegent

heid en toegeeventheid te behandelen, is het aan

de andere kant een kenmerk van een laage ziel,

dit alleen uit winzugt te doen, en daarom alles

voor zuiker op eeten, wat de oplopentheid, on

gemakkelykheid, vooroordeelen, haat, miſtrou

wen, heetgebakertheid en diergelyke merendeels

heerſchende gebreken onder doldriftige Pleiters

op het bitterſte toemaaken en voordiſſen. Deze

voeren voor een Zinſpreuk : Lucri bonus odor

ex re qualibet, dog halen zig zo wel een ver

diende verontwaardiging van hunne welgeaarte

Mede broeders op den hals, als dat ze tot ver

agting van brave menſchen ſtrekken, en hunne

Clienten zelfs ten ſpot zyn.

Ondertuſſchen kan zulke, der Advocaten be

roep, zo zeer onteerende verdraagzaamheid Me

vrouw Wargaaren geenſins vry ſpreken en blyft

haar miſtrouwen, zo verkeerd opgevat, altyd

een ongeoorloofde zaak, -

Dit miſttrouwen niet anders zynde als die hei

melyke gemoeds neiging, waar door wy alle

menſchen in ſtaat kennen ons te bedriegen, heeft

die uitwerking, dat wy veel brave menſchen me

nigwerf ongelyk doen, terwyl wy ons zelven

dikwils te gelyk aan iets belagchelyks en ruſt

ſtoorends blootſtellen ; TheoPHRAstus geeft 'er

eenige aardige voorbeelden van op, die ik ag

terlate, om my tot vertoning der hatelyke en

zondige beginſels te ſpoeden, waar uit ze CHRY

sostoMUs afleid: Sicut difficile aliquem ſuſpica

tur malum, qui bonus eſt, ſic difficile aliquem

ſuſpicatur bonum, qui malus eſt - Omnis bo
- - 7/20
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mo ex ſe eſtimat alterum. Fornicarius nemi

nen putat caſtum, caſtus de fornicario non faci

le ſuſpicatur, ſuperbus neminem putat humi

lem, humilis neminem putat eſſe ſuperbum, ſic

qui non eſt ex Deo ſacerdos neminem putat eſſe

ſacerdotem ex Deo.

Hy kon daar toe nooit beeter gelegentheid

vinden, als by deze zyne uitlegging, alwaar de

harten en gemoedsbewegingen der menſchen

volkomen kennende Zaligmaker MATTH. VII.

vſ. 1. 2. zo nadrukkelyk verbied: En oordeelt

niet op dat gy niet geoordeelt en word;

Want met welk oordeel gy oordeelt, ſult gy

geoordeelt worden : ende met welke maat gy

meetet, ſal u weedergemeeten worden.

En mogt Hy dus in navolging van PAULUs

Rom. II. 1. want gy die (andere) oordeelt doet

deſelve dingen, de oorzaak van dat mistrouwen

vryelyk zoeken in dat wy een anders doen afmee

ten na dat wy zelfs geſtelt zyn: Omnis homo ex ſe

deſtimat alterum.

Het ſpreekwoord is bekent:

"

Zo als de waard is vertrouwt hy zyn gaſten.

Dus Mevrouw Wargaaren of zelfs niet zeer

wel moet denken, of zy geeft door dit haar on

tydig mistrouwen gelegentheid, dat men haar

daar van ten minſten verdenken mag,

Dewyl zy zo doende geen zuivere liefde des

naaſten bezit, geen liefde die langmoedig is,

maar die lichtveerdelyk, ongeſchiktelyk hande

lende quaed denkt; Alles tegens het voorſchrift

van PAULUs 1 Cor. XIII. 4. 5.

En wanneer men nu hier byvoegt haare kwaad

ſpre
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ſprekentheid, welke zo na aan het mistrouwen

bevrind is, maakt deze achterklap haar zaak of

betigting zo veel te ſlimmer als ſprekende valſche

getuigeniſſe tegens hare naaſten;

Dit is te ondraagelyker, om dat het hier niet

zo zeer voortſpruit uit een zelfs zondige praatzugt,

gelyk die van Atheenen hunnen tyd tot niet

anders beſteeden, dan om wat nieuws te hooren

en te zeggen, HAND. XVII. 21. nog uit de wyze

dier klapachtige Vrouwen, waar van PAULUs

ſpreekt 1 Tim. V. 13.

Maar uit een mistrouwen, welke tot het ver

keerd uitleggen van des Advokaats woorden oor

zaak geeft en zyne beſcheiden en burgerlyken

omgang, waartoe hem de welleventheid verpligt,

met de tegenbediende zo wel als de korte dog

zakelyken inhoud van zyn briev ten kwaden

duiden doet.

Mogelyk, dog laat ik liever zeggen zekerlyk,

zou Mevrouw graag zien, dat de Heer Kort van

Stof geen onderſcheid tuſſchen zaken en perſonen

maakende, zyn tegenbediende Medebroeder met

die haat vervolgde, die 'er Mevrouw uit haar

manier van denken mogelyk tegens opgevat heeft;

Dog die Man zal in dit ſtuk als een braaf Advo

kaat denken; En ik zal daarop met den Burge

meeſter Cotta in orat. apud SALUST voor hem

antwoorden : Neque ego caninam facundiam

neqtte ingenium ad male faciendum exercui.

Zulke lage geeſten en Rabuliſten gedenkt

QUINTIL, lib. XII. 9. mede : Atque etiam in

Advocatos partis adverſe libenter nonnulli

invebuntur, quod, niſi forte meruerint, & in

humanum eſt reſpectu communium officiorum &?

tum ipſi, qui dicit, inutile, nam idem juris

7'g
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reſponſuris datur, tum cauſe contrarium, quia

plane adverſarii fiunt & inimici, & quantu

Lumcunque iis vitium eſt, contumelid augetur.

Super omnia perit illa, quae plurimum Oratori

& auctoritatis & fidei aſfert moleſtia ſi a viro

bono in rabulam latratoremque convertitur,

compoſitus non ad animum judicis, ſed ad ſto

machum litigatoris.

Even zo ongerymt en ongeoorlooft is het twee

de: de verkeerde uitlegging van zyn brief. .

'Want, gelyk deze brief niets in zig ſluit dan een

waarſchouwing omtrent het niet te ligt geloven van

nadelige gerugten, waar van Mevrouwin haar brie

ven ſchynt geſproken te hebben, en welke de Ad

vocaat te minder zo ligtelyk wil gelooft hebben,

omdat hy zekerlyk te veel vertrouwen op de zaak,

die hy anders onder zvn patrocinium niet zou heb

ben durven nemen, ſtelt;

Zo waarſchouwt hy haar teffens tegens alle na

delige gevolgen, die er zouden kunnen voorko

men; alzo men nooit een zaak gewonnen kan re

kenen, zo lang ze in den mond van den Rigter is.

En dus is het een ongeoorloofde zaak een triumph

te verſpreken, arg. l. 1o. C. de Accuſat. Boven

en behalven dat dit een onbepaalde verwaantheid

is, die AwM. MARCELL. lib. XXA. aardiglyk door

ſtrykt: Hi ut altius videantur jura callere Tre

batium loquuntur, & Caſcellium & Alfenum

& Aurunconorum ſicanorumque jam dici leges

ignotas cum Evandri matre adhinc ſeculis ob

rutas multis. Et ſi voluntate matrem tuam

finxeris occidiſe, multas tibi ſuffragari abſolu

tionem lectiones reconditas pollicentur, ſi te ſen

ſerint elſe nummatum.

Op zyn Kwakzalvers: genezen ofgeen gelº,
III
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Om kort te gaan; Ik weet niet, Myn Heer!

ooit een brief van een Practizyn gelezen te heb

ben, die my beter gevalt als deze, om deszelfs

kort- en zakelykheid; En, hoewel ze daar in,

(dit waag ik te zeggen) byna overtreft die, wel

ke voortyds die grote biefſchryver CICERo lib. LX.

Epiſt. 17. aan Papirius Poetus over iets diergelyks

ſchreef, zou ik wel haaſt denken, dat Hy ze daar

uitgenomen had; Zo wel komen ze beide overeen.

Hier is de brief van CICERO zelve, oordeelt

'er nu over: *

Haec tibi antea non reſcripſi, non quod ceſſa

tor eſſe ſolerem praeſertim in literis ſed cum ex

plorati nihil haberem, nec tibi ſolicitudinem ex

dubitatione mea, nec ſpem ex affirmatione affer

re volui, Illud tamen adſcribam quod eſt veris

ſimum, me his temporibus adhuc de iſto periculo

nihil audiviſe, tu tamenprotuaſapientia debebis

optare optima cogitare difficillima, ferre quae

cunque erunt. Vale.

Dit is nu die Ziſero, die de oude Mevrouw

Albedil, Mevrouw Wargarens Moeder, voorby

praaten en ſchryven kon.

Een vrouw als Teuntje Bos, die 1 17. Jaar oud

nog proceſſen behandelde. STAAT-SECR. 1755.

Zeg uit myn naam aan Mevrouw Wargaren,

dat, gelyk ik in myn vorig Vertoog zulke laſtige

Correspondenten, die niet vergenoegt zyn met

ſoortgelyke antwoorden als dat van de Heer Kort

van Stof, niet bedoelt hebbe met dat gevolg, dat

een Advokaat verpligt zou zyn die yder reis op

nodeloze vragen met even zo nodeloze antwoor

den te bezwaaren, ik de Heer Kort van Stofwel

degelyk onderſcheide van de Heer Slofhakke, en

het gedrag van den Eerſten zo onſchuldig houde

als ik dat van den Tweeden voor onbetamelyk

uitgekreeten hebbe. - Mits
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Mitsgaders dat ik Mevrouw Wargaarens handel

wyze, bedilzugt, vooringenomentheid en drift

geheel mispryze en in het byzonder my daarom

- te meer haar mistrouwen hatelyk voorkomt, om

dat ze zelfs bekent, dat de Heer Kort van Stof

haar van te voren wel behandelt heeft, zo dat,

hoewel in ſterkere termen, die gulde regel :

Quisquis praeſumiter bonus donec probetur con

trarium, van een beſliſſende kragt blyft en

't Mistrouwen van een menſch verdient een

zwaarder ſtraf,

Wanneer hy van zyn trouw ons voormaals

blyken gaf.

Waarmede de eer heb met die agting, welke

my uwe, door Mevrouw in een ander ſmaak egter

voorgeſtelde, bedaartheid inboeſemt, te zyn

Myn Heer

Uit myn Boekkamer
-

den 3o. July 1771. UWel-Ed. ootm. Dien.

DE REGTSGELEERDE.

S T E R F - G E V A L.

L e E u w A A R D e N.

Alhier is zeer ſchielyk overleeden de Heer

Mr. IZA A K v A N A C R ON I U S,

Raadsheer in den Hove van Vriesland.



D E

R E GT S GE L E ER DE.

VIII. V E R T O O G.

Voor de Maand Auguſt. 1771.

Periculoſe plenum opus aleae

Trattas. -
-

HoRAT. II. Od. 1.

Gy vangt iets zorg lyks aan,

Een werk vol van gevaar, om deerlyk te

vergaan.

##### ELLIUs (a) haalt uit NiGIDIUs FIGULus,

# 5 ti, een man die Hy weinig minder ſchat
4:3 G # als VARRo, een Vers aan van een oud

####s onbekent Digter, Dog van een zeer
" kragtige betekenis, om dat het zo te

zeggen de waarde en het misbruik van den Gods

dienſt teffens aantoont; Dus luid het:
-

Religeniem elſe oportet, religioſum nefas.

Onze tyd nog beſtek laat thans niet toe de vra

ge: Wat van beide voor de zamenleving beter

is geen Godsdienſt te hebben of bygelovig te zyn?

met opzet te behandelen.

- Ik

(a) Voût. Att. iib. IV. cap. IX.

V. DE E L. H
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Ik zende myne Lezers , welke deze tedere

ſtoffe nader zouden willen uitpluizen na den En

gelſchen Cancelier BAcoN (b); Ondertuſſchen,

dat ik de dweepers wel vooraf melden kan, dat

zy 'er zo min als de vrygeeſten hunne rekening

by vinden zullen, kunnen wy zeggen, dat, ter

wyl de bekende JoHAN D'EsPAGNE (c) door het

voorbeeld der Pharizeën en Sadduceën meent te

volgen, dat Godt veel eer genade bewyſt aan een

ſuperſtitieus menſch als aan een Atheïſt, de Heer

van der Marck (d) de Superſtitie, zo niet ſlim

mer, ten minſten met de Atheïſterye gelyk ſtelt.

Dit zyn wy verpligt 'er by te voegen, dat voor

hangen tyd al bekend is geweeſt, dat zekerlyk een

blinde yver in den Godsdienſt veel kwaat gebroeit

heeft. , - -

LUcRETIUs, welke EPICUUR daarom hemelhoog

verheft, om dat hy de eerſte de menſchen het

bygeloof heeft zoeken af te leeren, zong er al

in zyn tyd van:

Saepius olim

Religio peperit ſceleroſa atque impia facta.

Hierom alle die vervolgingen, waar door men

de menſchen heeft zoeken te brengen tot die

heerſchende Godsdienſt, waar van de vervolgers

de doldriftige belyders waaren.

Volgens derzelver grondregel moeten de Over

heden meer door het zwaart, als door een zagt

moedige Prediking het bekering-werk uitvoeren.

Iets 't gunt Keyzer JUSTINIANUs, gelyk wy elder

- WaartS

(b) In zyn Zedelyk- Staatkundig en Huishoudelyk Werkje

den tytel voerende : Serinones fideles ſeu interiora rerum.
Serin. XVII. - " ,

(c) Aanmerk. over de Io. Geboden I. Gebodt.

(d) Acad. Lett. XIX. p. 227, -

*
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waarts (II. D. I. V.) berigt hebben, zou willen

ingevoert gehad hebben om de Samaritanen tot

het Chriſtelyke gelove te dwingen.

Zeker Jeſuiet dorſt in 1582. dit Vers te Augspurg

aanplakken: - , -

Qua ratione queat Germania ſalva teneri,

Accipe conſilium, lector amice? meum: .

Utere jure Tuo, CAEsAR! ſervosque Lutheri

, En ſe, rota, ferro, funibus, igne neca.
t

Hoe Duitſchland blyv' bewaart wilt gy dat

Lezer weeten,

Zo wil: myn goeden raad dog ganſchelyk niet

vergeeten.

Bruykt KEvzER! uwe magt, roeit uit met

galg en kruis
-

Met zweert en ook met vuur al 't Luither

ſche geſpuis. (e) .

Gelvk de Zeeuwſche- Predikanten in 1561. de

H. H. Staten van Holland op de grote Vergadering

na dode van Willem II. hoewel met een ongeluk

kigen uitſlag, dorſten beſchuldigen van den Gods

dienſt niet genoeg door te zetten.

En hoewel wy dus in een leeftyd en wel vooral

in dit gezegent Nederland leeven, waar in alle

geweetens-dwang een gruwel is, zien wy dog

twee uiterſten, de dweeperye en vrygeeſterye als

om het oppergebied twiſten.
-

Volgens myn gedagten een van de ſterkſte be

wyzen, dat wy het laatſte der dagen naderen.

Want van de eerſte is zulks klaarlyk voorzegt:

Ende weet dit, dat in de laatſte dagen ontſtaan

ſullen zware tyden in welke zullen opſtaan die

een gedaante van Godzaligheid maar die de

1 | 2 : kracht

(e) Visscfira Pinxterf I. D. l'idz. 43.

-
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l

kracht derſelve verloochent hebben ; Hebt ook

een afkeer van deſe.

Want deſe ſyn het die in de huyſen inſluipen

ende nemen de Vrouwkens gevangen; Vrouw

kens die altyd leeren ende nimmermeer tot ken

niſſe der waarheid kunnen komen, 2 TIM. III.

1.5. 6. 7. vergel. Hos. IX. 7.JEREM.XXIII. 25-28.

En van de tweede niet minder.

Dit eerſt wetende, dat in 't laaſte der dagen

Spotters zullen komen, natuurlyke menſchen,

wier gevolgtrekkingen men lezen kan 2 Pet. III.

3-7. jud. 17. 18. 19.

Zonder hier de zondige bronwellen, waar uit

ze opborrelen, na te ſpeuren, heeft de mannelyke

Godvreeſentheid en eerbied voor de opregtheid

der Overheid dit uitgewerkt, dat de eerſte (dwe

perye) meer binnen de palen blyft, en door hare

ſchaadelyke vertoning geen beſmetting verder

rond deelt, zo dat als van een snorbus epidemicus

welke zommige van het eeten van vleeſch van be

ſmette beeſten afgeleid hebben, onze Hollandſche

Lugtſtreek in dit opzigt door deze voorzorg ee

nigzins ſchynt gezuivert te zyn (f) w

In die zelfde hope leven wy nu wel omtrent

het tweede (vrygeeſtery) zo men dit bekeerings

werk op een andere wyze voortvaart interig

ten, dan men voorheen gedaan heeft.

De Lezer begrypt , denk ik, waar ik benen

wil; anders ſchroom ik het niet te zeggen;

De wyze, welke veele onzer Leeraaren daar

toe gebruikt hebben, is hier toe niet voldoende

geweeſt, -

Men heeft op zommige plaatſen de Predik

ſtoelen als doen daveren door het gewigt der

- Don

(f) NEDERL JAARB. VI. D. blads, 441- 443. 621 9-6.
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Donderbeitels, die de in vuur gezette Spreker

als het ware op den kop der Vrygeeſten zogt

neder te ploffen.

Geen hatelyke namen waren treffende genoeg

om de lelykheid van dit monſter af te ſchilderen.

Dog dit was de verkeerde weg; En weg, die

nooit de Zaligmaker voorgeſchreven, veel min

der door zyn voorbeeld geleert heeft. Volgens

de beſchryving die er de Heidenſche LENTULUs

zelfs aan Keizer Tiberius by EUTROPIUs van geeft,

was Hy in 't vermanen zoet en vriendelyk, ook

vrolyk , dog daar by altyd houdende eene def

tigheid. Een vyand van alle dwang.

Want toen Hem veele zyner Diſcipelen verla

ten hadden, gafHy dit den Apoſtelen mede in de

keuze: Wilt gy lieden dan ook niet weggaan,

JoH. VI. 67. 't gunt naar de uitlegging van

C vsostoM. een teken van wegneming aller

dw g en gewelt is ; Om dat waaragtig is wat

T ULL adv. judacos cap. 3. zegt: Nova au

tem lex clementiam deſignabat.

En hierom hebben de Apoſtelen ook zo een

dwang-weg niet ingeſlagen;

Men ſtelle zig eenen der welſprekentſte, PAU

LUs, voor; Men zal Hem niet zien ſchuimbekken

van toorn tegens de Godlozen en als het ware

de Overheid aanſporen tot uitdelging van die on

geregtigheden, maar Hy zou als een Viſſcher de

zondaars zien te vangen en verſtrikken. MATTH.

IV. 19. )

Hy zou daar toe die langmoedigheid, die Hy

2 TIM. TV. 2. aanpryſt, gebruiken, en daarin het

woord prediken , wederleggen, beſtraffen en
%C 771/7/2 (7/7e77.

Hy zou om de ongodiſt te overtuigen hem niet

H 3 - - da
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datelyk in de helle werpen, nog beſwaaren,

maar met een geeſtelyke liſt en bedrog vangen,
2 CoR. XII. 16.

Hy zou niet in de lucht ſlaan 1 CoR. IX. 26.

of het zout ſmakeloos en dus tot 't land en meſt

hoop onbekwaam maken en het wegwerpen,

LUc. XIV. 34. 35. maar dezelve wat toegeven,

om hunne overtuiging zo veel te ſterker te maken

en hen dus met hun eigene wapenen te beſtryden.

Immers Hy maakt geen zwarigheid rondborſtig

1 CoR. IX. 19-23. te verklaren:

Want daer ick van alles vry was, heb ik my

zelven allen dienſtbaar gemaakt, op dat ik er

meer zoude tvinnen. -

Ende ick ben den Joden geworden als een

jode, op dat ick de Joden winnen zou : den

geenen die onder de wet zyn (ben ik geworden)

als onder de wet zynde, op dat ik de gene die

onder de wet zyn winnen zoude.

Den genen die ſonder de wet zyn (ben ick ge

worden) als ſonder de wet ſynde (Gode nochtans

zynde niet ſonder de wet, maar Chriſto onder

de wet) op das ick de gene die ſonder de wet

ſyn, winnen ſolºde. - -

Ick ben den ſavacken geworden als eenſwacke,

op dat ick de ſwacke winnen ſoude: alleen ben

ick alles geworden, op dat ick immers eenige

behouden ſoude.

Dit gepaart met zagtmoedigheid is een zekere

wyze, om herten te winnen: Daar andere harde

en honende uitdrukkingen, die niets van de zake

beſliſſen, het hart verhard maaken ; Een zagt

woord keert dog de grimmigheid af, daar een

inertend woord de toorn doet opryzen.

En ik leze nooit die gulde Spreuk van SAi.oMoN

k - - XV.

*,
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XV. 1. of ik brenge my te binnen die fraaye

aandoenelyke en kragtige woorden van den Her

vormer F. JUNIUs, die, in de beſchryvinge van

zyn eigen leeven, onder anderen verhaalt, dat

ZynVader merkende dat hy met Atheïſtery beſmet

was, daar over hem niet hard handelde of in

ſcherpe woorden tegens hem uitviel, maar de By

bel in zyn kamer open leide, daarby voegende:

Sciebat enim vir ſapientisſimus non intrudi

pietatem ſed inſtillari mentibus, non impingt

ſed infundi, non imperari ſed doceri, non cogi

ſed ſuaderi velle.

Dog wanneer ik nu de oorzaak, waar uit die

doldriftige Spreekers deze handelwyze aangeko

men is, na gaa, vind ik die, om van een gebrek

van oordeel niet te ſpreken, voornamentlyk. te

beſtaan in een geeſtelyken yver en hoogmoed.

De eerſte, wegens de aanbevolen vyerigheid

van geeſte RoM. XII. 11. is pryſelyk en zelfs,

om dat ze den Godsdienſt en de verheerlyking van

onzen groten Maaker tot een beweegrad heeft,

nog eenigzins te ontſchuldigen, al gaat ze wat

verder; Dewyl de liefde Chriſti hun tot die uit

zinnigheid dringt, 2 CoR. V. 13. 14. en dit

, dikwils kan voortkomen uit een vreze van blinde,

ſlaperige en ſluimerige wagters te worden,

JEs. LVI. 1o.

De tweede (waar van zelfs de Apoſtelen niet.

geheel vry waren, MARc. IX. 33-36.) is wel

ten aanzien van ons bedorven hart natuurlyk; de

wyl veele tot over andere te heerſchen niet geboo

ren ligtelyk gekittelt worden, voornamentlyk,

wanneer ze in hunne jonge jaren zig boven het

waterpas van het gemeen verheven zien en zig

zelfs Apoſtelen rekenende en als voorzien met

w- d2
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de Sleutelen van het Koningryke der Hemelen,

MATTH. XVI. 19. zig gewettigt rekenen, om

Overheden en mannen van agtbaarheid ten min

ſten in het algemeen wat over den heekel te haa

len, zig daar door by de domme menigte verdien

ſtelyk te maken en daar door de gehoorſaemheid

en onderdanigheid HEBR. XIII. 17. alle toehoor

ders als op te leggen.

Dog ze is altyd by brave Lieden veragtelyk,

en te meer te beklagen, om dat ze uit deszelfs

aart byna ongeneeslyk is, dewyl zulke alleen zon

der ſchaamte zondigen, om dat de roem die een

hoogmoedige zig aanmatigt of in eenige daad

meent te ſteeken, regtsdraats tegens die ſchaam

te aanloopt; als zynde het onmogelyk dat een

menſch beſchaamt zou zyn over iets, daar in hy

meent eerzuchtig te moeten wezen.

Daar wy het nu aan de eene kant met yder eens

zyn , dat het Prieſter- of Opzienders-ampt een

treffelyk werk is. 1 TIM. III. 1.

Zo is aan de andere kant in de Prediking des

Euangeliums geen roem alleen , Want de nood

is hen opgelegt uit hoofde van hun beroep, waar

voor zy hun beloning ontfangen 1 CoR. [X. 14.

16. 17. om het zelve te verkondigen beide den

Griecken en Barbaren, beide wyzen en onwy

zen RoM. I. 14.

Maar daar in beſtaat ze voornamentlyk mede,

dat hy als een dienſtknegt des Heeren niet twis

te, maar vriendelyk zy tegen alle , bequaem

om te leeren ende die de quade kan verdragen.

Met ſachtmoedigheid onderwyſende de gene

die tegenſtaen: of baer Godt t"ceniger tyd be

keeringe gave tot erkentenis der waarheid.

Ende ſy wederom ontwaken mochten uit den

ſtrick
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ſtrick des Duivels, onder welcken ſy gevangen

waren tot ſynen wille. 2 TIM. II. 24. 25. 26.

Dit is, eenen ouden man niet hardelyk beſtraf.

fen, maar hem vermaanen als een Vader; de

jonge als Broeders.

De oude Vrouwen als Moeders: de jonge als

Suſters in alle reinigheid. 1 TIM. V. 1. en 2.

Hier in ſteekt roem; Dit is matigheid, beſchei

dentheid, geen eigenzinnig nog genegentheid

tot toorn , zo ſterk aan de Euangelie Dienaars

verboden. TIT. I. 7. 8. 9. 1 TIM. IIl. 2. 3.

Het tegendeel is, ver van het kranke te beelen

en het gebrokene te verbinden, een heerſchinge

over haar met ſtrengheid en bardigheid. Ezech.

XXXIV. 4. en dit maakt hun verworpelyk 1 CoR.

IX. 27.

Jaa zo een hoogmoedige Geeſtelyke is of een

opgeblazen nieuweling die geen getuigenis kun

nende hebben van die geene die buiten zyn, moet

vallen in de verſmaatheid en in de ſtrick des

Laſteraars, 1 TIM. III. 6. 7. of een ſnaterenden

Diotrephes, die de eerſte wil zyn, 3 JoH. 9. en

welke hoogmoed door onzen Heiland zo ernſtig

beſtraft wierd. MARc. IX. 33-36.

Een hoogmoed, die van ouds reets door IslDoR

PELUsioTA II. Epiſt. 125. GREG. NAzIANZEN.

Orat. 2.1. en andere gepaſt doorgeſtreken zynde,

in onze Kerke zelfs niet geheel uitgebluſt is; Zo

dat men het zeggen van DE GRooT Apol. c. 2. van

de tyden van Leiceſter ſprekende, op de onze nu

en dan wel eens toepaſſelyk vind: Quidam prae

ſe tulere ardentius ſtudium religionis, quaſi ge

nuine legitimique Rectores eam rem frigidius

curarint, ſed res docuit ambitionis - id fuiſſe

obtentus. -

V. DE E L. I Ma
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Mogelyk verwondert gy u Lezer, waarom ik

thans my zo breedvoerig uitlaat over de pligt der

Leeraaren om op een bedaarde en voorzigtige

wyze de ongodsdienſtigheid of vrygeeſterye, die

dikwerf door fyne vernuften gedreven en ſmake

lyk gemaakt word, te keer te gaan.

Dog deze verwondering zal ophouden, wan

neer gy u gelieft te binnen te brengen het alom

bekende verſchil tuſſchen Profeſſor vaN DER MARck

en Dom. BRUNsvELT DE BLAU te Groningen, die

in een Predikatie op den 4. Maart 177e. wat ſterk

tegens de Dryvers van het Natuur-Regt zou uit

gevaren zyn , het zelve als ſchadelyk voor den

geopenbaarden Godsdienſt aanmerkende en daar

om de Overigheid vermanende tegens zulke inkruip

zels te waken (g) en welk verſchil eenigzins ver

levendigt word door het Werkje onlangs door de

Eerſte uitgegeven:

FRED. ADOLPHI v AN DER MARCK

JCti & Prof. Jur. Publ. Nat. & Gent. Ord.

L ECTIONES ACADEMICAE

quibus ſelecta, Philoſophiae Practice

Jurisque Naturae Capita & prae

cipue officia erga Deum per

trattantur.

G R O N I N G AE,

Apud Haj. Spandaw 1771.

en welk daar toe wel voornamentlyk ſchynt in

gerigt te zyn , om zig tegens de beſchuldiging
of

(g) REGTsGELEERDE IV. D. uads. 43-46. 76--8o. I01 •

Mo2. I 42• I43. - -
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of kwade en verkeerde uitleggingen van zyne

leſſen aan de Jeugd by de wereld te dekken. (h)

Ondertuſſchen verzoek ik den Lezer uit deze

Voorafſpraak niet datelyk te beſluiten, dat ik deze

beſpiegelingen op het geval van de Heeren van der

Marck en de Blau zo onbepaalt toepaſſe, of dat

ik in dezen parthye kieze. l

Eén dilemma zy my egter geoorlooft te maken:

Of Dôm. de Blau heeft Profeſſor van der Marck,

die zekerlyk een groote Dryver van het Natuur

Regt is, verdagt en zelfs beſchuldigt van de voor

deelen van de Natuurlyke, met verkleining van

den geopenbaarde Godsdienſt, te ver te trekken,

of niet.

Zo neen, is deszelfs Predikatie door onwetende

of kwalyk meenende verkeerdelyk uitgelegt.

Zo ja, ſtaat wederom te onderzoeken, of de

Heer van der Marck wezendlyk deze gevoelens

koeſtert en leeraart, dan niet?

Zo neen, heeft zekerlyk Dom. de Blau met al

zyn waan van Godsdienſtigheid, door dat hy zyne

tonge niet in toom gehouden, maar zyn herte ver

leit heeft, deze Godsdienſt niet alleen ydel ge

maakt, Jac. I. 26. maar ook liefdeloos en onregt

vaardiglyk geoordeelt:

Zo ja, ſchynt Hy nog die voorzigtige wyze,

die alleen bekwaam is ongodsdienſtige en natuur

lyke menſchen tot het ware gelove te trekken en

te winnen, niet in het werk geſtelt te hebben;

Men heeft hier niet met een onvernuftige on

der den Volcke. Ps. XCIV. 8. maar met een door

kneed brein, fyn vernuft, geleerde bol, en wel

verſneden pen te doen, waar tegens Leeraaren
N I 2 GTA

(") Left. praf.
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en Prieſters moeten opkoomen, welkers lippen de

wetenſchap uitſtrooyen. SPREUK. XV. 7. en wel

kers woningen van de gewenſchte ſchat en oly

niet ontbloot zyn. SPREUK. XXI. 2o.

Ja dezulke moeten niet alleen mont en wysheid

hebben, welke niet en ſullen kunnen tegenſpre

ken noch wederſtaen alle die baer tegenſtellen.

LUc. XXI. 15. maar ook zagtmoedige wysheid.

JAC. III. 15.

Hier toe zyn zulke Mannen als HoFSTEDE be

kwaam en welke daarom in een goed vooruitzigt,

(welkers volkomen# de goede God geve)

door de Regering van Rotterdam, zo ik meen, op

zettelyk tot wederlegging der Vrygeeſterye geroe

GIl 1S E
p Het zy ondertuſſchen verre van my, dat 'er geen

meer zyn; De Heer Profeſſor HoogvLIET heeft een

Redenvoering gedaan de Oratoris Sacri, in

refutandis Divinae Revelationis contemtoribus,

prudentia.

Ja het is alleen in het veronderſtelde geval, dat

de Heer de Blaau daar van zou uitſluiten.

Ik weet dat Hy van een geboorte zynde, die

een goede opvoeding tot gevolg heeft, daarenbo

ven is vervult met wysheid en geeſtelyk verſtand.

CoL II. 9.

Dog, zo deze wysheid volkomen en van bo

ven is, moet ze ook zuiver zyn, daarna vreed

zaam, beſcheiden, gezeggelyk, niet partydelyk

oordelende, en ongeveinſt. JAC. III. 17.

Dan en wanneer hy voorzigtigheid by zyne

wysheid voegt: EPHEs. I. 8. kan het niet miſſen,

of alle die opſtaan 't zy der Libertinen 't zy der

Cireners zullen niets kunnen wederſtaan de wys

heid en de geeſt door welke hy ſpreekt. HAND.

VI. 9. 1o. - - Dan

v
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Dan zullen de wyze in hare argeliſtigheid

gevangen worden. 1 CoR. III. 19.

Dan is er geen vreeze, dat iemand ons als een

roof vervoere door de Philoſophie ende ydele ver

leydinge, na de overlevering der menſchen na

de eerſte beginſelen der werelt ende niet na

Chriſtum. CoL. II. 8. -

Of nu de Heer van der Marck van die Philoſo

phie en ydele verleidinge verdagt mag gehouden

worden, zal het beſt kunnen blyken uit den inhoud

van het Werkje door Hem tot een proeve daar over

uitgegeven en 't welk wy thans beoordeelen zou

den. -

Daar ik nu wel van gevoelen ben dat de Regts

geleerde omtrent dit ſtuk (waar over hier onder

ter bekwamer plaatze nader) niet geheel en al

incompetent zyn, zal ik nogtans om myn ſeiſe, zo

min als doenlyk, in een andermans koorn te ſlaan,

en zo veel mogelyk de berisping te ontwyken van

de Profeſſor CURTENIUs over Epheſ. I. die in zyn

Voorrede meent, dat de Tydſchriften wat te veel

over de hedendaagſche Predikwyze oordelende,

egter tot beoordeling van Godgeleerde zaken niet

geördent ſchynen, dit ſtuk liever aan de Godge

leerde (die my egter, hoop ik, zo wel als aan de

Heer WIGFR1 Hoogleeradr in de Regten te Fra

nequer (i) zullen toelaten, dat wy over de mis

bruiken van veele Leeraars in dit ſtuk, mitsgaders ,

over de middelen, om der Chriſtenen oneenig

heeden uit den weg te ruimen ter bekwamer tyd

en by voorkomende gelegentheden iets tot ſtigting

voor den dag brengen) ter onderzoek overlaten;

- I 3 , En

(i) In Orat. De diverſis Remediis ad diſſidia Criſtianorum

tollenda habita Franequera ipſis Kal. Junii 1771. Zie de BoEK.

zaAL liaiz. 72 9.
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En wel te meer, om dat de Heer van der Marck

derzelver Jurisdictie niet geheel gedeclineert heeft;

als kunnende pag. 229. niet wel toegeven, dat

het onderwyzen van het Regt der Natuur op de

Hoge Schoolen gevoeglyk onder de juridiſche

Faculteit gebragt is. Niet twyffelende, of De

zelve, zo 'er eenige heterodoxie by gevolgtrekking

maar inſteekt, zullen die ras ontdekken.

Dit onderzoek alleen wenſch ik, dat door een

man geſchiede aan wien het

Huic mandes ſt quid rette curatum velis.

beſteed is. En dit niet anders als om der Chriſten

Kerken wille;

Terwyl ik nu omtrent dit Werkje van de Heer

van der Marck, voor zo ver het zuivere Theolo

giſche betreft, de gedagten der Godgeleerde reets

als ingeſpannen zie, om het zelve met alle nadruk

te onderzoeken en die het ſtuk van regtzinnigheid

met Zyn Wel-Ed. laat afhaspelen, ook zie, dat

de Schryvers van de Bibl. des ſciences & des

beaux arts, welker beoordeling zig niet alleen

tot een, maar tot alle Faculteiten uitbreit, dit

willen onder handen neemen, zal ik den Lezer

'er maar in het algemeen een ſchets van geven en

in 't byzonder eenige trekken daar in voorkomen

de en de Regtsgeleerdheid regtsdraats rakende

bejegenen;

Voor het Werkje, alleen in het ligt gebragt

zynde, om de wereld over zyn verdagte manier

van onderwyzen in het Natuur Regt te kunnen

laten oordeelen, heeft de Heer van der Marck,

om geen ledige plaats open te laten (in fugam

vacui) vooraf laten gaan den gehelen inhoud van

JAC. III. 3-18. en IV. 11. 12. volgens de La

tyn
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tynfche overzetting van BEZA; Zynde het Werk -

zelfs verdeelt in XX. Hoofddeelem ofliever Aca- ;

demifcbe Leffem voor zyne Toehoorders te Gro

ningen gehouden, en waar van wyde Rubrycquem

in het oorfpronkelyke liefft hier zullen plaatzen,

om dat fommige kunftwoorden zo min een verta

ling dulden, als ongeleerde Lezers de kragt daar

van zouden verftaan, al waren ze al overgezet:

I. De Ratione humana a non-ufu & abufu ad

reëìum ejus ufu reducemda. ^ lI. De perfruitione

fummi bomi. III. De fine creationis ultimo &

officiis bominum quoad diligendos fe imvicem inde

oriumdis. IV. De obligatiome aάiva. V. De

Lege Naturæ & imde oriuda obligatione pas

fiva. VI. De principio cognofcendi Legem Na

turae. VII. De Moralitate interma. VlII. De

Limitibus }urisprudentiae Naturalis per Philo

fopbiam Praάicam & Theologiam Cbrißianorum

moralem proferemdis. IX. De Comfcientia.

X. De Hißoria jurisprudentiae Naturalis quoad

officia erga DEUM. XI. De officiis erga DEUM

im difciplina juris Naturae pertraéìandis.

XII. De vera vivaque DEi cognitione hominibus

comparandâ. XIII. Continuatio materiæ de veræ

vivaque DEI cognitione. XIV. Continuatio ma

teriæ de vera vivaque DEI cognitione. XV. De

amore in DEUM. XVI. DeTimore DEI filiali

atque de Fiducia in DEUM & Adquiefcemtia im

' Providentia Divina. XVII. De Reverentia Deo

exbibenda. XVIII. De celebratione mominis

Divini. XIX. De invocatione Dei & gratiarum

actione. XX. De obediemtia DEo praefìamida.

Dit is nu de algemene fchets van het werk,

9ordeel kundig en onpartydig Lezer! want totuw

fpreek ik voornamentlyk; Lees den gehelcn in

1 4 houd
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houd in deszelfs zamenhang met een vereiſte op

lettentheid, en ik verzekert uw , dat zelfs in het

geval van verdagte onregtzinnigheid gy des mans

gedagten treffelyk, cordaat, ja leerzaam, dog niet

minder treffende in aanzien van doldriftige ketter

makers vinden zult, gelyk ik hem zelfs hoogſchat

te in die ſtukken, waar over ik het thans zelfs

niet met hem eens ben.

Deze nu raken de Regtsgeleertheid regtdraats:

A. Dat hoewel de dadelyke verpligting : of

dat verband, welk er tuſſchen de beweegreden

om iets te doen of te laten met de daad of nala

ting zelve plaats heeft (de obligatione activa,

feu connexione notivi cum actione perpetranda

vel omittenda) op de ſtellige verpligting (poſiti

va) welke de Overigheid ons oplegt en waar om

trent by gevolg door het niet gehoorzamen mede

onze vrye wille werkzaam dog ſtrafbaar is, kan

toepaſſelyk gemaakt worden, die bevelen der Ove

righeid egter als dan derzelver kragt verliezen,

wanneer men de Onderdanen wil dwingen tot ge

hoorſamen aan wetten in een vreemde en dus on

verſtaanbare taal geſchreven, gelyk die der Ro

meinen. Lett. IV. f. Lect. V. pag. 67. 68.

B. Dat het Leeraaren van het Natuur-recht tot

onze juridiſche Paculteit eigentlyk niet zeer zou

gehorer. Lett. XVT. pag. 229. j. pag. 1 o5.

circa f.

C. Dat de Regtsgeleerde meerendeels ſlegte

Philoſophen zouden zyn. Lett. VII. p. 88.

D. En met geen goede ogen konden aanzien,

dat men het Natuur recht zogt voort te planten.

Lefi. X. p. 147. 15o. 151.

A. Dewyl dit ſtuk of wel de voorgegeven mo

reele onjiiggelykheid der Ingezetenen en na zyn

- be
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begrip, ceſſeerende imputativitas actionum door

de Heer van der Marck voormaals (Inſt. Jur.

Civ. V. 53. pag. 98.) met opzet behandelt al

hier maar in het voorbygaaan wederom opgehaalt

word, zullen wy daar over thans mede niet veel

zeggen, maar ons gedragen tot het gunt wy breed

voeriger en opzettelyk daar tegens mede voor

maals (I. D. bladz. 2o2-222.) aangemerkt heb
ben. - e l

Onnodig agtende, zo lang de Heer van der

Marck, of ALEToPHILUs, de Heer UcHT

MAN , zyn verdediger onze als toen gemaakte

argumenten niet komt te wederleggen, die ver

der aan te dringen. Dit alleen voegen wy 'er

thans by, dat wy toen ter tyd ſprekende (bladz.

2c6) van een Hollandſche overzetting der Key

zerlyke Inſtituten niet wiſten van JUSTINIANUs

lige met 3t te Lemgow, onlangs by Meyer gedrukt,

en welke wy veronderſtellen de Inſtituten te zyn.

B. Voor en al eer ik tot deze uitſluiting van het

Natuurregt uit de Juridiſche Faculteit overga

kan ik niet voorby aan te merken, dat de Heer

van der Marck zig omtrent dit ſtuk niet zeer

ſchynt te conſteeren.

Want ik meen my te kunnen herinneren dat

Hy van te voren niet vreemd geweeſt is, dat ju

ris Utriusque D. nu gevoeglyk juris Civiles

& Naturae konden heten.

En in dit werkje (pag. 2o.) zelfs verzet hy

zig zeer tegens de Theologanten, die alle erken

tenis over de waarheden tot zig willen trekken, ja

dit dringt hy nader pag. 142. aan met de plaats

van H. DE GRoot: Theologi internum animi Tri

bunal inſtruereſolent, op te loſſen of uit te leggen,

dat DE GRooT zo moeſt ſchryven, om dat hy

I 5 - te
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te Parys, alwaar het Kerkelyke gezag wat ver

gaat, zyn werk de jure B. & P. ſchreef, Conf.

pag. 141. f. & paſſim.

Dog het zy hoe het wil, wy menen, dat met

regt de onderwyzing der Natuur-wetten tot onze

Faculteit gehoren,

Indien wy maar de definitie der Regtsgeleert

heid gadeſlaan; Divinarum atque humunarum

rerum notitia , juſti atque injuſti ſcientia v.

ULP. in l. 1o. S. 2. ff de Inſt. & Jur.

Ik weet, dat zig tegens deze definitie veele

ſchrikkelyk verzet hebben en waarvan men aan het

hoofd mag ſtellenTURNEB. Adv. lib. VIII. Cap. 2o.

Dog diezelfde ULPIAN. in l. 1.pr.&P. S. 1. Eod.

heeft, als by voorraad deze Tegenſtrevers de

mond geſtopt: jus eſtars aequi & boni, Cujus

merito quis nos ſacerdotes appellat. En waarom?

Juſtitiam namque colimus & boni & aequi

notitiam profitemur, aequum ab iniquoſeparan

tes, Licitum ab illicito diſcernentes. Pietas &?

equitas vene ſunt juſtitie! Lacr. Div. Inſt, l. V.
C. A HA - -

En dewyl hy nu van dat regt, waar in hy ons

Prieſters noemt deſe hoofd diviſie maakt : Hujus

ſtudii duae ſunt poſitiones, Publicum & Priva

tuin; d. l. 1. S. 2.

Mitsgaders verklaart het Eerſte te beſtaan in

ſacris, in facerdotibus & Magiſtratibus d. S. 2.

En het Tweede mede te zamen geſtelt noemt

ex naturalibus pracceptis d. S. 2. en van die

Natuur-wetten wederom een Definitie geeft :

jus naturale eſt quod natura omnia animalia

docuit, welke door de Heer van der Marck

(Lect. V. p. 6o.) niet afgekeurt is. -

Kunnen wy niet zien waarom het Natuur

regt
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N

regt niet onder de juridiſche Faculteit zou mo

gen gebragt worden; Daar er zelfs het Godde
lyke Regt toegehoort, V

Niemand der Proteſtanten, zo ik meen, en waar

over wel eens nader, zal met vrugt kunnen ontken

nen, dat de hooge en ſouveraine Overigheid zo

wel omtrent het Kerkelyke als wereltlyke een

wetgevende magt heeft, en dus daaromtrentWet

ten maken kan, of zo als Keyzer JUSTINIANUs in

l. 1. S. 1. C. de Vet. Jure enucl. zegt: quod le

gum auctoritas , & divinas & humanas res

bene disponit.

Zyn nu de Kerkelyke zaken mede een object

van de Wetten en gehoren de Wetten tot het

beroep der Regtsgeleerde is het gevolg ras op

gemaakt, dat die gene, welke profeſſie doen van

de Regtsgeleertheid, in beide gewyde en onge

"yie regten moeten onderwezen zyn , na het

ºorbeeld van die oude Regtsgeleerde, by BRis

s. Antiq. lib. IV. Cap. XVI. opgetelt en daar

tºt door andere in het vervolg nageſchreeven.

Dog hier tegens worden eenige argumenten

gemaakt, dat 1mo Ulpianus van het Goddelyke

Regt of de gewyde bladeren dit niet kan gemeent

hebben, om dat hy 2do zelfs een vervolger der

Chriſtenen was. -

Het eerſte al toeſtemmende verzwakken wy

daarom ons gezegde niet, vermits Keyzer ju

ſtinianus, onder andere, in S. 1. j. de juſt. &'

jure deze definitie van Ulpianus nog nader de zy

ne gemaakt heeft. Deze was nu een Chriſten

Keyzer en ſchattede de Bybel na deszelfs waarde

Nov. 133. Cap. 2. zeer hoog; ja op zyn Wet

ten voor de Kerk gemaakt liet zig de Koning van

Vrankryk, (ZIEGL. J. Can. Diſ/ prael. S. 56.)

op het Concilie van Trente beroepen. En

A
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En of Ulpianus ten aanzien van het tweede

nu al, gelyk de Regtsgeleerde in het algemeen by

LAcTANT. Div. Inſt. lib. V. Cap. XI. en TER

TULIANUs gedurig beſchuldigt worden, tegens de

Chriſtenen de pen opgevat mogt hebben, veran

dert dit de zaak niet;

Om dat hier zo zeer de vraag niet meer is,

wat Ulpianus gedefinieert heeft, maar of die de

finitie door de Kriſten Keyzer, in het byzonder

juſtinianus, d. S. 1. J. de Inſt. & Jure over

genomen is.

Hoewel immers de Heidenen ook hunne Gods

dienſt, hoe bygelovig die ook was, hadden, en

uit beſchouwing van die vaſtgeſtelde Godsdienſt

was het nu, dat de Rechtsgeleerde niet zo zeer

uit een haat tegens de Chriſtenen, maar om al

le nieuwighedeu te weeren, waar over gezien kan

worden de Preſid. v. BYNKERSH. Diſ/. 1. de

Rel. peregr. circa fin. zodanig te werk gingen.

Even gelyk die Zeeuwſche Predikanten op die

groote Staaten Vergadering, zoals gezegt, toe

gelaten, in het werk van den vaſtgeſtelden Gods

dienſt een verſlaauwing der H. H. Staaten van

Holland dorſten voorgeven; Zie SUIKERs Geſchied.

II. D. VIII. Tydb. V. Hoofd. S. 3.

Heeft nu Ulpianus en andere tegens de Chri

ſtenen geyvert of geadvizeert, wy vinden in de eer

ſte tyden dog een PAPINIANUs, die na dode van

den onthoofden vervolger Plautianus de Chriſtenen,

wat ook andere daar tegens zeggen (Zie OTTo,

Papin. Cap. XV. S. 9.) veel dienſt gedaan heeft .

en vooral een Regtsgeleerde en Advokaat, die

de Chriſtenen verdedigt en hen tot zo een lui

ſterryke voorſpraak als gedient heeft. Yder, wat

ervaren in de Kerkelyke geſchiedeniſſen merkt ras,

dat
» -
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dat ik het oog heb op MrNUCIUs FELIX. Het

noemen van zyn ſamenſpraak tuſſchen een Chri-

ſten en Heiden onder de naam van Octavius by

de Geleerde bekent, is van meer uitwerking,

denk ik, als of ik er meer van zeide en ſtrekt

tot een bewys, dat, wanneer zig een Regtsge

leerde daar mede moeit, hy tegens een Godge

leerde kan opwegen ; HUGo DE GRoot is daar

een ſchreeuwend voorbeeld van. r

En men zal dit vertoog niet uitbreiden met

een optelling van een groot getal Regtsgeleer

de, die veel ligt en nut aan de Godgeleertheid

gedaan hebben. Indien iemand maar eens CAvE,

DU PIN, OLEARIUs in hunne Hiſt. & bibl. litter.

ſcriptor. Eccleſiaſtic. wil doorbladeren, hy zal er

ſchielyk een genoegſame Lyſt uittrekken kunnen,

Alleen maar zeggende, dat TERTULLIANUs ten

minſten, zo als EUSEB. Eccl. biſt. lib. II. cap. II.

zegt, en uit zyn gantſche Verdediging blykt, erva

ren in de Romeinſche Regten T2: 'Popaaſav vóugs

'nxp13axds avng geweeſtzynde, dit zyne Verdediging

geen geringe kragten bygezet heeft.

Dit word merkelyk geſtaaft door de voorbeelden,

welke wy in die twee groote Hervormers LUTHER

en CALvyN gezien hebben; Want deze waren bei

de in de Regtsgeleertheid niet alleen geoefent,

maar Calvyn was zelfs daar in tot Leeraar gevor

dert, en het kome niemand vreemd voor, dat men van

deRegtsgeleertheit tot de Godgeleertheit overgaa;

Die ſtap is zo groot niet als men denkt. Neque dubito (zegt

H. DE GRoot ad Tit. III.) quin multi ex Juris ſacerdotibus

Chriſti ſacerdotes fatti ſunt quod in ea Religione omnia juris

Pracepta viderent eminenter contineri. 't Zyn dus zulke booze

Chriſten niet. BEsoLD. V. juriſt. ald.

Het verwondert dus niemand, dat eerſt by de Romeinen

van de Hogeprieſteren, Pontificis, tot de Regtsgeleerde

het uitleggen der Wetten overgegaan zynde, die Regts

ge
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geleerde het Goddelyke Regt, voor zo verre het die naam

dragen mag, behandelt hebben, en dat by vervolg van tyd

onder de Chriſtenen, by de inſtellingen der Hoge Scholen en

Trappen in de Regtsgeleertheid, de Leeraren in beide de

Regten, juris Utriusque Dottores verkoren wierden, en ook

nog verkoren worden, zo dat met de Reformatie het Paus

elyke Regt, fus Canonicum, zo zeer niet meer geleerd wor

dende onder de Proteſtanten, de Regtsgeleerde met regt fu

ris Utriusque, dat is niet zo zeer juris Canonici, maar ju

ris Civilis &f Divini, blyven

Het is dus een zeer verkeerde ſtelling van dien woelgeeſt MA

RESIUs, voormaals mede Hoogleeraar in de Godgeleerdheid

te Groningen, wanneer hy in Diſſ, de jure Can. n. 24. zegt,

dat het jus Canonicum, meer tot der Theologanten als Ju

riſten beroep gehoort. , -

Wy hebben reets (I. D. bladz 194, 213.) uit DrcASTELLo

en JoH. vAN DEN HoNERT aangetoont, wat voor gebruik zy

van het Romeinſche Regt in de Theologie maken; Mitsgaders

dat de Apoſtel PAULUs zig daar mede gedekten tot het Geeſte

lyke overgebragt heeft, en eindelyk zonder de Regtsgeleert

heid de borgtogt en voldoening van Chriſtus niet wel uitge

legt word. -

Hebben zelfs de Proteſtanten in Duitsland hunne Conſiſto

rien niet te zamen geſtelt uit Politique en Regtsgeleerde, zo

wel als Theologanten ? Lgnºlitoriaa! Hätijt geheten.

Zyn in onze Kerkenraden niet op veele plaatſen (om van

de Synoden, die hare Commmiſſariſſen politycq hebben,

merendeels uit de Hoven van Juſtitie genomen, niet eens te

gewagen) Leeden uit de Regeeringgeſtelt? Zyn te Augsburg

over de Religie zowel Regts-als Godgeleerdegecommitteert?

SUIK. VII. T VI. Q. 3. -

C. Het gunt de Heer van der Marck verder omtrent de

Regtsgeleerden zegt, ten aanzien van hun weinige ervarent

heid in de Wysbegeerte wiſt Keizer Antoninus Pius al in het

algemeen te zeggen: rari ſunt qui philoſophantur. v. l. 6. S. 6.

ff de Excuſat dog dit ſchynt meer zyn betrekking te hebben

op de min tedere manier van denken, ten aanzien van de

goederen deezer wereld, als op de grondregulen der wys

begeerte, waar uit en niet alleen ex LL. XII. Tabb. die ou

de Regtsgeleerde (door de Heer van der Marck j'Cti perſpi

cuſiſſimi genoemt pag. 6o.) de Regtsgeleertheid hebben ge

meent te moeten beſtaan;

De ware wysbegeerte, zegt Crcero Epiſt. XV. 4. wierd

gelyk overal mede tot de Geregtsbanken overgevoert: ſoli

propemodun: nos Philoſophian illam veram & antiquam, que

quihusdan oºii cſje ac deſidia videtur, in forum, deier,
- Ten

va
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Ten tyde van de Keizeren Marcus Antoninus de Wysgeer

bygenaamt, en Severus, wierd op Hoogſtderzelver voorbeelt

de Wysbegeerte ten top gevoert, en ter dier tyd hebben wy

immers onzen groten Papinianus zelfs mede in zyn wysbe

geerte zien bloeijen.

Dog zyn vele onzer hedendaagſche Regtsgeleerde daar van

verbaſtert, is dit niet toe te ſchryven aan den den aart van

hun beroep, voor zo verre het legibus poſitivis & ſubſidia

riis exiſtentibus, de Philoſophie toelaat, maar aan het alge

meene verval in alle Faculteiten, zo dat het ook nu waar is:

Rari ſunt qui philoſophantur. Wy hopen dus daaromtrentbe

ter tyden te beleven, en zullen die roem aan de Heer van

der Marck niet weigeren, dat hy 'er kragtig toe mede werkt.

D. Eindelyk vinden wy geen reden, waarom regtſchape

Regtsgeleerde tegens de voortplanting van het Natuur-regt

zouden zyn;

Is, gelyk wy bladz. 13o. gezien hebben, het Romeinſche

Regt niet uit de Natuur-wetten te zamen geſtelt?

Niemand, die het hart wel geplaatſt is, wraakt de Natuur

wetten, als Natuurwetten, voor zo verre die onveranderlyk

zyn, maar voor zo verre die na de inbeeldingen der Men

ſchen gevormt worden, en in die betrekking is het, dat wy

voormaals (I. D. V. Vert.) ſtaande gehouden hebben en nog

ſtaande houden, dat het minder gevaarlyk voor de zamen

leving is, zig by gebrek van plaatſelyke wetten te rigten

na de Romeinſche Wetten door den Souverain in ſubſidium

voorgeſtelt, als ſna natuurlyke billikheid. En dit is door des

Heeren van der Marcks welſprekende, hoewel niets beſlis

ſende uitſtap pag. 85. niet wederlegt.

Zie hier Lezer, wat wy van het alleſins merkwaardige

Werkje van de Heer van derMarck vermeent hebben te zeggen.

Hoe zeer wy nu ook ons geuit hebben van geen party te

willen kieſen en dit nog verklaren, vrees ik egter, dat de

Heer van der Marck zig in een Doolhof veel ligt brengen

zal, waar uit niet dan door veel moeite met behulp van zyme

kundigheid behouden kan raken, zo dat

Hy onderneemt een zorg'lykſt beſtaan

Een werk vol van gevaar, om deerlyk te vergaan.

Om dat het altyd bekommerlyk is met Godgeleerde in ver

ſchil te treden.

De goede zaak, waar voor ze uitkomen, blaaſt hen dikwils

wat al te veel yver in, en die yverzucht geëergt als van de

Leviten, die de gemakkelykſte niet waren, brengt zelfs, in

het geval, dat zy van hunne Tegenſtrevers overwonnen#
(ICI) ,
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den, dikwils zulke droevige gevolgen voort, dat er weinige

zulke overwinningen voorvallen, die niet den Overwinnaar

zelfs den doodſteek geeven.

De Heeren Godgeleerden nemen my dit niet kwalyk, veel.

vuldige voorbeelden bewyſen dit.

De eerſte Hervormers Luther en Calvyn heeft men van die

zagtmoedigheid van geeſte niet geheel en al kunnen vryſpreken.

En de zagtheid van aard van Melanchton, die wy in zeke

ten opzichte maar een Diſcipel van Luther noemden, maakte

hem zelfs by de Geeſtelyken, die wat driftiger waren, verdagt.

Zo dat zy hier in tonen dat ze menſchen zyn, en het hen

bezwaarlyk valt het ware kenmerk van Chriſtus Diſcipelen,

de liefde onder malkanderen, overal rond te dragen, Joh.

XIII. 35. om dat zy de zagtmoedigheid en nedrigheid van ber

ten, die hen Chriſtus geleert heeft, niet in alle gevallen betrag

ten en dus zelden ruſte voor bunne zielen vinden. MATT. XI. 29.

Dit heeft ook de H. H. Staten dezer Provincie wel eens

bewogen, om daar in te voorzien, als by voorbeeld by debe

kende Reſol van ſen 18. Dec. 1694. art. 5. te ordonneeren,

dat men in het beroepen der Predikanten alleen zodanige perſonen

in conſideratie zal nemen, die ſtigtelyk van leer en leven, en

van een moderaat en vreedſaam humeur zyn, bekavaan om de

voorſchreve pointen tot vrede en ſtigtinge der Gemeinte in allen

delen op te volgen. En de Curatoren van Groningen hebben

ook wel eens voorm als de Profeſſoren Mareſias en Alting

tot hun pligt hieromtrent vermaant, en belast nog opentlyk

nog in 't byzonder van hunne verſchillen te handelen, alzo

zy niet veel ter zaak deeden. SUIKERs d. l. S. 9. VIII. Tyd

beſtek V. Hoºfd

Dog dewyl de Theologenten uit hoofde van die Reſol van

H. Ed. Gr. Mog, van 1694 art. 4 zullen oordelen aan hen

opgelegt te zyn van toe te zien, dat de Studenten de Myſte

rien van 't Chriſtelyke Geloov naar de Regels ende methode der

Philoſophic niet behandelen, hebben zy zeker ruim zo veel

titel (op dat eerlang het ware Chriſtelyke Geloov geen ſchipbreuk

lyde, en de Kerk in de uiterſte verwarring gerake) de Leer

wyze van de Heer van der Marck na te ſpeuren, met een mo

deraat en vreedſaan humeur egter, als Zyn Wel-Ed. daar toe

onnodig gelegentheid te geven; Gelievende zig maar als in

het voorbygaan te herinneren, wat onaangenaame gevolgen

en verwyderingen het defenderen van de DiſJ. de Legibus te

Utrecht door de Heer BLoNDEL niet aan onze geleetde en

brave Profeſſor WIELING gegeven heeft.
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IX. VE R T O O G.

Voor de Maand Septemb. 1771.

Videor audire quosdam (nec enim deërunt

unquam qui diſerti eſſe, quam boni,

malint) illa dicentes: Quidergo tantum

artis eſt in eloquentia? cur tu de colo

ribus & difficilium cauſarum defenſione

non nihil etiam de confeſſo locutus es?

miſt aliquando vis & facultas dicendi

expugnat ipſam veritatem. Bonus enim

vir non agit niſi bonas cauſas, eas porro

etiam ſine doctrina ſatis per ſe tuetur

veritas ipſa.

QUINTILIAN. lib. XII. cap. 1.

Zal nooit aan zulk zoort ontbreeken,

die liever welſprekent als deugdzaam

willen zyn en daarom dunkt my zo een

te hooren zeggen: Waarom hebt gy zo

veel op met alle die vercierſelen in het

verweeren van een moeyelyke zaak, dik

wils in het geval van een eigen bekente

mis, by de band genomen? Zo niet de

kragt van zeggen en redeneerkunſt de

waarheid zelfs om ver wierp. Een

deugdzaam man komt immers nooit als

voor goede zaaken uit; En de waarheid

is op zig zelfs in ſtaat genoeg zonder be

hulp van zo veel geleertheid die te

handhaven.

oor het tegenswoordige zal de Leezer zig

gelieven te vergenoegen met volgende

V. DE EL. K brief,



- ( 138 )

v,

brief, die ik terſtond plaats, om den Schryver

zyne vermeende ontdekking (bladz. 142. 143.

zullende voorkomen) niet door andere te laten

ontwringen.

Ze beſlaat zo wel plaats voor een Vertoog,

als dat ze door veel zakelyke aanmerkingen die

plaats waardig is. -

Daarenboven verdient de tedere ſtoffe en daar

in aanmerkelyke voorkomende zaken wel, dat ik

ze met bedaartheid nagaa, en myn gedagten over

een behoorlyk antwoord laat gaan.

Tot daar aan toe verzoek ik, dat de Leezer

tot niets uit myn ſtilzwygentheid daaromtrent

beſluit. - * * *

En ik verzoek de Heer J. P. R.te gedogen, dat,

dewyl 'er eenige zaken, die nu door zyn brief al

te rug gebleven zyn, moeten voorafgaan, ik de

zelve mogelyk zo ſchielyk niet zal beantwoorden.

Ik meen dezelve by voorraad behoorlyke eer aan

gedaan te hebben door ze hier te plaatzen.

,, Heer Regtsgeleerde!

,, Het vriendelyk accueil, dat Uw Ed. myne

, Aſtronomiſche obſervatie gedaan heeft (a) doet

, my wederom een correspondentie onderneemen.

,, Dog voor dat ik tot de zaak, waar over ik

,, Uw Ed. gedagten vraage, overgaa, zy het my

, gegunt een weinig ſtil te ſtaan by Uw Ed.

, laatſte Vertoog.

,, Zonder flatterye geſproken het voldoet my

, byzonder om de waarheden daar in voorko

,, mende en voornamentlyk om deszelfs onpar

,, tydigheid.
l - 39 Ik

(a) Zie REGTso. IV, D. VII. Vertoog.
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,, Ik weet niet, hoe de ADvocAAT der Vader

,, landſche Kerk thans by Thierry in 's Graven

, hage uitgegeven wordende deze Uwe beſpiege

, lingen zal opvatten, dewyl het onderzoek daar

, in over de oorzaken, waarom veele Geleerde

,, en regtzinnige mannen in dezen tyd zo nalatig

, traag en koel zyn in het verdeedigen van de

, Leer en zaak der Gereformeerden en het daar

, by vry pleiten der Nederlandſche Gerefor

, meerde Leeraars van Conſcientie-dwang, ver

, volging en inquiſitie my haaſt zou ſchynen te

,, voorſpellen, dat ze niet na zyn ſmaak zullen

, zyn, ſtelde my deeze Uwe onpartydigheid,, niet geruſt. - w

,, Dewyl nu ondertuſſchen al een Tegenſtrever

,, van dezen ADvocAAT der Vaderlandſche Kerk

, ſchynt opgeſtaan door een MEMORIE by C. N.

, Guerin te Amſterdam te hebben laaten drukken

, en wederom door een ander dezelve, onder de

,, naam van DEN AdvocAAT DER KERKELYKE oN

,, DERSTEUNT by de Wed. O. van Thol en Zoon

, in 's Hage verdedigt ſchynt, zou ik wel haaſt

,, vreezen, dat Uw Ed. mede in de maling raakt,

,, zo ik op Uw Ed. voorzigtigheid met Uwe on

, partydigheid gepaart gaande my niet verliet,

,, alzo Uw Ed. nergens iets omtrent het aange

, wreven gevoelen van de Profeſſor van der Marck

,, beſliſt, maar dit aan de Theologanten ter onpar

,, tydiger onderzoek overlatende, alleen Dom.

,, de Blau conditioneel wel en te regt beſtraft

,, heeft en met woorden, als uit de mond van

,, de Souverain genomen, zo wel de tomeloze

,, drift van ſommige heetgebakerde Geeſtelyke,

,, als de gevaarlyke ondermyning van den geo

3, penbaarden Godsdienſt is te keer gegaan.

K 2 ,, Dog
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,, Dog mogelyk komt deze myne defenſie

Uw Ed. belachelyk voor, en daaromtrent ver

der gaande zou ik veel ligt het bekende:

, Neque tali auxilio neque defenſoribus iſtis

Tempus eget.

my op den hals haalen.

,, Hierom keer ik tot Uw Vertoog te rug.

,, Ik zie daar uit, dat UEd. niet zonder grond

de Regtsgeleerde niet alleen kannis overTheo

logiſche zaken toeſchryft, maar ook hun com

petent verklaart om daar over te oordeelen.

, 'De Parerga Sacra Nov. Teſtam. juiſt ter

dier tyd gebruikende, beveſtigen U Ed. gezeg

dens, dewyl de Prof. Relandus in zyn Voorre

de voor dit geleerde Boekje my verzekert, dat

het door een Regtsgeleerde geſchreven is.

,, Ik had in het begin al veel moeite dit omtrent

de Philoſophie ook toe te ſtemmen; dog dit ſtuk

wat naauwer mogelyk inziende als veel Uwer

Lezers, bragt ik my te binnen, dat U Ed. el

derwaarts (b) gezegt had, dat de oude Regts

releerde meeſt Stoici waren.

,, Ik zogt onder onze hedendaagſche Advocaten

eenige kenmerken van die Stoiſche Philoſophie

en ik vond er zeer weinig overeenkomſt in.

,, 't Is waar, dat gelyk naderhand Luther dat

voorname Hoofd van een betere Secte, waar

van UEd. ook al een Regtsgeleerde gemaakt

heeft, verhaalt word door de ſchielyke dood

van eene zyner medgezellen als mede door een

donderſlag, die hem zeer nageraakt had, ont

ſtelt een voornemen opgevat te hebben, om de

ſtu

9%
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(b) Zie REGTSGEL. V. D. II. Vert. bladz. 26.
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ſtudie der Rechten te laten varen, en zich zelf

met ongenoegen van zyne Ouders in het Kloo

ſter der Auguſtynen begeven te hebben, ook

van te voren Zeno, de Inſteller van de Stoiſche

Secte door een ſoort van bekeering by gelegent

heid van een ſchipbreuk, die hem te Athene bragt

een Philoſooph geworden is, zo dat hy dikwils

op dat geval zinſpelende plag te zeggen: Ik

zeilde voor wind, toen ik ſchipbreuk leed.

Vid. Diog. Laert. -

,, Dog dit is geen overeenkomſt van het dogma

tique.

,, Hoewel daaromtrent, zo men van de uit

werking oordelen mag, tuſſchen de ſtelregels

van veel Advocaten en Stoici een aanmerkelyke

gelykheid is, r

,, Dat is, dat Zeno en vervolgens de Stoici de

barmhertigheid als een ondeugd rekenden, en

die geheel wilden gebannen hebben, en waar

over hy door de Clement lib. 2. c. 4. 5. en '

Lactant. l. 3. c. 23. met reden beriſpt word,

als nemende hier door een deugd weg, die een

van de ſterkſte banden is der menſchelyke za-,

menleving, ja de menſchelykheid zelve uittrek

kende, zo dat hy door het oefenen van die

ſchyndeugd een onbarmhertig oordeel over zig

haalt. Jac. 2. v. 13. -

,, Hoe weinig barmhertigheid nu ſommige Ad,

vocaten over hunne Clienten oefenen, leert de

dagelykſche ondervinding ; Trouwens U Ed.

heeft het zelfs No. 3. 177 1. bladz. 35. toege-
ſtemt.

,, Dog die gelykenis maar in een zeker derde

plaats hebbende, gaat niet univerſeel door,

,, Want ofſchoon de Advocaten nog hedendaags
K 3 CG
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eenige maximes van hun Logica behouden heb

ben, in zoverre dat, gelyk die oude Stoici de

kunſt bezaten van onophoudelyk te disputeeren

en zaken, ſtaande te houden, die niet goed te

maken zyn, dit laatſte woord voerende geſlagt

welk U Ed. daarom al eens by de Ganſen in het

Ryk der Dieren vergeleken heeft, (c) vry hard

bekkig is volgens UEd. eigen zeggen No. 7.

1771. bladz. 1e5. en ſtyfkoppig No. 2, 177o.

bladz. 2o.

,, Zo hebben de andere ſtellingen van die ſtoi

ſche Wysgeeren juiſtgene byzondere betrekking

op der Advocaten beroep.

,, En vooral, (vergeeft my deze uitdrukking,

om dat ze waaragtig is) zullen vele Advocaten

moeite hebben zig van dien grondregel der ou

de Stoici: dat een wys menſch niet veinſen, lie

gen, nog bedriegen kan, zodanig te overtui

gen, dat ze die als een fondamentele ſtuk van

hun beroep aannemen.

,, Hierom heb ik al eens na de jongſte Philoſo

phen, Carteſius, Wolf, Leibnits enz. omge

zien ; Dog dat voldeedt my mede niet.

,, Ik ſtapte dus tot de oudheid te rug, en ik

vond daar in een ſeéte, die al vry wat treffends

ten dezen opzigte in zig bevat. De overeen

komſt is zo groot, dat ik my niet onttrekken

kan U Ed. die datelyk mede te deelen, met ver

zoek, (zo ben ik ingenomen met deze ontdek

king: Hoc enim , ut opinor, ante me memo

obſervavit) dezelve verder te brengen, op dat

de een of ander of mogelyk UEd. zelfs, gelyk

my U Ed. uitdrukking No. 1. 1767. bladz. 27.

lul

(c) Niet ik, maar de Fabd/ſchryver in myn IV. Deel,

bladz. 72. aangehaalt.
-

-

' ,
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in verbis: En hier in verſchilde zyne Leere

niet van die van CARNEADEs, waar over wy

wel eens nader zullen ſpreken, daaromtrent

wat ongeruſt maakt, my niet voorkome.

,, Dog ter zaak.

, CARNEADES die Antagonist – der Stoici

is de Man, waar op ik doel:

,, Zie hier myn overeenkomſt:

1. ,, Carneades twyffelde immers aan alles, ge

lyk ik zou gaan bewyzen, hadde UEd. dit ten

minſten niet zelfs No. 1767. bladz. 27. toege

ſtemt. (e) -

,, De Advocaten doen ook zo; met dat gevolg,

dat zy meeſt alle zaken wegens de onzekere

uitſpraak van den Rigter dubieus ſtellen, en ge

me volſtrekt ongefundeert.

,, Want moetende zweeren, dat geen kwade

zaaken zullen aanneemen, zouden zommige

kwaaddenkende, buiten behulp van deze Phi

loſophiſche ſecte van Carneades, dikwils on

voorzigtig genoeg beſluiten, dat, dewyl ten min

ſten a poſteriori beſchouwt veel kwade zaken

door dezelve aangenomen worden, zy op dien

eed niet zeer delicaat zyn, of die aanmerken,

als die van den Capitain van het Jagt Bucentau

rus te Venetien, waar mede hy den Doge voert

om met de Zee te trouwen onder ſolemnelen

eede, dat Hy het zelve weer terug zal bren

gen, wat onweer het ook worden mag.

,, Dit zeg ik, myn Heer! niet buiten auctori

teit van Uwe Regtsgeleerde zelfs.

,, Om dat die uitdrukkelyk ſtellen, dat een

Advokaat by voortgang van een proces de on

4. » EG

(*) Eenigzints bepaalt egter,
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39
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gefundeertheid van de zaak, waar in zy occu

peren, ontdekkende met goede conſcientie een

vergelyk voor hunne Meeſters kunnen en mo

gen uitwerken. Parlador. Rer. Quotid. lib. I.

cap. 2. n. 23. -

,, Atqui tranſactio tantum in cauſa dubia inter

venire debet. - -

,, Ergo ſchynen zulke Advokaten tegens hun

beter weeten te handelen. * . .

2. ,, Carneades oordeelde, dat men, na een

22

22

29

93

92

22

29

22

23

3 »

2

25

»

29

- 33

»,

39

59

voorgaande rype overweging, alles in het werk

mogt ſtellen, wat men maar het geſchiktſte

tot bereiking van zyn oogmerk en voordeel

vond, zo dat hy het regt aanmerkte als , om

met de Franſche te ſpreken, een droit de

convenance, ja zelfs de Regtvaardigheid als

een belachelyk ſtuk of dwaasheid opentlyk

in zyn twede Redenvoering te Rome gehou,

den dorſt uitmaken; Het -

,, Utilitas juſti prope mater & aequi.

moet op deze of Carneades en niet op de

Stoici toegepaſt worden, vid. Grot. de Jure

belli & pacis proleg. 16. in not.

,, En van het tweede handelt breeder Lactant

lib. V. cap. 17.

,, De doorſlepene Advokaaten ontzien ook

geen middelen, om hunne Clienten te doen

triumpheeren, en derzelver kwade zaken goed

te maken, - *

,, Hier toe gebruiken ze niet alleen alle cavil

latien, maar die worden ook nog door Regts

geleerde Schryvers uitdrukkelyk goedgekeurt.23

- *

23

' ,
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,, Ik ſpreek van geen wezendlyke falſiteiten;

maar van draayers, ſtreeken, liſt, enz.

,, Die nu te employeren is in een goede zaak

, immers een dolus bonus, by UEd. zelfs in

,, een ander geval No. 1 1. 177o. bladz. 223.

92 geadmitteert, om dus de tegenparthye zig daar

,, van bedienende met gelyke munt te betalen

,, volgens Ovid. :

,, Judice me, fraus eſt conceſſa repellere

,, fraudem.

vid. Parlad. d. l. n. 17.

,, Dit zyn immers niet anders als ſtratagemata

2 der Militairen, waarmede de Advokaaten door

,, U. Ed, zelfs No. 3. 177o. bladz. 362. verge
22 leken zyn.

3. ,, Gelyk Carneades, die, zo als wy even

2 •

27

2 ,

5 2

29

zo ºp

95

22

29

22

» »

99

22

2 »

29

92

gezien hebben, de Juſtitie, die hy in zyn eerſte

Redenvoering gedefendeert had, in een twede,

, om Ariſtoteles en Plato door te halen , be

lachelyk en dwaas voorſtelde en dus in ſtaat

, was zodanig voor en tegens te diſputeren,

door het tegendeel van 't geen hy door zyn

grote welſprekentheid op het eene ogenblik

overtuigend had voorgeſtelt, wederom even

, aannemelyk te maken, kunnen gaauwe Advo

kaaten de eene tyd voor de Regtbank de be

ſtaanbaarheid ſuſtineren van het geen ze dik

wils in een vorige zaak verwerpelyk hebben

voorgeſtelt of ongefundeert zouden uitkryten,

zo dra de geſchapentheid der zake, die zy

onder handen krygen, daar toe maar aanlei

ding geeft.

,, En wanneer ze nu maar in een kleine maat

K 5 , de
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,, de welſprekentheid bezitten, die Carneades zo

,, veel groter bezat, zal men dikwils zien gebeu

,, ren, dat Ovidius in zyn ballingſchap van

,, Maximus begeerde volgens UEd. eigene alle

,,gatie No. 3. 177o. bladz. 6o.

, Suſcipe Romanae facundia, Maxime ! Linguae

,, Difficilis cauſe mite patrocinium.

,, Eſt mala, confiteor, ſed Te bona fiet agente,

, Levia pro miſerá fac modo verba fugd.

,, Wilt dog myn zware zaak, 6 Maximus !

V67"weer ef, * .

,, Ganſch Romen roemt te regt op uw wel

ſprekentheid.

,,'t Is waar, myn zaak is kwaad, dog moet

ten goeden keeren,

,, Zo gy maar even voor een arme vlugteling

pleit. -

, Dog dewyl nu de Romeinſche Raad op het

, voorſtel van die ſtrenge Zedenmeeſter Cato no

,, dig oordeelde, om dien gevaarlyken Voor- en

,, tegenprater Carneades zo ſchielyk uit Romen te

,, doen vertrekken als mogelyk was, ten einde de

,, beſmettinge van zo een aanſtekend bederf in de

,, manier van denken der Jeugd zo veel mogelyk

2, voor te komen, word ik natuurlyker wyze op

,, die gedagten gebragt, of het niet dienſtig zou

,, zyn alle welſprekentheid uit de Regtbanken te

,, verbannen, om dat dog de naakte waarheid be

,, valligheden genoeg heeft, die een beſchaafde

,, en deugdzame ziel kunnen innemen;

,, My dunkt wel, dat U Ed. genoeg No. 9.

2, 177o. heeft laten zien, dat alle die opgeſmukte

- - , wel

2
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welfprekentheid niet van UEd. ſmaak is, als te

regt aangehaalt hebbende, dat een Gemene

beſt, welke alleen de Wetten volgende geen

Redenaars gehoor geeft, het meeſte te agten is.

,, Dog om dat ik dit ſtuk pouſſerende, ook zou

kunnen vervallen in een andere ſtellinge van op

het voetſpoor van de Chineſen, gelyk de Schry

ver van de Wereldin 't klein, bl. 12. ons vertelt,

alle Advokaaten af te ſchaffen, is het beſt, dat

ik daar van afzie, om het Geneesmiddel niet

ſlimmer als de kwaal zelve te maken.

,, Ik ben daar toe van dat noodzakelyk kwaat

al te zeer overtuigt, en daar in door UEd. Ver

toog No. 3. 177o. bladz. 72. te meer geſterkt

geworden, als begrypende met UEd. dat de

Advokaaten een toevlugt voor behoeftige en

vervolgde Parthyen zyn;

,, Die dus op de gehele vernietiging van deze

Orden toeleggen, zouden of uit onkunde van

de moeite aan dit beroep verknogt of ook wel

uit nydigheid van de eer en het voordeel, wel

ke de Advokaaten door hunne applicatie, waar

door zig in alle zaken noodzakelyk maken, zig

verwerven, voortgedreven, ja zelfs, ſchoonmet

deze geeſt van partydigheid niet bezielt en dus

zelfs met een goed oogmerk oorzaak kunnen

zyn, dat of een algemeene verdrukking van den

gemeenen Burger ingevoert wierd of een ſcha

mele Vent, wrevelmoedige Debiteur en zulk

een, wanneer hy voor een hand vol ſeſtehalven

een proces kan uitvoeren, een man van aanzien

ieder oogenblik in het gevaar kan brengen van

zyn deugdelyk agterweezen te miſſen, immers

verpligten daar over met hem in 't ſtrydperk te

treeden. ' - -

,, Hier<
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,, Hierom zal ik my thans bepalen tot nog een

,, eenige beſpiegeling, om daar uit een Quaeſtie

, te formeeren, waar over ik by gelegentheid

,, UEd. gedagten verzoek mede te deelen.

,, Het is een uitgemaakte zaak, dat de eigen

,, liefde, waar van UEd. zelfs No. 1. 1771.

, bladz. 5. zo een opregte bekentenis gedaan

,, heeft, ons voorname beweegrad zynde, wy

,, graag voor waarheid opvatten het geen ons de

,, een of de andere uit vleyery voordigt,

,, Hierom gaat het dikwerf zelfs in buitenge

,, wone zielen vaſt, dat de vleyery ingang vin

,, dende, zekerlyk daar door dikwils een Rigter

,, kan worden weggeſleept en dus een welſpre

,, kende vleiende tong al veeltyds iets uitwerkt,

,, dat door een aandrang van Wetten en Regts

,, gronden vergeefs zou ondernomen worden.

,, 't Kan haaſt niet miſſen, dat een andere Cicero

,, Homo venuſtus & dicax & urbanus.

,, wanneer hy als van zyne Zitplaats gereezen en

,, op het punt ſtaande van de eene of de andere

,, gewigtige Redenvoering uit te ſpreeken, in zyn

,, gelaat vertoont een eerbiedigen ſchroom en

,, daar door doet erkennen, dat hy gaat pleiten

,, voor een aanzienelyke Vierſchaar, dog ter zel

,, ver tyd bedaart en in zig zelfs verzamelt van

,, zyn overtreffende welſprekentheid bewuſt en

,, ſtoutmoedig ſchynt op de regtvaardigheid van

,, zyn zaak door zyne peinzende gedaante en

,, welvoegend uitgeſtrekte arm reets tot het oog

,, ſpreekt, eer nog de tong een enkele ſyllabe

,, heeft voortgebragt, en dus den ingeſpannen

,, Rigter al half bewogen en in zyn hart bres ge

,, ſchoe
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,, ſchoten hebbende het zelve terſtond geheel

,, veroveren kan, zo hy daarop regtdraats, en

,, op de man aan, hem door vleyery overrompelt

,, en zyn eigen liefde kittelt.

, Seneca Epiſt. 43. zegt daarom te regt:

, Adulatio apertis & propitiis auribus recipi

,, tur, in praecordia ima deſcendit. -

,, Uit deze betragting dan is het, dat ik UEd.

,, daar uit deze vrage voorſtelle -

,, Of het aan een braaf Advokaat geoor

,, looft is den Rigter tot voordeel van zyn

,, Meeſter voor in te nemen?

. ,, Ik ben met agting

U Ed. Dienſtv. Dien.

,, D. . . . . den

25 Sept. 1771. J. P. R.

S T E R F-G E V A L.

M 1 D D E L B U R G.

Den 12 deezer

Is alhier in den ouderdom van 52 Jaren overleden

De HEER * .

Mr. J O HAN SC H O R ER,

Ontfanger Generaal dezer Provintie en van de

Admiraliteit;

Praeſident Kiezer dezer Stad, en

AD voKAAT F1sc A AL vAN DEN H ovE v AN

VL AAN DE R E N.

AAN
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A A N S TE L L IN GE N.

In plaats van welgemelten Heer Mr. Johan

Schorer, is wederom aangeſtelt deszelfs Zoon,

- De H EER

Mr. JOHAN PIETER SCHORER,

Tot AdvoKAAT FiscAAL vAN DEN HovE vAN

VL AAN DE RE N.

In plaats van de Heer Mr. Jan Arend de Kokelaar,

tot Raadsheer bevordert (zie REGTsGEL, IV. D.

bladz. 1 19.) is door H. H. Mog. wederom

aangeſtelt, de HEER

Mr. W I L LE M NY S S EN,

Tot Rentmeeſter der Exploicten van welged. Hove.

C U L E IM B . O R G.

Zyne Doorl. Hoogh. de Heer Prins Erf Stadhouder,

goedgevonden hehbende het Hof alhier met

nog eenige Leeden te vermeerderen,

heeft aangeſtelt de HEER .

Mr. N. F R E H E R, junior.

Tot O RD IN AR1s,

En de HEER -

Mr. A. P E R R E N O T,

Tot ExT RA o RD IN A R1s RAAD sH EER.

L ET T ER NI E U W S.

H A A R L E M.

By Boſch, zal binnen weinig weken uitkomen:

MicHAELls over het Moſaiſch Regt.

AM
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A : M S E R D A M.

By J. Kok, zal in 't laatſt dezer Maand uitkomen:

Tweede Deel van den AART DER WETTEN,

in het Franſch beſchreven door den Heer de

MoNTEsQIEU, onder den Titel van L'EsPRIT

DEs Loix, na de laatſte en beſte Uitgave ver

taalt, volgens de daar van voorheen nitgegee

ven Conditien, voor de Intekenaren ad f 1 - 1o
anders e- e - - f 3 - :

Zal mede worden uitgegeeven: een BERICHT we

gens eene Nederduitſche Uitgave van het aan

dat van de Heer DE MoNTEsQIEU zo zeer ver

knogte Werk: J. H. G. voN JUSTI, Die HPatur

umb baâ âl3eſen ber Staten/ alg bie GB2umbinige

ſenſchaft bier áštaatg her iPuliceu unt aller liegic

rungá-luiſſenſcijaften / beggleicijen al# bie duelle

aſier ge3etſe.

By H. en C. Beekman, T. Crajenſchot, d'Er

ven Stichter, J. Schuring, G. Klein, G. Ten

Boekelaar, en in andere plaatſen meer by de

Boekverkopers is te bekomen: Volkome Verde

diging van B. KLUIT tegens Mr. JoHAN HEI

DENDAAL, in Octavo. à 7 ſtuiv.

's HE R TO G EN B O SC H.

By J. en H. Pallier en in de andere Steden by de

Boekverkopers is te bekomen: BERICHT van

A. VERMEULEN, Richter in Tielreweert, aan

de Edele Mog. Heeren Staaten des Furſtendoms

Gelre en Graafſchap Zutphen overgegeven op

ende jegens zeker Requeſt, door H. W. Ver

wey aan voorſchreve Hoge Vierſcharr geprae

ſenteerd, en door den druk gemeen gemaakt,

(Zie REGTSGEL. V. D. bladz. 64.) in fol. à 8ſt.

- NA
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N A R I C H T .

By joh. Gaillard en Joh. Abr. Bouvink Boek

verkopers in 's Gravenhage, zal ten huize van den

Eerſtgenoemde, op den 4 Nov. verkogt worden

de Bibliotheek van wylen de Heer Mr. J. DE KEM

PENAER, in leven Griffier in den Raad van Bra

band en Lande van Overmaze, beſtaande in een

conſiderable verzameling van Boeken in alle Fa

culteiten en Taalen, dog meeſt Regtsgeleerde,

waar ander een menigte rare en zelden voorkomen

de Werken, en onder dezelve een uitmuntende

Verzameling van Philoſophiſche, Hiſtoriſche en

JURIDISCHE DissERTATIEN, door de eerſte Profes

ſoren in Duitſchland en Nederland enz. in 305

Volumina. De Catalogus is overal te bekomen.

D R U K FE I L EN enz.

Bladz. Regel Staat Lees

6o 33 bekdn beken

61 22 Regtsgelaerde Regtsgeleerde

78 3o cauſa cauſae

IO4 3 componiunt componunt

1 o7 18 en 19 beroep, beroep

- 19 onteerende onteerende,

III 25 , 1755. Aug. 1755

$ 112 8 praſumiter praeſumitur
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R E GT S G E L E E R DE.
A- X. V E R T O O G.

Voor de Maand Ottober 1771.

Publica materies privati juris erit, ſi

Nec circa vilem patulumque moraberis

orbem

Nec verbum verbo curabis reddere fidus

Interpres; nec deſilies imitator in arctum,

' Unde pedem proferre pudor vetet, aut

operis lex.

HoRAT. Art. Poët.

't Geen aan 't gemeen behoort word

dan een eigen werk .

Van hem, die verdergaat dan 's Schry

vers oogemerk;

Een, die nogtans van woord tot woord

vertaalt, moet denken,

Dat door te trou te zyn zig zelfs ver

leegen maakt,

En zonder eigen eer en zin van 't werk

te krenken \

Uit 't nau, waar in zig wierp, niet

t'rug nog voorwaarts raakt.

###&E Digter geeft ons hier in korte

##2 D # woorden verſcheide zaken op, als

##3 &## I. De vryheid, welke yder tot een

### uitgegeven Werk heeft.

II. Het onderſcheid tuſſchen de na

volging en de letterlyke overzetting van

een Schryver.V. DEEL. y L III, Wat
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III. Wat in het een en ander voornamentlyk

1- op te merken en in agt te nemen is.

Veele zaken thans, om de veelheid van ſtoffe

nog dit Jaar te verhandelen hebbende en daarom

die zelfs zullende moeten verſchuiven, zou het

ongerymt zyn hierin in het breede alle die Regels

op te tellen, welke de Oordeelkundige daar over

mede deelen, om een behoorlyk onderſcheid tus

ſchen navolgen en uitſchryven zo wel te kunnen

maken, als de ware zin en mening van een

#" wel en getrouwelyk te kunnen behou

CI),

Dog dewyl over het eerſte een bekwamer ge

legentheid zal te gemoed zien, zal ik in aanzien

van het tweede en derde kortelyk, voor zo verre

het alhier tot de drie volgende vertaalde en reets

IV. D. bladz. 135. – V. D. bl. 151. IV. D.

bl. 43. aangekondigde Werken:

Loix de PLAToN.

Den aart der Wetten van MoNTEsQUIEU.

Verhandeling van de Misdaden en derzelver

Straffen.

betrekking mogt hebben, aanmerken;

Dat 'er byna zo veel aan vaſt is een Werk

wel te vertaalen, als daarmede behoorlyke eer in

te leggen.

A. GELLIUs (a) geeft ons een tafel converſa

tie op, waarin men een overeenkomſt tuſſchen

de Herders-zangen van THEocRITUs en VIRGI

LIUs enz. makende onderzoekt, in hoe ver de

laatſte daarin de regels van overzetting wel of

kwalyk in agt genomen heeft.

Ter,

(a) Noct. Att. lib. IX. cap. IX.
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Terwyl ik de Lezer daar henen zelfs wyze,

zal het hier genoeg zyn daar uit de zinryke woor

den van GELLIUs zelve hier aan te tekenen, wel

ke, om niet in die termen te vallen, waar van

ze in val van een al te gedwongen overzetting

ſpreken, en waaromtrent ik mogelyk in die van

de Textvaarſen reets te veel gewaagt heb, hier in

hunne oorſpronkelyke taal plaatſe: ,, Non ſemper

, ajunt enitendum, ut omnia omnino verba in

eum, in quem diéta ſunt, modum vertamus;

Perdunt enim gratiam pleraque, ſi quaſi invita

& recuſantia violentius transferantur.

Yder taal heeft zyne byzondere eigenſchappen,

welke naukeurig en oordeelkundig in agt geno

men moeten worden.

Zo men by voorbeeld het onnozel zeggen van

een Hollands meisje in onze taal: Och wat ben

ik warm ! letterlyk in het Franſch wilde over

brengen en in haar onſchuldige mond het: Ach

que je ſuis chaude wilde leggen, zou het niet

alleen een ongerymtheid, maar teffens een on

beſchaamtheid zyn. -

In diergelyke en andere opzigten ziet men,

dat een al te trouwe en letterlyke overzetting

altyd niet wel te raden is.

Terwyl yder regt heeft

99

29

99

Publica materies privati juris erit, .

een gedrukt Werk ter vertaling te ondernemen,

moet hy zig egter aan de Wetten daaromtrent

binden: Dat is, boven de zuiverheid van de taal,

waarin hy overzet, de ware zin van den Schryver

in agt nemen, zonder die woord voor woord

te vertolken.

L a e Het
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Het is alleen de Heylige Schrift, waarin hy

zonder gevaar zig die vryheid niet wel zou dur

ven aanmatigen.

Omtrent Wetten, die zig ondertuſſchen zo

gemakkelyk niet laten vertalen, is ook meer

omzigtigheid te gebruiken,

Want, gelyk om een Schryver te verſtaan of

te vertalen, 't geen hier op het zelfde uitkomt,

In G In kennis moet hebben van de zaken, welke

hy verhandelt, moet ook een Vertaler de mee

ning van den Wetgever overal varten kunnen,

om die vertaalde Wetten in haar kragt en oog

merk te laten; Immers JUSTINIANUs en FREDE

RIK DE GRoote (b) denken zo. En de Eerſte

wilde daarom geene andere vertaling, als die van

woord tot woord geſchiede.

De Abt BAxTEUT meent, dat de overzetting van

de Dichtſtukken mede na de letter dient te ge

ſchieden, voor zo verre de eigenſchap der taal

toelaat, om daar door zo veel mogelyk te be

houden de kragt van deze en gene uitgezogte

uitdrukking van den Dichter, waar in hy en in een

uitgelezen en met nadruk gebeſigt woord dikwils

de fraaiheid van een gedagten en zinſpeeling doet

beſtaan; Les Poétes zegt hy , peignent a traits

ſerrés, viſs, diſtincts: C'eſt leur maniere

Le Traducteur doit faire comine le Deſſinateur

ſe placer devant ſon modele, le conſiderer avec

attention jusque dans ſes plus petites partiës &'

prendre en ſuite les traits avec precaution &?

ſcrupule pour les porter ſur la toile; C'eſt de cet

te religieuſe fidelité que depend le caractere

propre & individuel de la figure qu'il veut re

tracer. Cette premiere operation faite, il po

ſe

(b) REsTsoEL. I. D. IV, Vert. bladz.98. 1o9. (y) 11o (z)
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ſe les couleurs: enſuite il le fond avec le pin

ceau, il les lië, les nuance entre elles. Et ce

n'eſt que dans cette derniere operation, que le

Traducteur peut ſe preter a la langue. Ce n'eſt

que la, qu'il peut jouer, ſi j'oſe m'exprimer

ainſi, ſur ſon ouvrage: encore faut il que ce

ſoit toujours avec reſerve & retentie, & com

me on le doit devant un maitre qui eſt preſent

& qui regarde

Hadden vo veel bedroefde Overzetters van Ho

ratius dit in acht kunnen nemen, zy zouden zig de

aardige trek van DE LA MoNNovE niet op den hals

gehaalt hebben, welke op een van Dezelve, die

den text van Horatius zelve 'er tegen had laten

drukken, dit Schimpſchriftje maakte:

Il faudroit ſoit dit entre nous

A deux Divinites offrir ces deux Horaces

Le Latin a Venus la Deeſe des graces,

Et le françois a ſon Epoux,

Ik zal my voor het overige bedienen van de

aanmerkingen van Mr. PAscAL. (c) om teffens te

bewyzen, hoe veel 'er aan vaſt is, om met een

vertaling eer in te leggen:

,, Ne donnez jamais a penſer, que vous avez

,, voulu pourſuivre le travail d'autrui; Vous ris

,, querez moins d'étre Auteur que de commenter

,, ou de traduire ; Celui dont vous expoſez les

3, ouvrages eſt peut-être celebre dans la Republi

» que des lettres, ſcavez vous ſi l'eſtime qu'on a

2, pour lui ne diminuera point celle qu'on auroit

33 eu pour vous? Le Public ne s'attend pas a un

» ſimple traduction, il croit que vous voulez

L 3 - CIl

(e) Suites des Caracteres de Theophraſte.
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, encherir. s'Etant formé de vous une grande

, ideé , ne deviendrez vous pas le jouët de

, ſa critique , quand il connoitra que vous

,, n'êtes pas cet homme, dont il s'étoit fait un

,, beau portrait?

,, Le Puplic n'a pas tort d'en vouloir a cesſor

, tes de gens; car il arrive qu'on tache d'eclip

,,ſer par ſes propres ſentimens les penſées de

, l'Auteur. On s'aime trop pour renoncer au

,, plaiſir qu'il y a d'ajouter du ſien a ce que des

,, ſcavans ont dit. Le traducteur eſt bien puni

, de ſa temerité. Ce qu'il y a d'exquis dans

,, l'ouvrage, on le lui attribuè. Le Public eſt

, il injuſte? Oui me direz vous? Mais qu'étoit

,, il neceſſaire de le prier d'en uſer ainſi. Ce tour

,, etoit bon autrefois, il eſt uſé maintenaut, les

,, lecteurs ne ſont plus dupes.

Deze aanmerkingen geſchikt hebbende tot een

inleiding voor de drie vertaalde. Werken, hier

boven bladz. 154, genoemt, zie ik, dat ze niet

wel in dit eene Vertoog, zonder het zelve al te

zeer uit te doen dyen, kunnen behandelt wor-,

den ; -

Hierom zal ik my nu maar bepalen tot het

Eerſte: Loix de PLAToN, en, terwyl ik, om de

Sterfvallen, Aanſtellingen en Letternieuws,

een Uittrekzel van het werk zelve tot het vol

gende en de twee andere tot het XII. Vertoog

moet verſchuiven, alleen ſpreeken van den

Overzetter en zyne wyze van overzetten.

Deze is Mr. GRoU ; Dezelve, welke het

Gemenebeſt (la Republique) en eenige Zamen

ſpraken van den zelfden Schryver uit het Grieks

in het Frans overgebragt heeft; alle by Marc.

Allichel Rey te AMSTERDAM gedrukt,

Wat
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Wat nu de overzetting zelfs betreft, zal ik in

dezen my geruſt kunnen verlaten op de getui

genis, welke de Hoogleeraaren van 's Lands

Hoge School te Leiden RUHNKENIUS en VALCKE

NAER daar van gegeven hebben, om dat een

yder die met my als competente Rigters zal

moeten aanmerken: -

De Drukker in zyn Voorberigt (Avertiſſement)

voert deze Heeren dus ſprekende in:

l'Examen que nous avons fait de cette Tra

duction, du livre des Loix de Platon , nous a

confirmé dans la bonne opinion que nous avions

concue de l'Auteur par la lecture de ſa tra

duction du livre de la Republique. Nous trou

vons dans ce nouvel ouvrage la meme connois

ſance de la langue Grecque & de la Philoſophie

Platonicienne, que le public a admirée dans le

precedent, Mr. GRNU rendroit un ſervice im

portont a la ſocieté s'il prenoit la peine de tra

duire de meme tous les autres Dialoguer de Pla

ton. Le plus elegant des Auteurs Grec ne per

droit rien de ſa beauté etant vendu en François

par une plume auſſi fidele que la ſienne.

w- &#SS%#s

# # #

L 4 STERF
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S TE R F-G EV A LL EN.

A M S T E R D A M.

Alhier is in den ouderdom van omtrent 7o Jaren

overleden de HEER

Mr. HERMAN NOORDKERK,

zeer beroemd Regtsgeleerde.

Gelyk mede in

s”G R A V E IN H A G E.

In den ouderdom van79Jaren de HoogWelg. HEER

Mr. J. A. Baron VAN PER PO N CHE R

D E

S E D L N I T Z K Y,

Heer van Ellewoudsdyk, Wolphaarsdyk en Doe

VGTCn,

PRESIDENT VAN DEN SoUvEREINEN RAADE EN

LEENHovE vAN

BRABANT EN LANDE VAN OVERMAZE,

STADHOUDER vAN DE LEENEN vAN WELGEMELTEN

H O v E,

CI1Z, CIlZ,

AAN
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A A N S TE L LIN GE N.

H. H. Mog, hebben in plaats van Welgemelte

Baron de Perponcher de Sedlnitzky, Prae

ſident en Stadhouder van de Leenen,

wederom aangeſtelt de HEER .

Mr. NICOLAAS HENDRIK vAN HOORN,

RAADSHEER IN WELGED. RAADE EN HovE.

En wederom in deszelfs plaats, de HEER

Mr. H EN DR 1 K H o E U F T.

Haar Edele Mogende de Heeren Gecommitteerde

Raaden hebben in plaats van de Heer

Mr. J. van Heusden, die zyne demiſſie verzogt

heeft, aangeſtelt de HEER

Mr. A BR A HA M v AN T w I ST,

tot

's LA N D S A D V o C A A T.

L 5 LETe
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L ET T ER N IE U w S.

D O R D R E C H T.

Ab. Bluſe en Zoon geeven thans uit:

DE NIEUwE OEFFENscHooL DER NoTARISSEN

A

of

Notariale Practyk in hare Grondregels en Ex

ercitien gemakkelyk gemaakt, bevattende aller

hande Formulieren van Notariale Acten en Inſtru

menten, mitsgaders Obſervatien rakende het Ampt

en de onderſcheidepligten van een Notaris; alles

beveſtigt door voorbeelden en Regtspaſſagen

door -

Mr. F. L. K E R S -T E M A N.

in 8vo a 25 ſtuiv.

Als mede -

1 JACOB SCHOOLHOUDER

De Oefenſchool der Notariſſen voor alle Leer

- lingen geopent.

in 8vo a 32 ſtuiv.

- AMR
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A M S T E R D A M.

By P. Doorwaart is gedrukt (voor Rekening

van den Auteur) de DEDUCTIE of Echt Relaas van

al het gebeurde door Mr. JoH. CHRISTOPH. Novi

sADI, geweezen Muntmeeſtet van de Provinciale

Munte van Utrecht, ter verdediging van zyne Eer

en goede naam opgeſtelt, met de bylagen daar

toe ſpecteerende geverefieert en gejuſtificeert, in

Folio. a 16 ſtuiv.

,s G R A V E N H A G E.

By J. P. Wynands worden gedrukt:

ALLE DE PRocEDUIREs gehouden in de zake van

Mr. PIETER DE GRoot, Gedaagde in perſoon con

tra den PRocUREUR GENERAAL VAN HoLLAND ,

ZEELAND EN WESTFRIESLAND ; na de originele

ſtukken, zo die ten proceſſe zyn overgelegt en

waaronder de eigenhandige Aantekeningen van

den Gedaagde, als mede de Pleit-memorie en

Schriftuur van Deductie van des Gedaagdes Advo-

caat Mr. CIMoN vAN MIDDELGEEST, mitsgaders

de ſententie in deze zaake by den ED. HovE vAN

HoLLAND geweezen.

, Zullende in 't kort by gem. Boekverkoper en

alom te bekomen zyn.

M I D D E L B U R G.

By C. Bohemer word uitgegeven : MEMORIE

van Mr. PAULCHANGUIoN Oud-Schepen en Raad,

mitsgaders Oud Penſionaris Honorair en Secre

taris der Stad Vlisſingen nopens de Proceduren

van perſoneel Arreſt tegens denzelve in zyne

laaſtgemelde Qualiteit den 17den Octob. 177o.

ontgonnen op Authoriſatie van de Ed. Achtbare

Heeren Burgemeeſteren en Schepenen der voor

ſchre
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ſchreve Stad Vlisſingen van den 16. derzelve

Maand. Zyn mede te bekomen te Dordrecht by

van Braam ; Rotterdam J. Boſch en Holſtyn ;

Delft M. Sterk; 's Gravenhage Goſſe, Straatman

en Du Mee , Leiden Luchtmans en Jacqueau;

Haerlem Boſch, Amſterdam G. de Groot, On

der de Linden, Van der Kroe, Yntema en Tieboel,

de Erven Houttuin en M. de Bruin ; Alkmaer

Verlaen ; Harlingen Volkert van der Plaats;

Leeuwaarden A. Ferwerda, Franeker Ippinga;

Utrecht G. T. van Paddenburg en J. Schoonho

ven; en te Groningen by de Weduwe Spandaw.

By Pieter Gilliſſen het Tweede Deel der Ver

handelingen van het Zeeuwſch Genootſchap te

Vlisſingen uitgekomen zynde, heb ik het vermaak

den Leezer mede te deelen, dat daar van, gelyk

ik my omtrent de geleerde Genoodſchappen wel

eens (I. D. bladz. 19.) beklaagt hebbe, de Regts

geleertheid in het geheel niet is uitgeſloten,

maar aan die een plaats vergunt, welke de

Regtkundige geſchiedenis tot een onderwerp

heeft. Ik heb hier het oog op een

V E R H A N D E L I N G

over -

De opkomſt, het gezag en den ondergang

der

Aloude Hoge of Graafelyke Vierſchaar
4/2

Z E |E - L A N D

door

Mr. L. P. v A N D E SP 'I E GE L

Burgemeeſter te Goes (en Lid van dit Zeeuw

ſche Genoodſchap)

welke in dit Tweede Deel bladz. 69. enz. ge

plaatſt is. Myn
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Myn beſtek laat, ten minſten thans, niet toe

van dit ſtukje zelve, (waar van zig ondertuſſchen

de Schryver door zyn Verhandeling over den

oorſprong der Vaderlandſche Regten in 1769.

by de geleerde wereld reets bekend gemaakt

heeft) veel te zeggen of het zelve na waarde te

ontleeden; \

Waarom my nu zal vergenoegen met aan te

tekenen uit de redenvoering van de Heer Praeſi

dent WINcKELMAN in dit Zeeuwſche Genoodſchap

in 177o. by de opening gehouden, wat Hy, over

den voortgang der Wetenſchappen in Nederland

zedert het begin van deze achtiende Eeuw han

delende, van onze Regtsgeleertheid meld, zonder

my thans in eenige byzonderheden van deze en

gene uitdrukkingen in te laten:

,, De Regtsgeleerdheid heeft in deeze Eeuwe

, gſpote ſtappen van bevordering gedaan; Hoe

,, veel moeite is er aangewend om de Schriften

, der oudſte Romeinſche Regtsgeleerden te ver

,, zamelen, uit te geeven en oordeelkundig in

,, de waare leezing en meening te herſtellen.

,, Men weet, wat Sehulting en Cannegieter

,, daar toe hebben bygedragen. Zeer velen in

,, ons Vaderland verklaarden met alle oplettent

,, heid de Wetten der Grieken en Romeinen,

, welke zy uit de oudheeden en geſchiedeniſſen

,, niet weinig ophelderden. Ten deezen opzichte

,, kan Nederland bogen op den geleerden arbeid

,, van Voet, Rucker, Voorda, Wieling, Wes

, ſeling, van de Water, Moorman, Noeſt,

,, van Eck, Otto, Trotz, Schomaker, TWoodt,

,, Weſtenberg, Mauricius, Meerman, van Has

, ſelt, Heineccius, Z. Huber; by welke ik nog

», alleen voege den grooten Bynkershoek, wiens

OOT- N
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oorſprong uit het naburig Middelburg aan

Zeeland geen geringe eer aandoet, gelyk

deszelfs uitgegevene Werken, by allen, die

prys op ware geleertheid ſtellen, den meeſten
TOem VCTWerVen. A' -

,, De voortgang van het natuurlyk Recht is

zeer zichtbaar. Wie kent en bewondert niet

de kundigheid van Vitriarius en Barbeyrac?

Wie weet niet hoe ver van der Marck daar in

gevordert zy en 't zelve met kracht van rede

nen verheffe, als 't welk volgens de regelen van

eene gezonde Staatkunde, van grooter aanbe

lang voor ons Vaderland is, dan de Burgerlyke

Wetten der Romeinen, van welker Godsdienſt,

Regeeringswyze en Zeeden, waar naar hunne

Wetten geſchikt waren, wy veel verſchillen.

Trouwens moeten alle Wetten, eenvoudig,

kort en weinig in getal zyn, om geen ſtrikken,

maar een voorſchrift van onzen leevenstrant te

konnen weezen, gelyk. Grotius en de Vives

zeer wel zeiden, wat brengt dan die groote

baajert der Roomſche Wetten ten wege, als

dat de twiſtgedingen in de Pleitzaalen een lan

ger reeks van jaaren worden uitgerekt en eene

onzekere uitkomſt hebben? Het Vaderlandſche

Regt in deze Eeuw meer dan te vooren beoe

, fent maakte een aanzienelyken voortgang ,

Daar toe diende in 't byzonder het gebruik

der uitgegevene Placaatboeken, Charterboeken,

Coſtumen , Handveſten en Voorrechten van

verſcheidene Landſchappen en Steeden, waarin

Mieris, van de Water, Wagenaar, Ooſten

de Bruin, de Timmerman, Scheltus, de Baron

Thoe Schwartzenburg en andere met lof gear
beit hebben.

GRO
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G R O IV I IV G - E IV.

By Hajo Spandaw word gedrukt : FR. AD.

vAN DER MARCK Tbefes juris Ecclefiaffici Pro

teßamtium Univerfalis. . Adjeétæ funt Thefes,

quas im Academia Grom.Omland. publice defem

derumt Præftantisfimi Domini, quorum nomina

fìngulis ad calcem adpomumtur ; Editio altera

emendatior. Groot OÖiavo; de prys is 12. ftuiv.

Als mede:

De zekerheid der Goddelyke Natuur-J/et

tem , aamgetoont uit de befcbouwimg vam ';

Heel-A/, door C. IM. IMerckelbacb J. U. D.

groot 8vo 12. ftuiv.

DRUR
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alleen,

uſu

oriuda

motivi

Paculteit

eſtars

juſtitie!

Pontificis

ZO

cuſiſſimi

tG

geëergt

van de

D R U K FE I L EN enz.

Regel Lees 4

Enſe

dat

allen

uſum

oriunda

motivi

Faculteit

eſt ars

juſtitie.

Pontifices

niet zo

caſiſſimi

te IInOeUCIl

geërft

van de inaugurale

42 de Heer BLoNDEL den tegenswoor

digen Procureur

Generaal van

Utrecht, den

Heer Mr. VAL.

JoH. BLONDEEL
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R E GT S GE LE E RD E.

X I. V E R T O O G.

Voor de Maand November 1771.

De Wetten van Plato

Ingevolge ons voorgaande Vertoog,

waar in wy van de overzetting ge

ſproten hebben, thans den Leezer

by wyze van een korte ſchets der

zelver eenigſins zullende kenbaar

maken, oordeelen wy echter voor

* * niet ondienſtig vooraf deze zes za

* ken aan te merken:

1. SN: At, daar Plato in zyn Gemenebeſt

## zyn verbeeldings-kragt te veel
##3 D # heeft doen ſpelen in het verhan

*### delen, en voor het oog brengen
van fraaye zaaken, die voorna

mentlyk en mogelyk alleen in loutere beſpiege

lingen beſtonden, en waar van de volledige uit

voering ten minſten ondoenlyk was, Hy nu tot

hoger jaren geklommen, en meer de menſchelyke

zwakheid in het oog houdende, een werk ge

wrocht heeft, dat van meer gebruik en gemak

kelyker uitvoering is, hoewel hy .

2. de deugd in die ruimte, als de Athenien

ſers of de Grieken die plagten te nemen, voor

namentlyk en alleen tot een grondbeginſel neemt

en daar onder de voorzigtigheid, regtvaardig

heid, ſterkte en matigheid als deszelfs nodige ei
genſchappen begrypt. V

g:###ºr MI t 3. Dat

tw’

w -
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. 3. Dat daarom dit Stuk meer zakelyk als ver

heven zynde, men ligtelyk over het hoofd kan

zien die verſcheidene uitweidingen, alleenſpra

ken, enz. die dikwils anders zeer verveelende,

dog eenigzins zyn toe te geven aan de geſtelt

heid der Zamenſprekers, die -

4. hier als drie oude Lieden van ondervin

ding; een Athenienſer, PLATo zelfs; een Cre

tenſer, Megillus ; en een Lacedemonier, Cli

nias verbeelt worden, welke laatſte word inge

voert, als met nog negen andere afgezonden

om voor een nieuwe Volkplanting, door de Cre

tenſers op te rigten, van elders de beſte Wetten

te halen en te verzamelen, en by geval de an

dere op reis, om de Godsſpraak van Jupiter t

raadpleegen, ontmoet te hebben. -

5. Dat de Sprekers hier Heidenen zynde, men

zig gemakkelyk kan ontſlaan van by ieder gele

gentheid aan te merken, waar in ze van den geo

penbaarden Chriſtelyken Godsdienſt verſchillen,

Zynde het dus eerder belachlyk, als godsdien

ſtig iemand wegens die geopenbaarde Leere te

willen doen ſpreken, die hy niet geweten heeft,

ten ware men te raaaiot A4yon, de oude overleve

ringen, die by Plato in de III. Zamenſpraak

aangehaalt worden, tot de Heilige bladeren wil

de te huisbrengen ; Dog dewyl de Heer GRou

de onge-rymtheid van zulk gevoelen reets aan

getoont heeft, zal men alleen maar seggen

6. Dat, wel ver van Plato's Zedeleſſen met

de Wetten van Moſes in alles, veel min met het

zuivre zedelyke van 't Euongelium te vergely

ken, men hem genootzaakt is hoog te ſchatten

in de meeſte zyner denkbeelden over omtrent

onzen Godsdienſt onverſchillige zaken.

Volgt
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w

Volgt nu zo kort eenigzins mogelyk de

voorname inhoud van de Platoniſche Voorſchrif

ten door alle deze Zamenſpraken verſpreit, en

welkers getal op twaalfloopt. -

I. De Eerſte is voornamentlyk ingerigt, om

het gebrekkige aan te tonen, dat Plato meent

verkeerdelyk uit de Wetten van Minos en Ly

curgus, aan die van Creta en Lacedemonien ge

geven, getrokken te werden, als of zy den Oor

log als het grondbeginſel, waar op die Wetten

ſteunden hadden aangemerkt.

Hy overtuigt Clinias en Megillus, dat het niet

genoeg is ſterk te zyn in die zin, om de onge

makken van den Oorlog te wederſtaan, en alle

ſmerten te trotſeren, maar dat men zig tegens de

aanlokkelykheden der welluſten vooral moet wa

penen. (a)

En ofſchoon Hy om die redenen die gemene

Gaſtmalen , Vechtſcholen en Lichaams-oeffenin

gen, om ſterkte te verkrygen, by de Lacedemo

niers en Cretenſers in gebruik, afkeurt, wil

hy echter de kleine drink-partytjes in derzelver

plaats ingevoert hebben, wanneer ze aan zekere

regels bepaalt zyn;

En dewyl de vryheid en gemeenzaamheid, die

daar in heerſcht, en voornamentlyk een glaasje

wyn de herten der drinkers opent, ſluit hy daar

van de jonge lieden zelfs alhier niet uit, om dat

dit het middel is om hunne geneigtheden, herts

togten en gevoelens te leeren kennen, en, zo ze

kwaad zyn, door die gene, welke het opzigt over

zulke gezelſchappen hebben, opgemerkt en ver

betert te worden; Ge

M 2

(a) Over de wyze egter, hoe men zig daar tegens wa

penen moet, zullen het alle niet met hem eens zyn;

Lees hier over den Overzetter den Heer GRoU.
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Gevende alhier en in de

II. Zamenſpraak verſcheide aanmerkelyke re

els op, waar na zulke partytjes dienden be

# te worden, waar van 'er zeer veele op def

tige leſſen, zo tot deugd-betragting als in het

zedelyke uitlopen en welke men met vtugt zal

kunnen leeſen; zelfs in het geval, dat men deze

drink-partytjes verwerpt, -

Hoewel hy die byzonder geſchikt aanmerkt,

om de Jeugd van haar allereerſte denkbeelden,

het vermaak en de ſmert, een goed gebruik te

leeren maken, om dat hy onder de dans- en zang

kunſt, die hy aldaar geoeffent wil hebben, te ge

lyk de Dichtkunſt en de Lichaamsoefeningen,

en dus de vorming van de geeſt zo wel als van

het lichaam daar onder mengt, en dit een en an

der als aan malkander verknogt.

Hierom wil hy, dat de Zangkunſt door de Wet

bepaalt zy, ten einde men daar in de regels van

deugd en welleven voorſchryvende, de Jeugd al

zingende en met vermaak tot het goede opleid,

eveneens als de verſtandige Geneesheeren, wel

ke om de herſtellende dog onaangename genees

middelen, ſmakelyk te maken, dezelve met iets .

lekkers vermengen, en dus de inneeming daar

van gemakkelyk maken.

En daarom, en om deze tedere zaak met be

hoorlyk oordeel en onderſcheiding te doen ſlagen,

wil hy, dat die, welke het gezag daar over heb

ben, Lieden zyn van beproefde deugd, oordeel

en onvermoeit.

Uit deze grondbeginſelen is het dan ook, dat

aan de Dichters zelve dienen voorgeſchreven te

worden zulke leerſtellingen, als daar toe en tot

de deugds betragting bekwaamſt zyn, en hy draagt

- IIICE
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met veel aandrang als iets ontegenſprekelyks voor,

dat die gene, welke matig, regtveerdig en deugd

zaam is, ook teffens-voorſpoedig en gelukkig

moet zyn; gevende de ſchuld aan de Wetgevers,

zo hunne Wetten zo gebrekkig zyn, dat ze die

uitwerking niet hebben. Aan deze ſchryft hy in de

III. Zamenſpraak, (na een lange, dog merk

waardige nitweiding over den oorſprong der Wet

ten en Burgerlyke Maatſchappyen ; ovet de de

onderſcheide Regerings-vormen en derzelver om

keringen gemaakt te hebben,) voor, dat zy by het

inrigten van een beſchaaft Gemenebeſt daar op on

ophoudelyk toeleggen, dat de vryheid, de een

dragt en wysheid daar in heerſchen.

En met dit aan te dringen, en de gevolgen daar

uit voor te ſtellen, legt hy de grondbeginzelen,

waarop zy by wyze van converſatie die Stad als

voorzien met Wetten, welke Clinias, zo als wy

bladz. 17o. gezien hebben, gemagtigt was, om

van elderwaarts op te zoeken en in te voeren.

Van welk inrigting de

IV. Zamenſpraak een begin maakt.

Hy wil dan, ten aanzien van de gelegentheid der

plaats zelve, die zo min digt by Zee als al te vrugt

baar hebben, daar in verſchillende van de latere

Staatkundige Stigters van Steden en Gemenebeſten.

Want, daar deze den Koophandel, als een der

voornaamſte zuilen van een Staat aanmerken ,

oordeelt Plato, dat het juiſt die Koophandel, uit

de nabyheid der Zee en vrugtbaarheid van het

Land veeltyds zyn beſtaan trekkende, is, welke

aan het eerſte grondbeginzel van zyne ſtaatkun

de, de deugdsbetragting, hinderlyk word , om

dat de rykdom en overdaat te veel de zeden be

derven, om niet te vrezen, dat die te gelyk zyn

Gemenebeſt zouden omver werpen. Ten

"-, .
r
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Ten aanzien van het opperbewind wil hy de

alleenheerſching met een onafhankelyke magt al

daar ingevoert te hebben; dezelve in vooronder

ſtelling egter, dat die valt in een volmaakt on

derwerp, voor de beſte houdende;

En of hy hier mede nu uit vleiery Dionyſius

van Syracuſen, waar van hem de Overzetter en

andere verdagt houden, in 't oog heeft, beſliſſen

wy te minder, om dat de redenen, welke hy

voor dit zyn gevoelen heeft, ons in ſtaat ſtellen

over de waarde van dien te kunnen oordeelen:

Een alleenheerſcher, zegt hy, heeft niet nodig

zo veel omſlag en tyd, om iets goeds in te

voeren ; Zyn gedrag zal voornamentlyk andere

tot een Wet verſtrekken, hoe zig gedragen moe

ten, te meer, wanneer hy daar by het goede

beloont, het kwade beſtraft, en de ongehoor

zaamheid met ſchimp en ſchande overlaad.

Dog, dewyl hy zelfs de moeylykheid van zo een

volmaakt voorwerp te vinden bezeft, zoekt hy daar

toe in 't vervolg het hulpmiddel van bekwame

Magiſtraatsperzonen onder hem te laten regeeren.

Zulke, die als uitvoerders van de Wet daar aan

gebonden zyn en die mede zelfs opvolgen.

Vervolgens zig wendende tot zyne by vooronder

ſtelling reets verzamelde Medeburgers, dringt

hy op een deftige en overtuigende wyze aan op het

gehoorzamen van Gods bevelen en het waarnemen

van den Godsdienſt, na hetgebruik zynstyds egter;

Dit moet zegt hy, de deugd inblazen, om dat

de eenigſte weg, waar door wy ons aangenaam

aan de Godheid kunnen maken, deze is, dat wy

die, zo veel in ons is, zoeken gelyk te worden.

Tot een inleiding van de Wetten, die inge

voert moeten worden, onderzoekt hy verder,

w
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van wat aart het belang moet zyn, dat de Onder

danen omtrent het Geeſtelyke, Lichamelyke en

tydelyke moeten nemen; • '

En in een welgepaſte verhandeling zo over dit

onderwerp als andere deftige zaken eindigt hy

deze en begint de -

V. Zamenſpraak:

Hier in wil hy alleen deugdzame Inwoonders

toegelaten hebben, waar van hy het getal voor

als nog bepaalt op 5o4o? die in verſcheide Clas

ſen verdeelt, elk een evenredig gedeelte van

Land en bezitting, om die tot nut en algemeen

belang van den Staat enz. te bebouwen enz.,

dienden te hebben, van welkers gemeenſchap we

derom zelfs geen Vrouwen nog Kinderen (b) in

yder byzondre Claſſe moeſten uitgeſloten blyven.

En hoewel hy aan yder Claſſe zo veel plaats

in het gemeen wil gelaten hebben, waar in yder

haare byzondere Goden en Tempels heeft, en in

welke laatſte wederom de gewone vergaderingen

ſtonden gehouden te worden, ſtelt hy egter als

een algemene grondregel in den Godsdienſt, dat

men daaromtrent niets veranderen of nieuws in

voeren mag, -

En dewyl hy reets in die tyden al een groote

invloed van luchtgeſtel op de zeden der inboor

lingen vooronderſtelde, beveelt hy de Wetgevers

aan daarop in het bepalen en invoeren van deze

en gene zaken behoorlyk agt te ſlaan, om dus.

de menſchelyke zwakheid eenigzins te gemoet

te komen, en daar na de Wetten in te rigten,

gelyk hy dit in het vervolg mede in het oog

houd.

M 4 De

(b) Zie wat wy over de erfvolging van Kinderen en V. ou

wen by de Grieken IV. D. bladz. Io9. (e) gezegt hebben.

v
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De

VI. Zamenſpraak handelt over de Overheden

en het aanſtellen van de Hoofden in het Burger

lyke, Geeſtelyke en Krygskundige beſtier;

Het behelſt zaken, welke van een algemeene

toepaſſing kunnen zyn; om dat hy die geene al

leen bevoegt oordeelt tot het bekleden van

Ampten, welke hunne vermogens, deugden,

kennis en ſtipte onderhouding der Wetten daar

toe waardig maaken;

De wyze van verkiezing belangende, oordeelt

hy na mate van de omſtandigheden tweederley

te moeten zyn , of by overſtemming of by het

lot, wanneer namentlyk een zeker getal van ver

kiezenswaardige voorwerpen daar toe voorgeſtelt

en genoegzame tyd tuſſchen beide gelaten is,

om een naukeurig onderzoek daar na te kun

nen doen;

Van de Geeſtelykheid vereiſt hy zo wel een

volſtrekte onbevlektheid in het gedrag van der

zelver geſlagt als in de perzonen zelfs.

Waarna hy verſcheide zaken voorſtelt over de

plegtigheden by den Godsdienſt, en het trouwen

en andere zaken daar by in agt dienende geno

men te worden, welke wy , om dat ze thans

niet veel van toepaſſing kunnen zyn, ook wat

te veel Heidenſche ongerymtheden (c) in zig

behelzen, agterlaten; den nieuwsgierigen Leezer

tot het werk zelve dienaangaande wyzende; om

dus tot de opvoeding der Kinderen met Plato te

rug te keeren. - -

* Hier

(c) Zie wat wy over het gebrekkige, in de Huwlyks

Wetten by de Sparten IV. D. bladz. 1o8. (c) aangete

kent hebben. - - - - - ' - - - - - "

--
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Hier toe ſchikt hy voornamentlyk de

VII. Zamenſpraak, waar in hy die opvoeding

te regt als een gewigtig en teeder ſtuk aanmerkt.

Deeze moet onder het opzigt van een Ma

# geſchieden, die de 5o. Jaaren

bereikt heeft, en Vader van wettige Kinderen van

beider kunne is. - -

Deszelfs zorg diende om zo te ſpreken al werk

zaam te zyn van de tyd der zwangerheid der

Moeder, die hy voorſchryft een behoorlyke Lic

haamsoefening en beweging, matigheid in vreugde

en droefheid, en voor al een geruſt gemoed.

Tot twee Jaren toe wil hy dat het wigtje in

luieren gewonden en in een gedurige beweging

gehouden worde; onderzoekende verder, of men

gedurende de eerſte drie Jaaren het kindje veel

of weinig wil moet laten, en zig eindelyk be

paalende tot de middelmaat en het myden van
de twee uiterſten. - t

Van drie tot zes Jaaren geeft hy vryheid tot

alle onnozele vermaken, zelfs wil hy de jeugd

van beide kunnen onder een vermengt laten,

onder opzigt nogtans van Opziendereſſen, die

dezelve na mate van hun vrye of dienſtbaren

ſtaat of zelfs of door openbare daar toe geſtelde

Slaven, egter behoorlyk moeten ſtraffen, in val

te ver mogten uitſpatten zo dog dat de ſtraf niets

ſchandelyks in zig behelſt.

Op het zesde Jaar wil hy de twee kunnen van

den anderen geſcheiden hebben;

De Jongens moeten van die tyd aan te paard

leeren zitten, met de boog ſchieten enz.

Dit meent hy de Meisjes ook wel tot oefe

ning en verſterking van haar Lichamen te pas te

kunnen komen.

M 5 En -
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En hy is vooral daarop geſtelt, dat de Kinde

ren hunne beide handen, tot dat ende door de

natuur aan hen verleent zynde, leren gebruiken;

- In de publyke Scholen, die hy opgerigt wil

hebben, en waar in de Ouders gehouden zyn

hunne Kinderen te zenden, moeten vreemde

Meeſters, onder de Opperbeſtiering egter van

daar toe geſtelde Magiſtraats-perſonen, onder

wyzen,

De indruk, die de oefeningen en onderwy

zingen in de tedere Jeugd leggen, doet hem

voor noodzakelyk houden, dat die door de Ove

righeid worden bepaalt, en om er terſtend een

deftig denkbeeld aan te hegten, wil hy dat het

Zingen en Danſſen den Godsdienſt, volgens een

onverbrekelyk voorſchrift der Wet, ingelyft

worde; -

Hy wil zelfs, dat geen Digter eenige ſtukken

over den Godsdienſt zal maken, zonder zodane

voorſchrift.

De gebeden aan de Goden meent hy al te ge

wigtig te zyn, om daar op niet alle mogelyke

acht te geven. De Dichters zyn daar toe, na

zyn begrip, op zig zelfs niet in ſtaat; Hierom

mag geen werk of ſtuk het ligt zien, zonder

door die gene, welke het opzigt daar over heb

ben, onderzogt en goedgekeurt te zyn. (d)
G

(d) De ScHRYvERs van de Biblioth, des Sciences & des

beaux arts (welke wy in dit Uittrekzel hier en daar hebben

gemeent te mogen volgen) maken Tom. 35. p. 166. by deze

gelegentheid een fraaye en welgepaſte aanmerking over de

tegenswoordige manier van denken der zogewilde Wysge

ren, welke de vryheid van alles omtrent den Godsdienſt,

wat hun herſens maar opgeeven, thans zo ver trekken.

Terwyl ik dit met die Schryvers graag dus opneem,

ontrekt het my mede een aanmerking hier in beſtaande 'D
- 2tº
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De Kinderen moeten van hun tiende tot het

dertiende jaar vlug leeren leezen en ſchryven,

dog niets leeſen, dan 't gunt iets goeds

behelſt. e

Met het dertiende jaar moeten ze de luit be

handelen, dog daar by moet niets als deftigs en

deugdzaams gezongen worden,

Hy verbied alle belachelyke en ſchaamteloſe

nabootſinge in het zingen en danſſen, en oor

deelt, dat alle potſemakerye (by de Franſen zo

zeer bekent onder het woord van Bouffonnerie)

by lieden van fatſoen alleen moet bekend zyn,

om 'er zig voor te kunnen wagten; latende de

oefeninge van die beuzelingen en potſemakeryen,

die hy onder de Claſſe van Comoedien of Bly

ſpellen brengt, voor dat ſoort van volkje over,

dat uit vreemdelingen en ſlaaven te zamengeſtelt

daar toe alleen geſchikt is.

En

Dat men dikwyls ook wel al te veel vryheid omtrent

het bidden aan de Leeraars kan toelaten. De FormulierGe

beden zyn als veragt, en deze of gene , meer om uit te

munten als om ſtigten predikende , mengt dikwils onder

zyne Gebeden zaken, die er beter uitgelaten waren, en

waar in de drift meer als het oordeel zigtbaar is. Hierom

is het niet kwaad, dat men in zommige Landen door de

Overigheid zelfs de Texten ziet opgeven, welke de Leer

aars op zekere buitengewone tyden moeten verhandelen.

De uitſchryvingen der Dank- Vaſt- en Bede-dagen zyn

ook een voorſchrift van het gunt de Prediker by die gele

gentheden hoofdzakelyk zeggen moet. En ik hoor altyd

met vergenoegen en aandoening de zulke, welke daar by

het meeſte blyven. -

Het Gebed is eene al te gewigtige zaak, en men kan

zelfs met een goed en godvrugtig voornemen kwalyk bid

den. Een voorbeeld vinden wy daar van in die Paalwur

men van Zeeland, welke men als een ſtraf de Gemeente

in de Gebeden voorſtelde, daar men ze naderhand een

zegen bewond te zyn. Zie de NEDERL. JAARBoEKEN.
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En hoewel hy de Treurſpelen en deftige Dig

ters wel wil toegelaten hebben, meent hy egter

dat hun ſtukken niet dan na voorgaand onder

zoek en goedkeuring, ten toneel mogen gevoert

of gemeen gemaakt worden, ten einde daar in

niet als het goede, nuttige, en geſchikte, over

eenkomſtig met de Wetten en Staats gronden,

betragt wotde.

De Wetenſchappen, waar in de Jeugd voorna

mentlyk dient geoeffent te worden zyn by hem de

Rekenkonſt, Landmeetkunde en Sterrekunde;

De Jagt laat hy alleen toe, voor zo verre er

eenig gevaar mede vermengt is, op dat die alleen

omtrent viervoetige gediertens geſchiedende, de

Jager door behendigheid en dapperheid het beeſt

neer make- En hierom wil hy in de

VIII. Zamenſpraak, (welke opgepropt is met

verſcheide en verſchillende Godsdienſt-oefenin

gen, Spelen en plegtigheden, die hy omtrent de

verſcheide Godheeden, hoe zeer hy ook Opper

wezen ſchynt te vooronderſtellen, op gezette ty

den wil in agt genomen hebben) vooral die Stryd

ſpelen gebeſigt hebben, geen Spiegel-gevegten,

maar egte en ernſtige Vegtſcholen zynde, waar

in zelfs d'een of anders leven in gevaar is.

En dit, om daar door alle begeertens tot winſt,

welke andere Spelen ten doel hebben, van de

Inwoonderen te verwyderen en dezelve by tyds

tot ſterkte, dapperheid en ongemakken des Oor

logs gewennende, hun Vaderland niet alleen in

val van nood, ten nutte te doen zyn, maar ook

zig van buiten oorzakelyk te vertonen, en dusten

minſten voor een aanval der Vyanden geruſter te

zyn, ſchoon hy juiſt van de Inwoonders zo zeer

geen Oorlogshelden of overwinnaars maken wil.

De
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Deze oefeningen, (waar van hy de beminne

lyke kunne in 't geheel niet uitſluit) moeſten tot

ouderdom van dertien jaren geſchieden; dog van

die tyd, wanneer de aangebore natuur (e) meer

oplettentheid oefent tot het huwelyk, alhier op

zyn vroegſt op 18 en op zyn laatſt tot 2o jaren '

bepaalt, moeſten de Leerlingen in een betamely

ke en tot het wedlopen geſchikte kleding te voor

ſchyn komen. -

Voor het overige is deze VIII. Zamenſpraak

vervult met zakelyke leſſen en fraaije regels voor,

den Landbouw, den eigendom en bepalinge der

bezittingen en goederen, het gebruik der wate

ren, het vergoeden der ſchadens door andermans

beeſten, enz. veroorzaakt ; Over de inkomende

en uitgaande regten der koopmanſchappen, over

de oefening van kunſten en handwerken, en wat

dies meer is. De

IX. Zamenſpraak vertoont Plato als bezig

in een onderzoek, of het wel mogelyk is, dat er

onder zyn nieuwe Mede-burgers (zo voorzigtig

bladz. 175. uitgekooſen) wel zulke kwaad

doenders zouden kunnen gevonden worden, die

tegens God, hun Ouders en Vaderland zondigen.

De Wetten, die hy maakt, zyn dusvoor vreem

- de

(e) Zie wat ik over het gevaar der naaktheid IV. D.

VIII. Vert. In 't breede aangemerkt hebbe. -

Moetende by deze gelegentheid ook niet verzwygen, dat

Plato hier ter plaatze zelfs daar over niet weinig verleegen

is, dewyl de bedorventheid der zeeden onder de Grieken.

te veelingekankert was, om niet te durven onderſtellen, dat,

daar de Wetten nog wel eenigzins magtig zyn om andere

misdaden te beteugelen, dezelve ten aanzien van de Liefde

drift geheel kragteloos zyn; By deze gelegentheid gaat Hy

de onnatuurlyke zonde zo mannelyk en deftig te keer, dat

men dit beſchouwende hem byna moet vryſpreken van de

blaam, waar mede ten dezen opzigte beklad word.

*,
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de en ſlaven geſchikt, om dat hy 'er zyn mede

burgers bezwaarlyk van verdagt kan houden.

oekende het kwaad meer voor te komen, als

te ſtraffen, ſtelt hy het voorname oogmerk der

ſtraffe niet in de ſmerte van den Lyder, maar in

zyne verbetering en het afſchrikken van andere.

De Heiligſchending wil hy, als een onnatuur

lyk kwaad aangemerkt, zwaar geſtraft; den vreem

deling en ſlaaf gegeeſſelt en voor het hoofd ge

brandmerkt, uit het Land naakt gebannen; dog

den Burger, om dat hy beter opvoeding gehad

heeft, met de dood geſtraft, en zyn lichaam bui

ten de Republyk geſleept hebben. -

De ſtraffe of het kwaad der Ouderen wil hy de

kinderen niet toegerekent, maar de zulke, wel

ke hunne Ouders door een beter gedrag zoeken

te verbeteren, met eer en loftuitingen overladen

hebben; En, wanneer de Ouders met de dood

geſtraft zyn, moet men de kinderen met hun goe

deren vry laten vertrekken, uitgezondert het land,

met de nodige werktuigen, enz. hen door den Staat

ter bebouwiug aangewezen.

De misdaden van Staat, waar onder hy zelfs de cabalen

en partyſchappen rekent, wil hy met de dood geſtraft heb

ben, zelfs voor die geene, welke ze verzwygen.

De grote en kleine diefſtallen met te rug geving van de

dubbelde waarde, zo dat egter by onvermogen in de boeijen

moeten blyven, tot dat de Schuldeiſchers betaalt of ver

zoent zyn. -

Moetwillige doodſlagen, zelfsmoorden, (met eenig onder

ſcheid egter) geweldige aanvallen, verwondingen, enz.

moeten met boetens, bannisſementen, ja zelfs met de dood

na omſtandigheden van zaken geſtraft worden.

Die zyn Ouders, Kinderen en naaſtbeſtaande vermoord,

(iets dat hy nauwlyks kan geloven) zou door beuls handen

dienen van kant geholpen te worden; zyn Lichaam naakt na

buiten geſleept en op een miſthoop geworpen worden; ja,

na dat yder der Overigheid uit naam van den Staat, tot

zuivering van de gantſche Gemeente, op den kop van#
O-

w
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dode Lichaam een ſteen geworpen hadden, buiten het

regtsgebied gebragt en tot een ſchand en ſchimp onbegra

ven gelaten te worden.

Verder beſteed Plato de

X. Zamenſpraak, na een voorlopig fraai onderzoek van de

oorzaak van zulk gruwelſtuk, en deftige leſſen tegens de

Godverlochening en ongodsdienſtigheden gegeven te hebben,

in de ſtraffen op te leggen aan die gene, welke tegens de

Godheid zelve in woorden en daden zondigen.

Yder zoort van zondigen wil hy een byzondre ſtraf

opgelegt hebben.

De algemene is de gevangenis; Deze egter verdeelt hy

wederom in drie: een civiel arreſt, een verbeterhuis, en

een ſtrafgevangenis. -

De Godverlochenaars of Atheïſten zyn by hem mede on

derſcheiden in deeze, die voor het overige Burgerlyk wel

leven, en geene, die ongebonden van levensgedrag zyn,

en door hun verſtand, doorzigt enz. dikwils in ſtaat zyn

andere te verleiden.

In deze laatſte claſſe plaatſt hy de Waarzeggers en zulk

zoort van Volkje, en hy ſchynt 'er de ſchynheilige mede

onder te begrypen.

Daar nu de eerſte door beſtraffing en gevangenis, volgens

zyn begrip kunnen beteugelt worden, verdienen de laatſte

den dood.

Ten aanzien nu van die de voorzienigheid loochenen, of

die meenen, dat de Godheid ligtelyk door hunne bezwerin

gen, duivelskonſten, enz. te bewegen zyn, maakt hy al ver

der een merkelyk onderſcheid;

Willende, dat die door gebrek van oordeel alleen en niet

opzettelyk hier in misdoen, eerſt in een Verbeterhuis vyfjaren

lang zullen gezet worden, om by verbetering wederom in

de zamenleving toegelaten en by verval tot dat zelfde

kwaad uiet de dood geſtraft te worden.

De moedwillige, en welke daar door op de beurzen van

hunne Medeburgers toeleggen, verwyſt hy tot de eeuwige

gevangenis; willende dat hun Lichaam onbegraven blyven,

dog inmiddels door de Weesmeeſteren voor de Kinderen

gezorgt worden. -

Omtrent de byzondere Godsdienſt-oefeningen is hy niet

gemakkelyk in dezelve toe te laten, willende dat die alle

in de openbare Tempelen zullen verrigt worden. Dit

meent hy, dat de pas tot bygelovigheid veel zal afſnyden.

Ondertuſſchen geeft hy de Prieſters in dit opzigt al vry

wat magt, omtrent het Geloofs onderzoek. De

",



( 184 )

- De • * * * * ** * * * * *

XI. Zamenſpraak is gerigt tot de Burgerlyke handelingen

in de zamenleving, en heeft dus betrekking tot het by

zonder Regt (jus Privatum) waaromtrent hy (onder eenige

onnavolgbare egter) veele fraaye inzettingen maakt, ten

aanzien van gevonden ſchatten, verloren zaken, verlopen

en geſtolen huisdieren, het weglopen en vrymaken van

Slaven; Over koop, wiſſeling, leening, derzelver beſtaan

en vernietiging, handwerken, vervalſing en bederving van

waren en goederen, bedrog van werklieden, herbergiers enz.

Over uiterſte willen, erveniſſen, voogdyen, de pligten van

Ouders, Kinderen en Egtgenoten over en weer, aangaande

Bedelaars, Advokaaten en hun# ſpotters, agterklappers,

pasquilmakers en andere dagelykſche zaken en verſchillen.
Behelzende de r

XII. Zamenſpraak het gemene Staats-Regt, en word daar

in onder andere behandelt het Regt der Gezanten, het be

wind en gebruik van 's Lands penningen, de krygstugt,

de Regtspleging. het reizen buiten 's Lands, om de zeden

en gewoontens van andere Volken te onderzoeken; het in

agt nemen en ondervragen der vreemdelingen, het eed

zweeren; begraven der doden; koſten en pragt van begra
veniſſen enz. -

Beſtedende verder hier zyn welſprekentheid omtrent de

nuttigheid van Zedemeeſters aan, en een zogenaamde

Nagt-Raad in te ſtellen, die op alles agt moet geven, en

veel overeenkomſt met de hedendaagſche hier en daar nog

in wezen zynde Inquiſitien heeft;

Eindelyk als verzogt wordende door Megellus en Clinias,

om dit alles ten uitvoer te brengen, geeft dit gelegentheid

tot Plato's Epinomis of Toevoegzel.

Hier in volgt hem de Overzetter mede, dog zo letterlyk

niet, om dat de hoogdraventheid en tederheid der ſtoffe,

de afgetrokkene en verhevene wetenſchappen hier in be

handelt meer omſchryving vereiſſen; En dewyl ze dus ook

zo vatbaar niet zyn voor een uittrekzel, zullen wy het

onze beſluiten met den Leezer tot het Werk, door de Heer

GROU overgezet, zelfs te wyzen, als kunnende verzekert

Zyn , dat hy daar in zo wel met opzigt tot veele om de

kortheid terug geblevene zaken als met betrekking tot het

verhandelde in dezen Epinomis, waar in hy voornamentlyk

zoekt te bewyzen, dat de wysheid en het verſtand de weg

tot de deugd banende, niemand welgelukzalig kan zyn zon

der die wysheid te bezitten, een menigte fraayheden zal

vinden, die door de Heidenſche vooroordelen en Wys

erige inbeelding, welke hier en daar het verſtand van

lato benevelen, luiſterryk doorſtralen.
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XII. V E R T O O G.

Voor de Maand December 1771.

De aart der Wetten van DE MoNTEsQUIEU.

#### zou in den eerſten opſlag voor een

ogenblik in twyffel kunnen trekken,

# M# of de vertaling van dit Werk in onze

3,9? Eers taal wel zo volſtrekt noodzakelyk is,

niet, om dat het die vertaling niet

zou verdienen, want daar toe is het te lang in

het regtmatig bezit van yders verwondering ge

weeſt, maar om dat dit door weinige gelezen,

ten minſten verſtaan word, die teffens geen lie

den van ſtudie, en ſmaak zyn. Onder deze van

deftige afkomſt zynde nu zal men er weinig aan

treffen, welke de Franſche taal niet verſtaan,

om dat ze met onze opvoeding thans zodanig

verknocht is, dat men dezelve, zonder een zoort

van misdaad, niet van malkanderen ſcheiden kan.

Met dit alles heb ik welgeplaatſte vooringe

momentheid genoeg met onze Landtaal, om, hoe

zeer ik my ook beklage daarin in myn jeugd

geen genoegzame gronden gelegt te hebben, om

my te durven vleijen die zuiver te kunnen ſchry

ven, te durven ſtaande houden, dat men een be

ſchaaft man kan wezen, zonder juiſt het Frans

te verſtaan; En hierom doet men onzen beſchaaf

den Vaderlander geen geringe dienſt met hem de

Heer Praeſident DE MoNTESQUIEU van naby te

leeren kennen over een ſtuk, dat voor de Maat

ſchappye zo gewigtig is. • ,

V. DE EL. ' N - Of
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Of nu de tegenwoordige Vertaler dezen dienſt

werkelyke gedaan heeft? zal met een ander vraag

moeten beantwoord worden, namentlyk, of hy

de mening van den Schryver wel getroffen heeft ?

En , ofſchoon ik niet bedilzugtig genoeg ben,

om overal, gelyk men my nageeft , den hekel

te doen werken, doe ik myne manier van den

ken geenzins geweld aan, wanneer ik verklare, dat

my de overzetting, over het algemeen beſchouwt,

hier en daar redelyk voldoende voorkomt.

't Is waar, dat de Lofrede en de Ontleding

van de Heer D'ALEMBERT, volgens myn gedagten

(uitgezondert eenige weinige niet wel getroffene

betekeniſſen, als by voorbeeld bladz. 4. alwaar hy

ſentiment penible door pynlyk gevoelen vertaalt)

wel zo goed overgezet zyn, als het Werk zelve.

Dog dit is juiſt een bewys van des Schryvers

afgetrokkene manier van denken, welke hem zelfs

in den dagelykſchen omgang bybleef, zo dat zyne

diſcourſen zo wel als zyn ſtyl veeltyds duiſter zyn

de, die altyd niet wel, voornamentlyk niet in een

vreemde taal, uitgedrukt kunnen worden zonder

een omſchryving te maken, die dikwerf de kragt

van de gezegdens zou kunnen doen verliezen;

Voornamentlyk, wanneer men agt geeft, dat

(na het eigen zeggen van de Heer MoNTEsQUIEU

in zyn Voorbericht) zyne nieuwe denkbeelden

hem nieuwe woorden hebben doen zoeken of aan

de oude nieuwe betekenis hegten.

En daarom kan men voor den Vertaler de om

die redenen aldaar verzogte toegeventheid wel

eenigzins toeſtaan; -

Hoewel hy in ſommige ſtukken of de zaak niet

ſchynt verſtaan te hebben of niet al te naukeurig

te werk gegaan te zyn.

- 'Zie
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les JurisconſultesFrancois

Zie by voorbeeld bladz. 273. Aldaar zyn de

eige woorden van

MoNTEsQUIEU den Vertaaler

LesRomains a l'exem-| De Romeinen, maar

ple des Grecs introduiſe het voorbeeld der Grie

rent des Formules d'ac-|ken voerden eenige voor

tions & etablirent la ne-ſchriften van doen in,

ceſſite de diriger chaquelen ſtelden de noodzake

affaire par l'action, quillykheid in om yder zaak

lui etoit propre - De late beſtieren door de ma

il ſuivoit, que les jugesjnier van doen, die haar

chez les Romains n'accor-|eigen was. - Hier uit

doient, que la demande volgde, dat de Romein

preciſe, ſans rien aug-|ſche Rechters niets an

menter diminuer, ni mo-|ders toeſtonden, dan de

difier; Mais les Preteurs|juiſte vraag, zonder iets

imaginerent d'autres for |te vermeerderen, te ver

mules d'actions, qu'on|minderen nog te wyzi

appella de bonne foi, ouigen. Dog de Pretors

la maniere de prononcer|verzonnen andere voor

etoit plus dans la dispoſt ſchriften van doen, die

tion du Juge. Ceci etoitjmen ter goeder trouwe

plus conforme a l'eſprit noemde, waarin dema

de la Monarchie; Ausſijnier van uitſpreeken

meer van de geſteltenis

diſent ils : En France van den Rechter afhing;

toutes les actions ſont deſ Dit had meer overeen

bonne foi. komſt met den aart der

Monarchie. Ook zeggen

deFranſcheRegtsgeleer

den : In Vrankryk zyn

alle manieren van doen

- ter goeder trouwe.
» N 2

- Yder
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Yder Regtsgeleerde dit tegens malkanderen

vergelykende zal ras ontdekken, dat de Montes

quieu hier het oog heeft op de actiones b. f: &

Stricti juris, mitsgaders op het jus honorarium

Praetoris en dus ſchielyk het gebrekkige in deze

Vertaling merken ; Zo dat hier de manier van

Regtspleging bedoelt wordende het ongerymt is

des Formules d'actions, par l'action te vertalen

door manieren van doen, als betekenende dit

hier in 't byzonder die formulieren of voorſchrif

ten van Regtsvorderingen, waarna yder zaak vol

gens haar aart voor de Regtbanken moeſt gebragt
en vervolgt worden; Demande betekent hier ook

zo zeer geen vraag, maar dat geene, waar toe de

Aanlegger of Impetrant uitdrukkelyk Eiſch doet

of concludeert; En les actiones de bonne foi zyn

zeer kreupel vertolkt door manier van doen, enz.

alzo dit hier wil zeggen, dat in Vrankryk zo zeer

die zorgvuldige formulieren, waar aan het Room

ſche Recht een Aanlegger en Rechter, voorna

mentlyk in actionibus Stričti juris, verbond niet

in gebruik zyn , maar aldaar genoeg is, een

genoegzaam verhaal der zaak, die men vordert

en daar toe genome bekwaamen Eiſch of con

cluſie, om daarop een gevoeglyke Uitſpraak of

Sententie te kunnen erlangen; In welke te wyzen

de Rechters wel iets matigen (modifier) konden,

om dat aldaar meer aan de ſchikking van den

Rigter, diſpoſition du juge, overgelaten zynde

hen de handen minder gebonden zyn.

Onze hedendaagſche Taalkundige die wat al te

nauw gezet en te kies zyn, om iets door de vin

geren te zien, zouden mogelyk de vreemde woor

den, die de Vertaler onvertaalt gelaten heeft,

graag in het Hollandſch mede verkleed gezien

hebben; w Dog
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Dog zoude de Leezer, zo zommige, al een

overzetting duldende, werkelyk vertaalt waren,

dezelve wel begrypen , als hy de wetenſchap,

waar van ze kunſtwoorden zyn, zelfs niet verſtond;

Zou hy door eenige woorden uit de oudheid te

vertolken , 'er wel datelyk dat denkbeeld aan

hegten, dat er in opgeſloten legt, zonder in die

oudheid 't zy der Grieken, Romeinen of ander

ervaren te zyn?

Ik meen neen en ofſchoon een Romeinſche

Praetor al eens de naam van Hoofd-Schout dul

den kon, zal yder ligtelyk met my, gelove ik,

toeſtemmen, dat er tuſſchen de hedendaagſche

Hoofd Schouten en Romeinſche Praetores en der

zelver gezag en bewind al te veel onderſcheid is,

om die overzetting in het algemeen te billyken.

De Vertaler heeft my daarom in dit opzigt

door zyne aanmerking bladz. 34o. genoeg vol

daan, dan dat ik in het breede tot zyne verdere

verweering aanhaal 't gunt ik van te voren I. D.

bladz. 22. 23. 59. 6o. 276. 277. over die ſtof

mede al eens aangemerkt hebbe.

Ondertuſſchen zyn 'er egter wel woorden, die

in het Hollandſch, als tot geen byzondere Re

geringsvorm of wetenſchap betrekking hebbende,

hadden kunnen overgezet worden, als by voor

beeld bladz. 227. Conſtitutie, Reflectien,

bladz. 249. Plan bladz. 275. enz.

Dog deze en gene onagtzaamheden (waar aan

wy ons nu en dan mede ſchuldig maken) zyn van

zo veel belang niet, om de overzetting in het al

gemeen, zo ze goed immers nuttig is, te ver

werpen.

Welke nuttigheid in dezen min of meer groter

word door de byvoeging der Aanmerkingen van

N 3 66272
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een NAAMLozE, tot nog toe niet in 't licht gege

ven zynde, om dat dezelve hier en daar wel ge

plaatſt zyn.

De Latynſche Zinſpreuk uit OviD.

– Bolem ſine matre creata

is zeker een drukfeil in plaats van

– Prolem ſine matre creatam:

En, ofſchoon dit juiſt, als op beide Tytelbla

den geſtelt, wat ſchielyk in het oog valt, is ze

van dat belang niet, om 'er ons lang mede op te

houden. -

Te minder, om dat wy vooronderſtellen, dat

deze en andere zinſtotende drukfeilen , als by

voorbeeld bladz. 273. in het einde, alwaar reden

voor zeden ſtaat, zullen aangewezen worden;

Waarom wy dus van de overzetting ſcheidende

ons tot het Werk zelve ſpoeden.

Ons beſtek laat niet toe, om van de geboorte,

bedieningen, hoedanigheden en gaven van den

Schryver veel te zeggen ; Hier van kan ik my

ook zo wel als van de Lotgevallen, die 's Mans

Schriften, inzonderheid dit Werk, gehad hebben,

te meerder ontſlaan, om dat de Vertaler de

Lofreden van de Heer DE MoNTEsQUIEU en de

ontleding van dit Werk beide door de Heer

ALEMBERT zo overtuigend gedaan, niet onver

taalt gelaten heeft, zo dat de Hollandſche Lezer

daaromtrent nu mede te regt kan komen.

Dit genoeg zynde daar uit aan te tekenen, dat

'er gewis gebreken zyn in den Aart der Wetten,

gelyk er gebreken in ieder Werk van vernuft

zyn, waar van de Schryver zig een nieuwen weg

heeft durven baanen ; Hy verlicht dikmaals en

bedriegt zich nu en dan, maar zelfs, wanneer

Hy zig vergiſt, weet Hy te ſtichten die geene

- - - - die
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die recht leezen kunnen ; De nieuwe uitgaav

heeft getoont, dat hy zyne dwalingen heeft we

ten te erkennen en te verbeteren; De liefde voor

het algemeene welzyn , het verlangen om de

menſchen gelukkig te zien, vertonen 'er zich van

alle kanten in, en al had hy maar alleen die kos

telyke en zeldzame verdienſte, zou hy in dat op

zicht alleen waardig zyn om door de Koningen

en Volkeren gelezen te worden; Maar alhoewel

de Heer Montesquieu voor 't Volk geſchreeven

had, moeſt hy het Volk niet tot Rigter hebben.

De diepzinnigheid van zyn voorwerp was een

gevolg van deszelfs aangelegentheid zelve, gelyk

het nu en dan van eenige duiſterheid moeſt zyn.

De verbazende belezentheid brengt niet alleen

tot het nut maar ook tot de bevalligheid van 't

werk veel toe ; Zonder de heerlykheid van zyn

onderwerp te kort te doen, weet hy 'er de ſtreng

heid van te matigen, den Lezers ogenblikken

ruſt te bezorgen, 't zy door byzondere en wei

nig bekende gebeurteniſſen, 't zy door kieſche

zinſpelingen, 't zy door die nadrukkelyke en lui

ſterryke trekken van 't penceel, welke op eens

de volkeren en menſchen afſchilderen ; Dit zal

treffender voorkomen, wanneer men weten zal,

dat hy byna geheel blind en genoodzaakt was,

om zyn toevlugt tot vreemde oogen te nemen.

En gelyk die blindheid alhier een waar zinne

beeldt van de Regtvaardigheid is, waar van hy

zoo een groot voorſtander en belyder was, geeft

het niet minder zyn verheven vaardigen geeſt,

manier van denken en geheugen te kennen.

Dit een en ander maakte hem by den Koning

en het oordeelkundig volk in zyn Vaderland wel

geagt, dog de vreemde gaven doorſlaander bly
- N 4 ken
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ken van hun agting voor zyn verdienſten, want,

terwyl de kwalyk menende hem in Vrankryk kwel

den, vervaardigde in het verdienſten waardeerend

Engeland de Heer DAssIER een Medaille by zyn

leven en de bekende Milord CHESTERFIELD liet na

zyn dood 1755. een bekentmaking in de publycke

Nieuwspapieren ter zyner eere plaatſen. Ook

heeft de PRUIsiscHE AcADEMIE , tegens de ge

woonte van over vreemde lofreden te houden,

hem zo luiſterryk gedagt; Gelyk de Czaarin in de

Inſtr. van 1767. tot een Wetboek hem merendeels

gevolgt heeft; Van het Werk zelfs nu is beter

eenig denkbeeld te geven, als het te ontleden,

en hoewel de Heer Alembert daar in vry wel

geſlaagt heeft, begrypt hy ze zelfs dog onvol

doende genoeg, dan dat hy ze voor volmaakt

zou durven opgeven.

Met dit algemeene denkbeelt gelieve zig dan

der Lezer te vergenoegen, hopende, dat 't hem

mag aanſpooren, om het werk zelve te leezen;

Hier in dan zonder breedvoering en vervelen

de te zyn in bovennatuurlyke verhandelingen be

trekkelyk tot den menſch in een afgetrokken ſtaat

en zonder zekere volkeren in eenige byzondere

opmerking te nemen, beſchouwt hy de Inwo

ners der wereld in die wezentlyken ſtaat en be

trekkingen, waar in ze in en met malkanderenzyn.

Daar de meeſte der andere Schryvers in deze

zoort byna altydt of enkele Moraliſten, of enke

le Regsgeleerde ook wel enkele Godgeleerde zyn,

houd hy zich als een man van alle Landen en

Volkeren minder bezich met het geen de pligt

van ons vordert, dan met de middelen, door

welke men ons verpligten kan die te vervullen;

Minder met de bovennatuurlyke volmaaktheid

- - - der

A
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der Wetten, dan met die gene, waar voor de

menſchelyke natuur ze vatbaar maakt ; minder

met de Wetten van een byzonder volk dan met

die van alle Volkeren, hoewel hy merendeels de

drie voornaamſte onder dezelve de Romeinen,

Grieken en Franſchen tot een model neemt.

In de driederlei hoofdzoorten van Staaten de

Republikeinſche, waar in het Volk in een Li

chaam de hoogſte macht verzamelt; Of wel een

gedeelte van 't volk de oppermagt heeft; de Mo

narchique, waar in Een alleen regeert dog aan

grond wetten gebonden is;

De Despotique, waar in Een alleen zonder

wet of zonder regel alles na zyn wil en grillig

heid regeert. (a)

In die verſcheiden Staaten, zeg ik, wil de

Heer de Montesquieu de Wetten tot hun aart en

conſtitutie betrekkelyk hebben, en uit deze ge

wichtige onderſcheiding, als een ſleutel van een

groote meenigte van Wetten, trekt hy een aan

tal van fraaije gevolgen, die duidelyk te kennen

geven, dat er niet veel Wetten zyn, die alge

meen kunnen weezen;

Dat dit verſchil der onderſcheiden Staaten ook

een verſchillende manier van denken uitlevert,

waar toe de geſteltheid van lucht (b) mede veel

N 5 ZOUl

(a) De aanmerking van de Naamloze Schryver omtrent

deze hoofdverdeling II. B. I. Hoofdſt. voorkomende is by

my van dat gewigt niet, om ze voor zo onvolmaakt, en

min nauwkeurig met hem aan te zien; Want 't gunt hy van

het verbaſteren van een Democratiſche en Ariſtocratiſche

in een Despotique Regering zegt, levert geen gebrek van

definitie uit, maar alleen het gevolg van een misbruik der

magt, aan deze of geene volgens de grondbeginzelen van

yder ſtaat gegeven.

(b) Zie hier voor bladz. 175, waar uit blykt, dat dit

geen
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zou toebrengen; Zo dat de deugd (c) in een Re

publyk; de eer in een Monatchie en de vrees

onder een despotyque Regeering het grondbegin

ſel is, waar na alles, zelfs de opvoeding, ge

ſchoeit moet zyn.

Dit heldert Hy op met fraaije voorſchriften na

yder ſtaat geſchikt en geeft uitmuntende leſſen

over het conqueſteren van vreemde Landen, mits

gaders wat een overwinnaar daar in agt moet ne

IIICI1. e

, Vervolgens yder Regering zo in opzigte van

zig zelfs als in hare betrekking met andere in

overweging genomen hebbende, onderzoekt hy

wat haar gemeen kan zyn , die hy voorna

mentlyk doet beſtaan in een ſtaatkundig vryheid;

niet om al te doen, wat men wil, maar om al

les te mogen doen, het geen de Wetten toe

laten;

Deze ſtaatkundige vryheid met betrekking tot

den Burger in agtgenomen werdende meent hy

voornamentlyk te vinden te zyn in de zekerheid,

waar in yder Burger omtrent zyn perſoon en be

zittingen is, en dat deze zig voornamentlyk ves

tigt of ten gronde gaat door de oplegging der

ſtraffen, na mate ze wel en evenredig of kwalyk

geoefent worden.

De zwaarte van ſchattingen moeten, zegt hy ,

mede in een regtstreekſche evenredigheid met

die vryheid zyn en hy onderzoekt wat zoort daer

toe het geſchikſte is.

*. Van

geen nieuw gevoelen van de Heer de Montesquieu is,

maar dat PLATo al in dat begrip geweeſt is.

(c) Hy meent hier door niet zo zeer de zedelyke of Chri.

ſtelyke deugd, maar een Staatkundige deugd, die Hy weder

om beſchryft te beſtaan in de liefde voor het Vaderland

en de gelykheid. - .
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Van deze vryheid komt hy (onder vele merk

waardige aanmerkingen over de invloed van yder

luchtstreek op de gemoederen en daar uit afgelei

de noodzakelykheid om de Wetten na den aart

van den grond en ſtraffen na die lugts geſtelt

heid te ſchikken) op het tegengeſtelde de ſtaat

kundige dienſtbaarheid en onderzoekt teffens den

aart der huiſelyke en Burger dienſtbaarheid, en

by die gelegentheid het beſtaan en nut der ſlaver

nyen, daar by aanwyzende, hoe de Wetten daar

van mede op de geſteldheid van klimaat en grond

betrekking hebben. -

Na aldus den aart der Wetten zo met betrek

king der verſcheiden zoorten van Landen, als

van Volkeren doorgrond te hebben, gaat hy op

nieuws over de Staaten te overwegen in de be

trekking, die zy met elkanderen hebben; En,

daar hy ze in den beginne van zyn werk be

ſchouwt had omtrent het kwaad, dat zy malkan

deren doen kunnen, beſchouwt hy ze hier in

betrekking van de hulp, die zy elkanderen over en

weder geven kunnen; Deze hulp nu voornament

lyk op den koophandel gegrond zynde, gaat hy

voort over dit gewigtig ſtuk verſcheide fraaije za

ken en regels op te geven;

En hier toe zyn XXI. Boek beſtedende en

daar mede de overgezette Twee Eerſte Deelen

van dit Werk eindigende, zullen wy ons ſpoe

den tot beoordeeling van het ander: de

Verhandeling over de misdaden en ſtraffen;

Deze zyn oorſpronkelyk in het Italiaanſch

geſchreeven met Verklaringen in het Franſch

verrykt, en worden, de Eerſte aan den Marquis

*- - BEc
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BEccANIo en de Tweede aan den Heer VoLTAIRE,

toegeſchreeven, beide in het Hollandſch vertaalt

en by Gerrit Bom te AMSTERDAM in 1768. gedrukt.

Deze hebben wy daarom te meer by het vorige

gevoegt, om dat de Schryver bladz. 3. het ver

lichtend voetſpoor zegt gevolgt te hebben van den

onſterfelyken MoNTEsQUIEU, die hy egter meent

deze ſtoffe alleen ter loops behandelt te hebben.

De Vertaler buiten eenige kleine onagtzaam

heden, die hier zo wel als in dat van de MoN

TEsQIUEU ingeſlopen zyn, heeft egter daar in wel

zo wel geſlaagt en ook om de reets bladz. 186.

aangehaalde reden kunnen ſlagen.

Het Werkje zelfs is opgevult met zeer veele

fraaje aanmerkingen; Dog ondertuſſchen niet zo

nauwkeurig en voldoende, als men er datelyk

aan heeft toegeſchreven;

En de goedkeuringvan de ZwitsERscHE MAAT

sCHAPPYgeeft my geen vooringenomentheidgenoeg,

om dit ſtuk zo voortreffelyk aante zien, als de

zelve en de Heer VoLTAIRE diegeſchat hebben;

Zyne Concluſie: Op dat een ſtraf geen ge

weldadigheid van een of meer tegens een Bur

ger zy, moet zy opentlyk, vaardig, noodza

kelyk na de omſtandigheden zogering als mogelyk

is, evenredig na de misdaden en door de Wet be

paald zyn, zou volmaakter zyn, wanneer uit al

lezins ontegenzeggelyker praemiſſen gevormt was.

Ik zou my durven ſterk maken van uit ver

ſcheide Regtsgeleerde een verzameling van hier

en daar verſpreide leſſen omtrent het lyfſtraffely

ke en de wyze, hoe men daar in tot voorko

ming van de twee uiterſte: al te zagt en al te

wreed te zyn moet te werk gaan voor den dag te

brengen, die deze Verhandeling van den Mar

quis
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quis BEccANIo en de Verklaring van VoLTAIRE

in het zakelyke niets zullen toegeeven, hoewel ze

zo cierlyk niet voorgeſtelt en zo innemend niet

zyn zullen, om dat ze niet overgoten zyn met

die ſcherpe en het verhemelte prikkelende zauſen,

welke zelfs eenige opgekookte en gemene ſpy

zen, die er hier en daar onder veel koſtelyke

opgediſt zyn, een nieuwen ſmaak en aangenamen

geur geven.

't Kan wel waar zyn , dat men in Italien en

Vrankryk ſchrikkelyke miſlagen in het Lyfſtraffe

lyke begaat in zaken, waar in de Gewetens-dwang

en het bygeloof den Richter zo afhankelyk van

dwaze en de menſchlievendheid onteerende voor

oordeelen maken, maar by ons en in andere be

ſchaafde en vrye Landen zyn die menigvuldige

aangehaalde gevallen daar omtrent meer aandoen

lyk als noodzakelyk ter verbetering.

Ondertuſſchen heb ik al reets IV. D. bladz. 136.

aangemerkt, dat men in deze verligte Eeuw van

de beproeving der Toverkunſt by de Geregts

banken geen gebruik meer maakte. En daarom

zie ik met de Heer VoLTAIRE S. lX. het verbran

den van een Vrouw om toverye in 1748. zoo

als hy verhaalt, mede voor een vreemd verſchyn

ſel aan in de eeuw, waar in wy leven.
Andere kleine vooroordeelen uit de menſche

lxke zwakheid oorſpronkelyk heerſchen zekerlyk

by ons ook, en voor zoo verre, die hier te keer

gegaan zyn, is het leerzaam en te meer treffend,

om dat de fraaije wyze van voorſtellen, die er

over al in heerſcht, meer ingang vinden zal, als

die leſſen van onze Regtsgeleerde, waar van wy

zo even ſpraken. .

Om dat deze die ſtof, welke op zig zelfs on

32AIl
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aangenaam, ja dikwerf verſchrikkelyk is, als uit

leggers en niet als Redenaars behandelende alle

bloemptjes van welſprekendheid, welke zo goed

als kwaad door een vooringenomene menigte, meer

op de uiterlyke gedaante en geur gezet als op der

zelver deugd en kragt afgerigt, opgeſnoven wor

den, van zig verwyderen;

Met dit al zie ik dezelve wel zo geſchikt aan,

om het Criminele te behandelen, als de Heer

de VoLTAIRE, van welke zig beter laat zeggen,

dat hy de taal en Toneel-poëzy tot volmaaktheid

kan brengen, dan de Wetten, van welke ons le

ven en fortuin afhangt, te verbeteren, waar toe

hy in het einde zyner verklaring ons, onder zyn

aanvoering, aanmoedigt.

Nergens egter neemt de SCHRYvER en VER

KLAARDER, hoewel dit vele voor hun reets gedaan

hebben, de gemoederen meer mede in, als over de

pynbank; Ik beken, dat ik dit tedere Stuk al

tyd met de uiterſte bedaartheid en menſchlievent

heid beſchouwt - hebbe ; En deze laatſte dan

doet my meer geneigt zyn tot deszelfs afſchaffing,

als dat ik van de volſtrekte noodzakelykheid van

zulke afſchaffing overtuigt ben.

Om hier over te oordeelen is het niet genoeg

enkel wysgeer te zyn, Men moet ook Regtsge

leerde en Richter geweeſt zyn.

De degelykſche ondervinding van booswigten

te horen en in hunne verharde en ſlinkſche denk

beelden na te ſpeuren matigt ſterk die mededo

gentheid omtrent dat ſlegte gedeelte van het

menſchdom, dat alleen moet uitgeroeit worden,

om het overige voor de vervolgingen te dek

ken. (d)

•' - - Ook

(d) Vergelyk hier mede REoTsG. V. D. IV. Vertoog.
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Ook moet men niet uit het oog verliezen, dat

alle die beſpiegelingen over de ongeoorlooftheid

van een manier van procederen, welke de Souve

reine Wetgever reets ingevoert heeft, en zo lang

reets na dat voorſchrift geoeffent is, van meer nut

zouden zyn, wanneer ze de pyniging als reets by

de Wet vaſtgeſtelt in haargeheel lieten, en alleen de

voorzigtige handelwyze daaromtrent aandrongen,

En dewyl alle regtſchape Regtsgeleerde en

Richters nooit een Pynbank, als in de uiterſte

noodzakelykheid en by het voorhanden zyn van die

zware volledige praeſumtien enz. alleen in ſtaat om

den misdadiger op de pley tot volledige bekentenis

te brengen, gebruiken, zou ik, zo het aan my ſtond

van twee eene te verkiezen, die Wet de voorrang

geven, welke, de bewyzen allezins voldoende

zynde tot veroordeeling, den misdadiger buiten

eigen bekentenis zelfs ter dood doemen, in plaats

van die in dat geval overtollige bekentenis; ,,

De wyze verder van een Misdadiger vryheid te

geven zig als by wyze van een ordinaire proceduire

en niet by inquiſitie, zo als men dat noemt, te ver

antwoorden, kan goed en kwaad zyn, na dat de

omſtandigheden dit bepaalen; Inmiddels is dit ze

ker, immers het behoort te zyn, dat een Rigter

zo wel de onſchuld en de middelen van verweering

in aanmerkinge moet nemen, ja zig die in het

vonnisſen voorſtellen, als de bewyzen en redenen

van beſchuldiging. En hierom is het te wenſchen,

dat het onderzoek ofjudicature over hetCriminele

altyd aan deftige, bekwame Regtsgeleerde en ge

oeffende Richters opgedragen word, waar toe in

het algemeen beſchouwt geene zogeſchikt zyn, als

de hoge Geregtsbanken of Hoven van juſtitie.

Veele andere zaken had ik over dit wer:
et

-
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Verklaring nog aan te merken, belette my het

klein beſtek van dit Vertoog niet. Ik zal my

daarom hier bekortigen, en de Leezer wyzen

tot zekere Aanmerkingen hier over in het

Hollandſch mede voorkomende en gedrukt by

G. T. van Paddenburg te UTRECHT 1769. in

Ottavo, welke dikwyls wel geplaatſt zyn.

's G R A V E IN H . A G E.

Men heeft tyding, dat de in de Republyk der

Geleerde bekende Heer

Mr. GE R AR D. ME ER MAN

Heervan Vuren en Daalem, Oud. Penſionaris der

StadRotterdam, Meeſter knaap van de Hout

veſterye van Holland en Weſtvriesland, Lid

van verſcheide geleerde Academien en Genoot

ſchappen enz.

te Aken, alwaar Hy ter herſtelling van zyn ge

zondheid de Wateren gebruikte, overleden is.

Bladz. Regel Staat Lees

I4O. » : 4 Neque IVec

I4 I - 2o , door de door Seneca de

- 147 8 in 't klein in 't klein I. D.

156 17 BAxTEUT BATTEUx

I59 18 GRNU GRoU

- 19 portont portant

- 2o : Dialoguer Dialogues

- 22 Grec * Grecs

- 23 vendu rendu

172 I 2 Zang- Toon- ofZang

179 22 OIIl OIn te

, 18o 92O ook ook een

182 37 miſthoop kruisweg

- 28 Schuldeiſchers Aanklagers

184 13 pligt ſpotters pligt; Spotters
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De Leezer weet, uit myn V D. I. Vertoog, dat ik met

myn Boekverkoper, in het vriendelyke egter, verſchilde

hier over: of namentlyk de B rigten van uitgekomen. Boeken in

myn Werk te pas komen ? mitsgaders dat ik dit ter uitſpraak

van zeven onpartydige Rigters, in yder Provincie één, by een

brief aldaar woordelyk geplaatſt, geſtelt heb; Ik doe ten ge

volge van die thans daar van verſlag.

Alleen uit OvERYssEL ben ik vereert met de verzogte op

loſſing over die zwarigheid; En de Leezer zal zekerlyk ver

wondert ſtaan, dat niemand der overige (wanneer ik daar van

uitzondere den Heer uit ZEELAND, die zig beleefdelyk om

redenen daar van voor als nog verſchoont heeft) welleevent

genoeg geweeſt is, my met eenig antwoord te verwaardigen:

En dewyl die OvERYssELsche Heer begrepen heeft, dat

het ſtellen van uitgekomen boeken wel zo zeer daar by niet ge

hoort, maar dat het 'er egter gevoeglyk by kan komen, wanneer

men het als een byvoegſel tot vulling van het blad conſidereert,

en 'er geen opereusheid van maakt, wettigt my dit om met die

berigten of het LETTERNIEUws te meer voort te varen, om

dat Zyn Wel Ed. Geſtr. (wiens naam ik om tegens deszelfs

zedigheid niet te zondigen thans verzwyge) de andere in kun

digheid, aanzien en goede ſmaak niet behoeft te wyken;

Dan dewyl zyn Wel Ed Geſtr. 'er byvoegt dat, wanneerzulks

geſchied beknoptelyk en zelfs met een kleiner Letter, 'er nie

mand op vallen zal, ben ik, my daar na ſchikkende, voornemens

voortaan nietanders dan het laatſte bladz. van yder Vertsog, met

die kleiner letter als dit NARICHT gedrukt, daar toe te houden,

welk laatſte bladz. teffens nog zal bevatten de voorkomende

Sterfgevallen en Aanſtellingen der Regtsgeleerde Amptenaren,

ten ware ik by het aankondigen van een uitgekomen Werk het

zelve tegelyk beoordeelde. Dit ten blyke van de achting die ik

voor Zyn Wel Ed Geſtr. heb, en die niet weinig vermeerdert

is door de vriendelyk Raadgeving omtrent het voortzetten van

dit myn Werkje, waar voor ik Hem by dezen opentlyk dank

zeg; En, terwyl zyne welgeplaatſte en vriendelyke aanmerkin

gen myaanzetten, om het aangewezen gebrekkige daarin, voor

zo veel in my is, te verbeteren, zal de goedkeuring van eenige

myner Vertogen, welke Zyn Wel Ed. Geſtr. heeft gelieven te

noemen: wel uitgewerkt en de attentie van kundige Regtsge

leerden te meriteeren, my tot een ſpoorſlag verſtrekken, om

myn begonnen loop niet af te breken. De Lezer ondertus

ſchen zal door dit Naricht van myne opregtheid overtuigt zyn.

-- -
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R E GT S GE L E ER D E.

I. V E R T O O G.

Voor de Maand january 1772.

Tu, - quid ego & populus mecum deſideret,

audi. -

HoRAT. I. Epiſt. I.

/

\

Hoort toe, wat 't Volk en ik om 't zeerſt

begeeren.

s&###2X hebben onlangs (V. D. bladz. 193.

# ## 194.) uit den Praeſident De MoNTes
##3W# QUIEU, een Man, die by yder, die

3 %#RS regt leezen en denken kan, hoog
A geſchat word, en volgens het oordeel

van een groote Vorſtin, de Czaarin van Rus

land (a) een der voornaamſte en beſte Staatkun

dige Schryvers is, aangetekent, hoe dat Hy in

de verſcheiden Staaten niet alleen de Wetten tot

hun aart en conſtitutie betrekkelyk wil hebben,

A 2 IIliaal'

(a) Intruſt. addreſſeés a la Commiſſion pour travaillera l'exe

cution du projet d un nouveau Code de Lois d. 3o. fuil

let 1767. art. XIII. S. 317. alwaar Haar Majeſt. door de

woorden: un des meilleurs écrivains, que nous ayons ſur les

Lois zekerlyk geen anderen als MoNTEsQUIEU in het oog

heeft, om dat deszelfs eigen woorden l'Eſprit des Loix
net meerderen voorkomende aldaar ingelaſt heeft; Verge

lyk hier mede, wat wy van deze Inſtruft. (V, D. bladz.

192.) gezegt hebben. .
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maar ook dat het verſchil der onderſcheiden

Staaten ook een verſchillende manier van denken

uitlevert, zo dat de deugd (de liefde voor het

Vaderland en de gelykheid) in een Republyk;

de eer in een Monarchie , en de vrees onder

een Despotyke Regeering het grondbeginzel is,

waarna alles, zelfs de opvoeding, geſchikt moet

ZWf).

*#n voor tegenswoordig trekken wy daar uit

alleen deze twee gevolgen,

1. Dat die gene, welke geſtelt is om tot het

Gemeen en in het openbaar te ſpreeken, nooit

beter zyn Toehoorders kan inneemen, als met

Dezelve te onderhouden over die zaken, welke

tot de geſteltheid van hun Land, waar in ze

woonen en leeven, de voornaamſte betrekking

hebben, mitsgaders over die grondbeginzelen

waarna het zelve beſtiert word.

2. Gelyk Hy, die tot onderwys der jeugd

geroepen is, nooit beeter aan het oogmerk van

die roeping kan voldoen, dan door dezelve,

aan zyne leſſen toevertrouwt, in die geſteltheid

en grondbeginzelen van haar Vaderland te onder

wyzen , haar die meer en meer ſmakelyk te

maaken, en dus die Staatkundige deugd in een

Republyk in te prenten.

Om die reden nu vleye ik my , in aanzien

van het eerſte, myne Hollandſche Leezers, die

byna alle gebore Kooplieden zyn, ten minſten

eens over het algemeen te believen, door dezelve

thans over den Koophandel onderhouden;

Gelyk de Amſterdamſche Hoogleeraar, de

Heer CRAs die my daar toe aanleiding geeft,

in beide geſlaagt heeft door op den 4. Nov. 177 1.

by de aanvaarding van het Hoogleeraars ampt in

het

*,

f
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het Romeinſche en Hedendaagſche Regt zyne Toe

hoorders bezig te houden met het voorzigtig beleid

der Staatsbeſtierderen in het bevorderen van

den Koophandel. (b)

Deze ſtof kon niet anders dan aangenaam zyn

in een Stad, die door den Koophandel tot dat

glory-punt verheven na die grondbeginzels wyslyk

beſtiert word. -

En de overzetting, welke men van deze Re

denvoeringe zo in het Hollandſch (c) gedaan

heeft, en in het Frans onder den tytel: La ſageſſe

du Souverain dans les moiens de rendre le

commerce floriſant volgens de 's Gravenh. Cou

rant van den 27. Dec. 177 1. nog doen zal,

leevert daar van het bewys uit.

Een Plato, die, gelyk wy (V. D. bladz. 173.)

aangetekent hebben, de Koophandel, als oorzaak

van rykdom en daar uit geboren wordende over

daat wil gebannen hebben, zou met alle zyne

welſprekentheid en welmeenentheid een ſlegte

figuur maken en nog minder toejuiching vinden,

wanneer hy midden in het handel dryvend Arn

ſterdam de neringzugtige toehoorders wilde aan

zetten, om iets, dat zy als de zuil en zenuw van

A 3 den

(b) HENRIcI CoNSTANTINI CRA's Oratio de Prudentia

Civili in promovenda Mercatura publice diëta in Maiore

Athenaei Amſtelod. acroaterio d. 4. Nov. M DC Cl, XX 1.

cum Ordin. juris Civilis, Romani &? Hodierni Profeſſionen

auſpicaretur. Amſtelodami apud P. Mortier Civ. & Athenaei

Typograph. -

(c) Het omzigtig beleid der Staats-beſtierderen in het bevor

deren van den Koophandel, aangewezen door den Heer Mr.

HENRIK CoNsTANTYN CRAs, in de Redenvoering by des

zelfs inwijing als Hoog leeraar in het Burgerlyk, Romeinſeb

en bedendaag/cb Vaderlands Regt te Amſterdam op den 4 Nov.

1771. opentlyk uitgeſproken ; uit het Latyn vertaalt door

Jacob VoegEN VAN ENGELEN, by Mir. Eiias Luzak, te Leid.
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den ſtaat aanmerken in het geheel te verbannen'

alleen om het misbruik, dat er dikwils uit kan

geboren worden.

Neen de plaats en verheven ſtoel, (d) waar

van de Redenaar zyne woorden tot de toehoor

ders rigt, is tot zulke Platoniſche wysbegeerte

niet geſchikt.

De Regtsgeleerde zo wel als de Godgeleer

de laaten er andere grondbeginſelen hooren,

Want, gelyk de Heer Cras by zyne in

treede zyne Toehoorders onderhouden heeft over

het omzigtig beleid in het bevorderen des koop

handels, zullen eerlang op den plegtigen Dank

Vaſt- en Bede-dag, na het voorſchrift der Hoge

Overigheid, de yverige en heilzoekende Bedie

naars des Euangeliums de boetveerdige Gemeen

te voorgaan, om den Goddelyken zeegen uitdruk

kelyk onder anderen af te bidden over het zvel
zyn van den Koophandel. r

En dewyl H. H. M. en H. Ed. Gr. Mog.

het bidden daar voor als een der wezendlyke plig

ten van den Bede-dag mede uitdrukkelyk aan

merken, zyn dit de kragtigſte oplosſingen waar

mede men die Platoniſche zwarigheden kan uit de

weg ruimen,

My dus ontſlagen agtende, om my hier

over verder uit te laten, Te meer, de wyl ons

de Redenvoering van de Heer Cras, waar van

wy den Leezer thans een kort uittrekzel zouden

geeven, mogelyk nog wel eenige aanmerkingen

daar omtrent zal verſchaffen. -

Na dat dan zyn Wel-Ed. de Koophandel,

met de Scheepvaart zo zeer verknogt, als een

der

(d) De Redenvoeringen der Hoogleeraaren geſchieden

te Amſterdam, als bekent, wel mede eens in de Kerk.
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der eedelſte vrugten en gevolgen van een goed

Staatsbeſtier, welkers wetenſchap hy onder ande

re Wetenſchappen en kunſten een verheven plaats

geeſt, voorgeſtelt, die als voornamentlyk aan ons

Land wegens deszelfs geſteldheid, legging
en aan't

der Inwoonderen met wederlegging van hare

veragters aangemerkt en de nuttigheid daar van

met voorbeelden uit het oude Tyrus, Carthago,

Corinthen zo wel als uit ons Vaderland, voorma

mentlyk in den Spaanfchen Oorlog niet alleen aan

gedrongen, maar ook, als uit den mond der Hoge

Overigheid die nuttigheid by verſcheidevoorval

lende gelegentheden in Hoogtsderzelve Placaten

enz. aanpryzende, aangetoont heeft.

Na deze voorafſpraak, zeg ik, gaat hy over

tot het zo zeer met de tyds-omſtandigheden,

hoedanigheid van Spreeker en Toehoorder

ings Redenvoering : Over het wys bele

plaats,

S OVer

eenkomende onderwerp van zyne plegtige- Inwy

id der

Staatsbeſtierderen in het bevorderen van den

koophandel.

Hier in geevt hy voornamentlyk twee rede

men of oorzaken op, waarom de Koophandel ou

tyds en nog hier en elderwaarts gebloeit heeft.

De eerſte is de gelukkige uitſlag van een ſtoute

onderneming.

De tweede van veel beeter waarde het

van een goed en wys Staatbeſtier.

gevolg

Want ofſchoon ons Vaderland zo om deszelfs

gelegentheid als aangebore luſt der Inwoonderen

daar toe en tot de Viſſerye, welke aldaar tot den

Koophandel voornamentlyk mede gewerkt heeft,

byzonder geſchikt is, hebben wy dit gemeen

met andere Landen en Volkeren inzon

Braband en Vlaanderen.

A 4

derheid

Hier.
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Hierom zoekt en vind hy de reden van onzen

voorſpoed in den Koophandel in dat goede en

wyze Staatsbeſtier, voornamentlyk werkzaam om

de Inwoonderen onder een vrye Regering te doen

handeldryven.
-

Dit dringt hy vooral aan met een tegenſtelde

verkeerde Staats-maxime van Koning Philips, waar

door de Negotie uit Braband en Vlaanderen ver

jaagt eindelyk als het ware een Schuilplaats in

Holland en Zeeland gevonden heeft, zo dat Am

ſterdam als uit den ondergang van Antwerpen ſchynt

geboren, immers luiſterryker geworden te zyn.

Om nu die grondbeginzelen, waar na dat

Staatsbeſtier wyzelyk moet gerigt zyn, aan te

wyzen verdeelt Hy ze in twee Hoofdzoorten;

in deze, -

I. welke binnens en gene,

II. welke buitens Lands werkzaam zyn moe

ICI). -

I. Ten aanzien van het Eerſte ontmoeten wy

aanſtonds A. de vryheid van den Burger,

Deze vryheid moet beſtaan

a. In te geloven, wat yder omtrent den Gods

dienſt beſt oordeelt,

De verjaagde Hugenoten uit Vrankryk en de

Joden uit Portugaal en Spanjen zig herwaarts be

geven en hunne commercie mede overgebragt

hebbende ſtelt hy daar van als bewyzen voor.

Ja het gerugt daar van in andere afgelegene

Landen voornamentlyk de Indien heeft, zegt Hy,

niet weinig toegebragt tot het etabliſſeren van de

Commercie aldaar, gelyk het voornamentlyk tot

het bloeyen en aankweeken van alle konſten en

wetenſchap gelegentheid gegeven heeft.

b. In de vrye negotie;

Dit



( 9 )

Dit met de verkeerde Grondbeginſelen van

Leiceſtter en de Engelſchen, die andersſins zo han

delzugtige Natie, by zekere gelegentheid en de

tegens overgeſtelde wyze voorziening van Koning

Guſtavus Adolphus en van onze Overigheid zel

ve in de gevallen door hem aldaar voorgeſtelt,
ophelderende. - ſ

c. In de vrye fabryken en handwerken, die

alle monopolien, als zo veel hinderpalen, van

zig verwyderen moeten.

d. In de vryheid voor yder om te bouwen, te

leven na zyn wil en genegentheid enz. zonder dat

daar in door eenige Wetten over de pragt kunnen

beteugelt worden. -

Dit meent hy, (zonder daarom de overdaat

op zig zelfs te willen voorſtaan) veel tot nut van

het Land, vertiering der Koopmanſchappen, en

aanmoeding van Negotianten en Handwerks- en

Bouw lieden te uuoeten ſtrekken; Ja ſtelt als een

zeetel van pragt en niet te min van voorſpoed het

Griekſche Corinthus en als een voorbeeld van wel-

luſt onder anderen voor den bekenden Lucullus

by de Romeinen, die hoe groot Liefhebber hy

ook van trotſche en koſtbaar eeten en maaltyden

te geeven geweeſt is, egter by verſcheide gele

gentheeden ook getoont heeft, dat hy een goed

Veld-overſte was, zo dat hy niet minder in

een Armée als aan tafel uitblonk en de eene zo

wel als de andere deftig beſtieren kon. (e)

A 5 B. De

(e) Myn Vrind HoRAT. (lib. II. Sat. VIII.) meent, dat

de zorg, welk iemand in het wel aanrigten en onderhouden

van een goede tafel heeft, veel overeenkomſt heeft met die,

welke een goed Generaal verzellen moet, voornamentlyki

wanneer er eenige tegenſpoeden in voorkomen:

Sed Convivatoris uti Ducis ingenium res'

- Adverſie nudare ſolent, celare ſecunda.
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B. De eerampten en andere beloningen aan

den Koophandel gehegt;

Zo dat de Kooplieden niet alleen tot de Rege

ring geroepen worden ; gelyk in dit ons Vader

land ; daarin boven die van andere Landen als

Theben, alwaar niemand dan na dat hy reets

1o. Jaren buiten negotie geweeſt was, daar toe

geroepen wierd, te verheffen,

: By deze eerampten haalt de Spreeker andere

belooningen aan, waar door al van oude tyden

af de Ingezetenen van deze Republyk tot de

Viſſerye en Scheepvaart aangemoedigt zyn gewor

den; Daar toe aanhalende de bekende reyzen en

gevallen van LE MAIRE, SCHOUTEN en dien uit

vinder van den haring te zouten WILLEM BEU

KELD, ten tyde van Keyzer CAREL V.

C. De gematigtheid in het vorderen van in- en

uitgaande Rechten op de Koopmanſchappen ge

ſtelt wordende; -

D. De voorziening dat niemand de kragt van

zyn boedel behoeft op te geven. (f)

Dit heldert hy op met de heffing van den

tienden penning, door Hertog Alba in 157o.

uitgeſchreven, en welke voornamentlyk te Bruſſel

zo veel opſtand verwekt en tegenſtand ontmoet

heeft.

- E. De

(f) Het bekende heffen van den 5o. penning onder de naam

van de Liberale gifte in den Jaren 1747. en 1748, in deze

Landen, zou iemand eenige tegenwerping aan de hand kun

nen geven; Dog, terwyl wy den Leezer, ten aanzien der

bewoording van Liberale gifte, en deszelfs beſtaanbaarheid

met de daar aan verknogte noodzakelykheid van betalen,

zenden tot ScHoMAK. Recht- Staatkund. Vertoog over 's Lands

Schattingen S. 14. feit. weet men, dat niemand daar by

zyn boedel behoefde open te leggen, maar volſtaan kon,

met eede uit te zweeren, dat hy daar aan voldaan had.
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E. De Regtvaardigheid in het beſliſſen der

verſchillen, in het algemeen en -

F. de ſpoedige afdoening van dezelve,

G. door Rigters daarin ervaren, en waar van

'er twee Regtbanken in Amſterdam onder de

naam van Aſſurantie en Zee-zaaken (g) bekend

zyn ,

Tot welke wederom nodig zyn byzondere

Wetten, en wel zulke, die alleen gebouwt op

de goede trouw en van die klaarheid zyn , dat

ze voor yder vatbaar zyn.

H. Een behoorlyk onderſcheid tuſſchen ſchelm

agtige en ongelukkige Banqueroetiers, om de

eerſte zwaar te ſtraffen, en de andere alle gemak

tot herſtelling te verzorgen. (h)

I. Het oprigten van een Bank, waar van of

wel de Venetianen de uitvinders zyn, egter de

Amſterdammers aan de hunne een onbepaald

crediet hebben weten te geven; *

Een Crediet, dat niet weinig onderſteunt word

door dat de Regeerders van Amſterdam, alleen

de goede trouwe in het oog hebbende, tot

meerder geruſtheid der Actionariſſen daar omtrent

zelfs het Octroy van Haar Ed. Groot Mog. ver

zogt hebben;

Gedenkende de Heer CRAs hier mede aan dat in

1664 opgerigte Commercie Collegie te Amſter

dam, uit Leden van de Magiſtraat, Ooſt- en Weſt
- w In

(g) Wy hebben V. D. blodz. 9r. uit de Heeren de TIM

MERMAN en ScHoMAKER de betekenis van het woord Kamer

in tegenoverſtelling van Vierſchare gezien, misgaders dat in

de Eerſte de zaken de plano worden afgedaan zonder de ge

woone Regtspleging, en dat daar vandaan de Collegien van

Aſſurantie, het Zeerecht en Deſolate boedels noch Kamers

heeten.

(b) In Engeland zou men zelfs bezig zyn met 't Ontwerp

tot een Wet, om onvermogende Schuldenaars te ſoulageren.
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Indiſche Compagnie en voorname Kooplieden en

Handeldryvers te zamen geſtelt, om tegens alle

indracht en ſchade de Commercie en commerce

rende Lieden aangedaan te waken, welk Collegie

egter geen voortgang gehad heeft, en waarover ik

de Lezer onder anderen tot PHooNSEN in zyn Wis

ſelſtyl, en LE LONG Koophandel van Amſterdam

kortheidshalve wyze.

II. Waarmede de Spreeker tredende tot het

Tweede grondbeginzel volgens welk Hy (zie

bladz. 8.) het Stadsbeſtier buiten 's Lands wil

doen werkzaam zyn, onderſcheid Hy dit wederom

in twee: -

A. Het oprigten van Volkplantingen, welkers

noodzakelykheid hy afleid uit de weinig producten,

die ons Land voortbrengt, en door welke van

elderwaarts uit eigene Colonien te halen, niet

alleen onze op ſterven leggende fabryken kunnen

in het leven gehouden worden en welvaren,

maar ook door de Scheepsbouw en Leverantien

van materialien en victualien een oneindig getal

Menſchen hun beſtaan vinden; (i)

Helderende dit op met het oude Carthago,

en het zelve aandringende met onze Indien ,

welke zo veel menſchen beſtaan bezorgen en zo

veel familien ryk maaken.

B. Het ſluiten van Commercie-Tractaaten;

Als zynde dit in onze leeftyd voornamentlyk

nodig, om dat, daar voortyds het blinde bygeloof

zo veele Vorſten in het harnas joeg, tegenswoor

dig

(i) De Heer DE MoNTEsQUIEU heeft reets aangemerkt,

dat er by de Haring- en Walviſchvangſt over het algemeen

genomen in onze Republyk verloren wierd; dog dat door

het bouwen en equiperen van Schepen veele menſchen be

ſtaan, en dit dus een voordelige tak van commercie voor

ons bleef.
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dig de handelzugt derzelver algemeen is, en die

de mayver wederom na zig ſleept;

Zo dat yder nu op het zeerſt hier op uit

zynde, om malkanderen te onderkruipen , by

gevolg zulke Tractaten van vriendſchap allernood

zakelykſt worden.

Dit met eenige opmerkelyke voorbeelden en

Tractaten aangewezen hebbende, beſluit Hy deze

ſtoffe voor ditmaal en gaat tot de gewone pleg

tigheid over in zyne Aanſpraak tot de Regering,

Opzienders der Hoge School , Toehoorders en

eindelyk tot de aan Hem vertrouwde jeugd te

rigten, waarby Hy dezelve onder anderen aan

moedigt, om de kennis van het Romeinſche Regt

(dat Hy van te voren en in het voorbygaan

pag. 11. ex LL. alleg. aangetoont had van den

Koophandel mede te gewagen (k)) met dat van

hun eigen Land te paaren, en daar onder voor

namentlyk den Koophandel in het oog te houden.'

Hy meent, en dat niet zonder reden, dat het

belachelyk is de oudheden te verſtaan, en onder

wezen te zyn in de Wetten, zeden, omwentelin

gen en Staatsverwiſſelingen der oudſte Volkeren,

wanneer men van die van zyn eigen Vaderland

In1etS Weet,

De Romeinſche Regtsgeleerden waren van een

ander begrip; Deze leerden van de Grieken zon

der hun eigen Landwetten te verwaarlozen,

Onze Voorouders zo ervaren in Koophandel en

Zeevaart dagten mede geheel anders.

En de hoge Opzienders van het Amſterdamſche

Gymnaſium hebben daarom den Spreker opzette

lyk beroepen, op dat hy de Jeugd niet blotelings

in het Romeinſche, maar ook in het Vaderlandſch

Recht onderwyzen zoude. - Hier

(k). Hier van heb ik I, D. bladz. 275, mede iets gezegt.
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Hierom zet hy zyne Leeriingengen aan, dat zy

in de Oudheden wel behoorlyk zig oefenen, maar

daarom geen Vreemdelingen in hun eigen Land

moeten zyn.

Daar wy het nu met Zyn Wel-Ed. hieromtrent

genoegſaam eens zyn , gelyk wy breedvoeriger

V. D. II. Vert. hebben aangetoont, meenen wy,

dat, gelyk het Romeinſche Regt in het algemeen

tot een grondſlag moet gelegt worden, dit in het

byzonder ten aanzien van den Koophandel van toe

pasſing nu en dan zyn kan.

De Heer CRAs heeft dit niet alleen, gelyk wy zo

even bladz. 13. gezien hebben, in het voorbygaan

mede opgemerkt en met voorbeelden opgeheldert,

maar hy heeft ook zelfs pag. 1 1. aangemerkt, dat,

ofſchoon de Romeinen in den beginne zo zeer tot

de Commercie niet geſchikt mogten zyn geweeſt,

na den tweeden Carthagiſchen Oorlog zig daar op

meer hebben beginnen toe te leggen.

Wy voegen hier by, dat (om van de oudſte ty

den der Romeinſche Republyk niet te ſpreken, en

daar by niet te gewagen van Koning Tarquinius

Priſcus zelfs volgens DioNys. HALICARN. lib. III.

een Negociant geweeſt zynde) wy uit SUEToN. en

CAPITOLIN. weten, dat onder anderen de Keize

ren Veſpaſianus en Pertinax den Koophandel ge

oeffent hebben.

En ofſchoon wy dit in een Vorſt mispryzen, en

daarom het zeggen van Keizer Theophilus op het

zien aankomen van een geladen Schip voor reke

ning van zyn Gemalin Theodora: Ik ben Keizer

en gy maakt van my een Rheeder van Schepen,

waar mede zullen zig mindere geneeren, wan

neer kvy hen dusdoende de middelen benemen,

vry redelyker vinden;

Om
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Om dat dit voornamentlyk een der voornaamſte drangre

den is, waarom Keizer Theoſius in l. 3. C. de Commerc. &5'

mercat. den Adel en andere aanzienelyke Lieden den Koop

handel verbied: ,, ut inter plebejos & negotiatores facilius ſit

emendi vendendique commercium.

't Is waar, dat uit de bekende Romeinſche Ordonnantien

in I. 6. C. de dignitatib. l. 7. C. de inceſt. nupt. in verb.. qude

mercimoniis publice proef uit de meeſte Regtsgeleerde hebben

opgemaakt, dat een Edelman commercie doende, daar door

van zyn Adeldom vervallen zou; En ik zal my hier niet

verluſtigen in een wydlopig onderzoek over het onderſcheid

tuſſchen commercie en commercie, maar alleen zeggen, dat

de beſte en voornaamſte Regtsgeleerde, als by voorbeelt

ALCIATus ad l. 66. ff de V. S. dit niet onbepaalt toeſtaan,

maar te huis brengen tot gewoonte van yder Land ; Of

tot het grondbeginſel van DE MoNTEsQUIEU bladz. 3. en 4. aan

gehaalt, zo dat de Monarchen zo'oudtyds, omdat zy de com

mercie als iets mechanyks merendeels aanzagen, als heden

daagſch (Zie de Inſtructie der Czaarin ter bladz. 3. (a) aan

gehaalde plaatſe) om dat zy den adel alleen door de ambitie

willen geleid hebben, de Edellieden tot den Koophandel min

der geſchikt rekenen; Ondertuſſchen geeft het geval van de

Heeren LE CoUTEUIL in Vrankryk, door den Koning wegens

hun uitmuntentheid in den Koophandel tot den Adelſtant voor

eenige Jaren verheven ons genoeg te kennen, dat ten minſten

de Monarchen de nuttigheid des koophandels bezeffende,

die zelfs zoeken aan te moedigen. Dog deze uitſtap zou my

te ver brengen. De Lezer zal by DE MoNTEsQUIEU in het

algemeen en bv onze Regtsgeleerden in het byzonder over deze

aangehaald LL. 6. &5 7. C inzonderheid en wel het beknopt

ſte by MYNsING. Cent. VI. Obſerv, LIV. die my hier toe veel

aanleiding gegeven hebben, kunnen te regt raken. Ik keer dus

van deze myn uitſtap, om de kortheid van myn beſtek, terug.

En ofſchoon, zeg ik, wy dit zo min in een Vorſt pryzen,

als thans voornemens zyn te onderzoeken, in hoeverre de

koophandel geoorlooft zy voor Lieden van geboorte, blykt

daar uit egter, waar toe wy het ook aangehaalt hebben, dat

de Romeinen zo vervreemt van de commercie niet waren.

De Tytulen de L. Rhod, de fattu, de Exerc. aä. &#'c. bewy

zen myn gezegde; En L1vrüs lib. ab U. C. II. door aan te

tekenen, dat by de Romeinen zelfs een Collegie van Koop

lieden aangeſtelt was, overtuigt ons te gelyk van de opmerk

zaamheid, welke dezelve voor den Koophandel hadden.

LET
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LET T ER NIEUW S.

L E 1 D E N.

By Mr. Elias Luzac is gedrukt: HerM. CANNegreten

Obſerv. juris Rom. lib. IV. in guibus plurima furis Civi

lis & aliorum auttorum loca explicantior & emendantur 4to.

ad. - - - - - - f 3 - 12.

Wy hebben over het reets uitgekomene van dit Werk,

(II. D.IX. Vert.) onze gedagten genoeg medegedeelt, om over

deze verdere ſtukken, welke niet minder wel geſchrevenzyn,

nu meer te zeggen.

A M S T E R D A M.

By Dirk 'onder de Linden en Zoon, Steven van Esvelt

en anderen, en in -

s G R A V E N H A G E

By P. van Tol, Thierry, Bouvink enz. is (voor reke

ning van den Uitgever gedrukt) te bekomen : Opgave van

al wat door de Heer J. v AN RIKKINGA J. U. Dr. en Lid

van de Staats Vergadering is verrigt, waarover isgeaprehen

deert, in de gevangenis opgeſloten, en de tyd van twee

# en drie maanden als een Crimineel gevangen be

}

andelt, en by de daar toe gevoegde Sententie gecondem- .

neert is.

G R , O N I N G E N.

By Hajo Spandaw is gedrukt F. A. vAN DER MARck fCti

& Prof. Jur. Publ. Nat. & Gent. Ord. nec non Societ.

Scient. Harlen, membri Left Academ. Tom. ſecundus, quo

precipua juris Eccleſiaſtici Proteſtantium Univerſalis capita

pertractantur, Faſciculus primus, 8vo.

Zyn Wel Ed. verzogt hebbende in de Voorrede van het

oordeel hier over op te ſchorten, tot dat alle zyne Leſſen

over deze ſtoffe zyn uitgekomen, zyn wy heuſch genoeg,

om tot daar aan toe met het onze ſtil te zitten.

'sh E R T o G EN B o s c H.

By van Beuſekom zyn te bekomen: Reglem. Ordonn en

Placaten. rakende de ſtyl en manier van procederen voor

Schepenen der Hoofdſtad Boſch , mitsgaders Couſtuinen

met 3 vervolgen, alle in 4to. -

*
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R E GT S GE L E E R D E.

II. V E R T O O G.

Voor de Maand February 1772.

Quicquid ſine detrimento accommodari

posſit, id tribuatur vel ignoto; Ex quo

ſunt illa communia - ſi quis velit

conſilium deliberanti dare, quae ſunt

iis utilia, qui accipiunt, danti non

moleſta.

CICERo Off I. 16.

Al wat zonder ſchade geſchikt kan wor

den, moet men zelfs aan een onbekenden

toeſtaan; By voorbeeld iemand, die er

om vraagt, met zyn raad te dienen, als

zynde dit den vrager nuttig en den

gever niet ſchaadlyk.

s gººit Anneer ik my in het NARICHT, voor

4e E3 W# het even voorgaande Vertoog, ge

#2. # plaatſt, beklaagde, dat niemand uit

3%;##s de andere Provincien, dan ZEELAND

en OveRyssEL, my met eenig antwoord

op myne voorgeſtelde Vraag verwaardigt had, ja

zelfs uit die beginſelen, welke ik, V. D. III. Ver

toog , over het niet beantwoorden van iemands

brieven voorgeſtelt heb, daarby dorſt beſluiten,

dat zulks daarom te meer tegen de wellevenheid
- VI. DE EL, B ſtreedt,
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ſtreedt, om dat ik die Heeren noch nader daar

over met een brief van den 1 1. January 1772.

daar toe verzogt heb, kon ik niet denken, noch

twee brieven uit HoLLAND en UTREcht reſpective

lyk van den 13. Febr. en 29. January 1772.

(welken echter niet alleen na het afdrukken,

maar zelfs na het afzenden van het vorige Vertoog

by my zyn aangekomen) te zullen ontvangen.

Dit nu echter zo zynde, betuig ik vooraf myn

leedwezen, dat deze brieven (want den vorigen,

welken de Hollandſche Heer meldt reets vooraf

gezonden te hebben, verklaar ik, op myn woord

van eere, nooit te hebben ontvangen) zo laat

aangekomen, mede gelegenheid gegeven hebben

tot deze myne uitdrukking, waar over ik daarom

verſchoning vraag en ik vley my die te eerder

te erlangen, om dat deze Heeren Briefſchryvers,

door het werklyk antwoorden, die, ten minſten

ingewikkelt, billyken.

Na deze voorafgaande betuiging, vind ik my

echter verplicht zo omtrent deze twee brieven

te zamen, als over den laatſten alleen eenige

aanmerkingen te maken.

Over beiden te zamen;

Dat het my klaar voorkomt, dat beide deze

Heeren in 't begrip zyn, alsof ik het verſchil

met den Boekzaal-drukker aan Hen hebbe wil

len compromitteren ; Doch een nauwkeuriger

onderzoek van myn voorſtel (breder V. D.

bladz. 6-13. te vinden) zal genoegzaam aanto

nen, dat ik niet dit verſchil, maar wel het geen

ik met myn Boekverkoper, of, naamlyk, de Be

richten van uitgekomen (Rechtsgeleerde) Boeken

in myn Werkje te pas komen? in 't vriendelyke,

gehad heb, ter beſlisſing heb voorgedragen; Dus

VOOT
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vooronderſtel ik, dat dit den Heeren, wegens

hunne gewichtige Amptsbezigheden, zal ontſnapt

zyn;
-

*

En dewyl nu Dezelve over dit plaatzen van

het Letternieuws zich niet uitgedrukt hebben,

ben ik, arg. l. 1 1. S. 5. |f: de Interrog. gewet

tigt daarmede, volgens het NARICHT , voort te

varen, gelyk dezer Heeren vriendlyke uitdruk

kingen, over dit myn Werk en nuttig oogmerk,

zelve my al meer en meer aanſpooren, om het

zelve met allen iever voort te zetten.

Dit ongeacht zy het my geoorlooft

Over den laatſten alleen

eenige afgeperſte aanmerkingen te maken.'

Om dit dan met eenige orde te doen, gelieve

de Lezer voor een ogenblik zyne aandacht met

my te veſtigen tot volgende daar in gebezigde

redenen en uitdrukkingen:

I. Dat het geenzins tegen de wellevendheid

gezondigt is niet te antwoorden,

II. Op een naamlozen brief,

III, Maar dat het in tegendeel eene onvoor

zichtigheid van Zyn Wel-Ed. Geſtr. gelyk het

IV. van myn kant zelfs te veel gevergt zou

zyn de gedachten van iemand te vorderen over

eene zaak, waar mede myn eigen voordeel zou

vermengt zyn.

Doch waarop ik weder antwoord; V

I. Dat de wellevendheid en beſchaaftheid die

gezellige deugd is, welke ons onder onze mede

menſchen behoorlyk doet leeven, of die kunſt,

welke onzen ommegang en verkeering zo voor

ons zelven, als voor anderen aangenaam, nut

tig en heilzaam maakt. (a)

B 2 Waar

(a) BoEKZAAL Maart 1771. bladz. 2go. - .
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Waaruit ik dan vryelyk zal mogen afleiden,

dat wy verplicht zyn alles toe te brengen, het

geen (buiten onze ſchade ten minſten) onzen

medemenſch aangenaam en nuttig zyn kan. En

zo dra wy volgens de zuivre Zedekunde de

onrechtvaardigheid omtrent den evenmenſch,

als eene der 3. Hoofd-ondeugden, vaſt ſtellen,

zal het ons weinige moeite koſten met den Baron

vAN BIELFELT Erudition complette Liv. I.

chap. 42. S. 5. de onwelleventheid (l'impoliteſſe)

'er onder te betrekken; Eene aanmerking zo niet

ontleent van, immers volkomen overeenkomende

met de Leere van den geleerden en zachtzinnigen

MELANCHToN argum in Terentii Adelph. ,,Nul

,, lam eſſe neque utiliorem neque gratiorem virtu

,, tem comitate.

En ofſchoon wy geen Burgerlyke Wetten heb

ben, die de wellevendheid uitdruklyk beveelen;

ook de Leſſen daar over niet geſchikt zyn voor

een Wetboek, hoewel ze de Lacedemoniers en

Chineeſen onder de Wetten geplaatſt hebben (b)

meen ik echter , dat het Recht der natuur ons

tot de betrachting daar van noopt, als wel

degelyk begrepen zynde onder de officia innoxide

utilitatis en waaronder wederom uitdrukkelyk

getelt word, iemand die er om vraagt met zyn'

raad te dienen, dat juiſt het ondergeſchikte ge

val uitmaakt. w

Van zodane natuurlyke verpligtingen waren

onze Romeinſche Rechtsgeleerden mede geenzins

vreemd;

Want 't zy men dezelve aanmerke in het alge

meen als Lieden van fatſoen en daar aan ver

w knogte

(b) De MoNTEsQUIEU Eſprit des Loix liv. XIX.
chap. XVI. & fuiv. p * * * - --
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knogte goede opvoedinge of zelfs als Stoiſche

Wysgeeren, onder welker Claſſe zy meerendeels

behoorden ; 't zy men uit derzelver gezegdens

gevolgen wil trekken, men zal overal kenmerken

van die welleventheid of gezellige deugd in het

betrachten van goedwilligheid omtrent zynen

evenmenſch ontdekken.

Om nu aan te tonen, dat een goede opvoeding

onder Lieden van fatſoen voornaamlyk plaats

vind, zou onnut papier beklad-zyn; Alleen lei

den wy daar uit af, dat, dewyl de Rechtsgeleer

den by uitnementheid daar onder behoren. v. l. 5.

C. Th. de Poſtul. ubi honeſtorum coetus de caetu

Advocatorum intelligendus, die ook zich zo veel

te meer moeten toeleggen, om blyken van hunne

wellevendheid en beſchaafdheid te geven.

Dat nu al verder die wellevendheid een deugd

is, leeren ons de Stoici, gelyk CicERo Epiſt.

ad Famil. III. 7. aantekent: Addo urbanitatem,

quae eſt virtus, ut Stoici rectisſime putant. En

daarom is het geen wonder, dat wy in de Schrif

ten der Romeinſche Rechtsgeleertheid (welkers

leezing Melanchton, gelyk wy IV. D. bladz. 1 19.

gezien hebben, de jeugd zo zeer aanpryſt) zo veel

blyken vinden van die welleeventheid, in haar

eelſte gedeelte van wel denken en weldoen be

ſtaande ; De gedurige verkeering, welke die

Rechtsgeleerden merendeels met Vorſten en te

Hove hadden, doet noch denken, dat zelfs hunne

manieren (uitgezondert van eenen Labeo, welken

wy al eens, IV. D. bladz. 115. gedacht hebben)

veel van die oude ſtyvigheid verloren hebben,

voornaamlyk zo het doorgaat, gelyk de Praeſident

DE MoNTesQUIEU liv. XIX. cb. 27. wil, dat te

Romen de welleventheid eerſt voet gevat heeft,
B 3 ZC
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zedert dat de vryheid er uitgeraakt is; En hier

om is het niet vreemd te vooronderſtellen, dat

onze drie hoofdgeboden, praecepta juris : Ho

neſte vivere, alterum non laedere, ſuum cuique

tribuere door ULPIANUs in l. 1o. S. 2. ff de

Juſt. & jure voorgeſchreven, meer inſluiten, dan

eene blote kennis en oefening der Burgerlyke

rechten en dat die als van verdere uitbreidinge

tot onzen zedelyken handel en wandel betrekking

hebben. Heb ik geen gezach genoeg hier toe,

Leezer! Sla OTTo ad S. 3. J. de juſt. & jure

op, die dit uit andere reets aangetekent heeft

en CoNNANUs lib. I. cap. 2. die bewezen heeft,

dat onder het eerſte gebod de welleventheid,

voor zo verre ze ten minſten in weldenken en

weldoen beſtaat, wel degelyk begrepen is.

Dewyl nu de Utrechtſche Heer, cum beneficio

aſſici hominem bominis interſit quia ſocietatem

& cognationem quandam inter nos conſtituit

natura v. l. 7. ff de ſerv. export. l. 3. ff de

J. & Jure my , hoe onbekend ook, met zyn'

raad, op myn verzoek, had moeten dienen, kon

Hem daarvan niet ontheffen, dat

II. myn Werkje zonder naam des Schryvers

uitkomt,

Dit is doch geene nieuwigheid ; MAMERTIUs

CLAUDIANUs ſchreef reets in zyn tyd aan zynen

Vrind Sidonius over diergelyk uitgekomen Werk:

Opuſculum illud ſine auctore proditum & uſque

quoque proquiritatum; En TERTULLIANUslib. IV.

contra Marcionem verzette zich, reets mede,

ſterk tegen het verbergen van den naam des

Schryvers

Doch de heerſchende gewoonte, voornaamlyk

van Spectatoriale en andere Tydſchriften, he:
G
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de menſchen zeer van dat vooroordeel doen te

rug komen, om dat men gezien heeft, dat, zo

geen pryslyke, ten minſten geoorloofde, redenen

daartoe aanleiding gegeven hebben;

Wie zal het anders dan pryslyk van den Apoſtel

PAULUs aanzien, dat Hy in den brief aan de

Hebreen zyn naam verzweeg, om de Joden,

van welken Hy afgevallen was, niet zo wel tegen

zyne leſſen te doen voorinnemen, als zy reets

tegen zyn perſoon vooringenomen waren? -

Zonder eenige vergelyking hieromtrent in het

oog te hebben, of die by gevolgtrekking daaruit

toeteſtaan, vertrouw ik, dat myn oogmerk in

het verbergen van myn naam ten minſten geoor

looft is. Eenige reden daarvan heb ik reets

I. D. bladz. 28-3o. opgegeven, gelyk ik bereid

ſta my hier omtrent verder uit te laaten en te

verweeren, zo men luſt heeft my van die zyde

te beſpringen.

Zynde het voor het tegenswoordige genoeg aan

te tekenen;

1. Dat ik geen kwaad voornemen heb in dit

myn verzwygen. Immers myn doelwit (I. D.

Voorbericht. IV. D. bladz. 6. vryelyk geuit) ſluit

niets ongeoorloofs in zich en dekt my genoeg

tegen de ſtraffen op eene naam-veranderinge

geſtelt, quae innocentibus periculoſa non eſt.

l. un C. de mut. nom. - -

Ook is 2. zo wel myn Beroep (ziet I. D.

bladz. 32.255.256.) als de tytel van myn Werk

juiſt een klein begrip van hetgeen ik er in ver
handel. V

Dus kon ik in dezen volſtaan met den brief

onder myn gewoonen en aangenomen naam:

DE RECHTSGELEERDE, te ondertekenen.

* - - - III. Wat
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III. Wat er nu voor nadeel of onvoorzichtig

heid voor dezen Utrechtſchen Heere Briefſchry

ver in ſteke, dat Hy aan den Schryver een'

gevraagden raad geve tot voortzetting van een

Werk, dat Hy zelf niet kan nalaten in zyn

oogmerken te pryzen, beken ik niet te zien; En

zo Hy hier toe, uit een al te grote omzigtigheid,

niet treeden kon, waarom dan dit myn vertrou

wen, welk de Hollandſche Heer zo welleevent

bejegent, niet op eene eenvoudige wyze erkent .

met te melden, dat Hy zich hier over niet kon

inlaten of iets diergelyks, gelyk de Zeeuſche Heer

(zie bladz. 3.) gedaan heeft? Dan had Hy, door

beleeft te weigeren, my gelykelyk verbonden.

IV. Hoewel ik meen, dat ik op een volledig antwoord

had mogen vertrouwen, ſchoon er ook myn eigen voordeel

in bedoelt zy. v. l. 1. S. 1. ff de aqua &5 aq. pluv. DusZyn

Wel-Ed. Geſtr. verpligting hier door niet ophield, ten ware

Hy zelf, als echter neen, daar by ſchade hadde; Te min

der, om dat dit gedyen kon tot voordeel van een Werk,

dat Hy zelf, in zyne oogmerken ten minſten, geprezen heeft.

Dus was de betrekking niet tot my alleen, maar tot meer;

En de beſchouwing van dit algemeen nut had Hem mede de

palen van zyne kwalyk geplaatſte zedigheid wel kunnen doen

overſchryden, om de wereld deelgenote te maken van Zyne

kundigheid, welke Hygering noemt; doch wezentlyk groot is.

Heb ik het kwalyk begreepen, zeg ik met den ouden man

by TERENT. And. Ad. I. Sc. I.

Hac ego putabain eſſe omnia humani ingenii

Manſuetique animi officia. . Quid multis moror?

A A N ST EL L IN GE N.

’. In plaats van wylen de Heeren en Meeſters

- P. Moris en Iman Cau de Duſſen

zyn wederom aangeſtelt de Heeren Meeſters

ANTONY PIETER WY BO

- en

JO HAN H EN DR I K M I LET

tot -

RAADEN VAN HoLLAND, ZEELAND EN WESTFRIESLAND,

VS
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III. V E R T O O G.

Voor de Maand Maart 1772.

vi, clam, precario,

- mea nihil refert, dum potior modo.

TERENT. Eunuch. Act. II. Sc. 4.

Ben ik ſlechts in 't bezit, is er niets

aan gelegen, -

Of 't door vergunning, dwang of heimlyk

zy verkregen.

g: merkt, dat de oude Dichters niet

# altyd zonder behulp der Rechtsge

%###S leerdheid kunnen uitgelegt worden.

Wy vinden dit volkomen toege

ſtemt door dien ouden Taalkundigen, welke door

GELLIUs (a) over de ſpreekwyze: Ex jure ma

num conſertum, geraadpleegd wordende Hem na

de Regtsgeleerden wees,

Van welken raad dan ook Gellius gebruik ma

kende, wy daar aan de fraaye uitlegging verſchul

digt zyn, die er de Leezer zelf lezen kan; Alleen

zal ik aanmerken, dat dit behulp der Rechtsge

leerdheid in het uitleggen der oude Schryvers en

Dichters in 't byzonder bewaarheid wordt door

onze Textwoorden, waar in door Terentius op

VI. DE EL. C de

(a) Lib, XX. cap. 1o. v '

s###%#Eelen voor my hebben reets aange

s

N
w

W
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de in Rechten zo bekende Interditta UTI Possi

DETIs of liever (b) UTRUBI zo handtaſtelyk niet

alleen gezinſpeelt, maar ook te gelyk gewag ge

maakt wordt van die gebreklyke zaken, welke

dit middel hinderlyk zyn:

Of 't door vergunning, dwang of heimlyk zy

verkregen.

De jonge Cheraeas, getroffen door 't gezicht

van een fraai zestienjarig meisje, wil er van,

het koſte wat het wil, in bezit zyn, en, dewyl

zyne drift geene maat of paalen kent, bekreunt

hy zich weinig, hoe hy 'er aankomt, zonder voor

het tegenswoordige zyn hoofd te breken, hoe hy

zich daarin, ten minſten tegen den vorigen Bezit

ter of Eigenaar, zal handhaven, ſi vi, clam aut

precario posſideat. S. 4. j. de Interd. l. 1. ff &

C. Utiposſid. Al mogt hem dit al tegens een

derden niet obſteeren.

Een blyk van misbruik van het Bezit-recht,

door de Romeinen anders zo wyslyk ingevoert;

Want, dewyl men daaglyks zag gebeuren, dat

partyen malkanderen, om in het bezit van iets te

raken, met geweld aantaſtten, en daar uit moor

den en dootſlagen ontſtonden, heeft de Romein

ſche Praetor, die buitengewone en ſummiere

Rechtspleging (onder den name van Interditta

bekend en voornaamlyk omtrent het Pºſº,
WeTK*

(b) Om dat het bekend is, dat UT1 rossIDETIs tot onge

rede en UTRUB1 tot gerede goederen betreklyk was; inzon

derheid mede tot Slaven, (gelyk deze jonge Pampbila onder

deze Claſſe ſchynt behoort te hebben) v. l. un ff Utrubi

iſing...l. 3. $ 1o. l. 15. l. 47. ff de acq. vel am. poſſ. Zo

dat Slaven konden geposſideert worden, quia in patrimonio

Junt, maar geen vrye menſchen. v. l 34.# ff de Stip. ſerv.

Conf: l. 3. S. 1. ff de Hom, lib. exhib. Cui jung. RAcER

(mox allegandus) pag. 25. S. 24.
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werkzaam pr. J. de Interd.) ingevoert, om de

ruſt, zo veel mooglyk, onder de Inwoonders te

onderhouden door eene Interlocutoire (c) uitſpra

ke over de posſeſſie, waar by de Bezitter, of

Recht-hebber daar toe, in zyn Bezit-recht by

proviſie gehandhaaft, geſtelt of herſtelt wierd, tot

dat over den eigendom zelven zou erkent zyn;

waar door men dan veele ergernis konde voorko

men, die dikwils door zulke verregaande en ge

weldadige ondernemingen gegeven wierden, en

waarvan ons ENNIUs zoo eene zaaklyke beſchry

ving doet: -

Pellitur e medio ſapientia, vi geritur res;

Spernitur orator bonus, borridus miles
amatur; e

Haud doctis diëtis certantes, ſed maleditiis

Miſcent interſeſe inimicitias agitantes;

Non ex jure manum conſertum, ſed mage

ferro

Rem repetunt, regnumque petunt, vadunt

ſolida vi.

Men kan van deze hatelyke gewoontens der

Romeinen, ofſchoon het 'er by ons al dikwils

mede onder loopt, in 't byzonder breeder onder

richt worden by CICERo pro Caecina, alwaar het

gehele plaidooy loopt over het geſchil tuſſchen

Caecina en AEbutius, over dat de laatſte den eer

ſten met geweld had belet, om bezit te nemen van

de Landgoederen, welken Hy vermeende hem toe

te komen en dus over den aart, eigenſchap en

vereiſten van het bekende Interdictum UNDE VI.

Terwyl nu de Lezer op nieuw en in 't byzonder

C 2 daars

- (c) Interdictum definiebant Veteres ſententiam interim

diſtam. v. MENAG, Amoen. f. C. cap, 39.
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daaromtrent onderregting kan krygen by den

Hoogleeraar CRAs in Diſ ſeu Spec. jurispr.

Ciceronianae (d) heeft hy gelegenheid in 't alge

meen over het poſſesſoire op nieuw iets te kunnen

vinden in het onlangs uitgekomen Werkje:

JoANNIS WILHELMI RACER

J. U. Dris

PR O B A B 1 L I A

De variis poſſesſionis diſtinctionibus.

Accedit

EXPOSITIO JURIS TRANSISALANIAE

Veteris & Novi circa poſſesſionem. v

D - A V E N T R I.AE

Apud Jacobum Frieſewyk Bibliop.

MID CC LXXl I.

Het zelve is met eene zeer korte Opdracht aan

den GRAvE vAN HEIDEN HoMPEsch, Landdroſt

van Twente, toegewyd, waarin de Schryver eene

zeer gepaſte en natuurlyke reden geeft, waarom

hy deze Stoffe onder Deszelfs beſcherminge ſtelt,

om dat Hy en de verdere Ingezetenen onder Zyne

Regeringe geruſt in hunne bezittingen leven, als

door Zyn Hooggeb. de regtvaardigheid, die hand

, haafſter van der Burgeren bezittingen, voornaam

lyk in dit opzichte mede, by uitnemendheid ge

oefent wordende; Dus de Schryver hier des wel

betrachten plichts eens Hoofd-officiers, ut pacat4

atque quieta ſit Provincia, quam regit. l. 13.

ff de Off Praeſ roemryk gedenkt.

Eene korte Voorrede, by wyze van een brief

aan den Heere Hoogleeraar JoRDENs te Deventer

reets den 1. Febr. 177o. geſchreven, behelſt de
- - rede

(d) By Elias Luzac te LEIDEN 1769. gedrukt en waarvan

men een toegezonden. Uittrekzel gelaſt heeft in de BIBLIorH.

des Sciences & des beaux arts Tom. XXXV. pag. 1o7.
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redenen, die den Schryver aangezet hebben, om

dit Werkje te ondernemen.

Deze zyn

1. De verknogtheid, die het Romeinſche Recht

met de Gewoonten van het Land (in welke beide

Hy den Heer Jordens met recht ervaren rekent)

en de noodzaaklyke invloed, welke de een en

andere op de hedendaagſche practyk hebben;waarom Hy i -

2. eene Verhandeling van de Vaderlandſche

Rechten en Gewoontens niet ondienſtig en onaan

genaam geoordeelt heeft over eene ſtoffe, die

3. hoewel door MELCHToR DE VALENTIA en

ANT. MERENDA (waarby Hy het opzettelyk Werk

van PET. FRIDERUs MINDANUs de Interdictis had

kunnen voegen.) reets behandelt, echter nog niet

geheel uitgeput zynde, Hy

4. om deszelfs nuttigheid en voortreflykheid

noch eens kortelyk onder handen genomen en in

hare onderſcheidingen onderzogt heeft.

Hoe zeer het ons nu ook met den Heer RACER

zelven pag. 78. S. 3o. doch waarover hier onder

nader, toeſchynt, dat het voordeel van Bezittinge

in OvERyssEL zo uitnemend groot niet is, als vol

gens de Romeinſche Wetten, ſtemmen wy echter

Zyn Wel-Ed. graag toe, dat Hy een nuttig werk

ondernomen heeft. - - - - -

Zekerlyk de voordeelen, die Keyzer JUSTINIA

NUs onder anderen S. 4. j. de Interd van de pos

ſesſie optelt: Et quia longe commodius eſt (& po

tius) posſidere, quampetere, had oudtydsen noch

op de meeſte plaatzen die gevolgen, dat yder om

ſtryd er op uit zynde, om daar in te raken, te bly

ven of herſtelt te worden, die drift daaglyks pro

ceſſen veroorzaakte : Ideo plerumque & fere

C 3 ſem
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ſemper ingens exiſtit contentio de ipſA posſeſſione.

Het is onnodig alle die voordeelen, welke yder

Rechtsgeleerde weet, hier op te tellen; 't Is be

kent, hoe de Gloſſatores al in hun tyd gewoon

waren te zeggen: Beati ſunt poſſidentes; 't geen

niet minder hedendaagſch van toepasſinge is vol

gens eene aanmerklyke paroemie, die wy by

SCHRAssERT Comm. ad Ref. Velav. cap. VIII.

art. 2. n. 3. geboekt vinden: Die jaar en dag

is geweeſt in poſſesſie, moet daar in gemainti

neert worden, al waar hy ſchoon met een ſlin
ger daar in geworpen. - A'

Want of wel dit ten aanzien van de tyd der

poſſesſie verſchilt van het Interdictum UTI PossIDE

Tis & UTRUBI , ubi per exaequatamu utriusque

poteſtatem ille vincit , qui poſſeſſionem nec vi,

nec clam, nec precario ah adverſario litis con

teſtatae tempore poſſideat, zo blykt uit deze

paroemie doch, dat de voordeelen der poſſesſie

hedendaagſch , op veele plaatzen, na jaar en

dach dezelfde zyn.

Voor het overige zullen wy thans den Leezer

omtrent de onderſcheiden middelen, die naar den

aart van iedere zake vereiſt wierden, om in het

Bezit te raken, daar in herſtelt of gehandhaaft

te worden, niet ophouden. -

AUsoNIUs Id. II. brengt ze in dit klein begrip:

Interdittorum trinum genus: unde repulſus

Vi fuero, aut Utrobi fuerit, quorumve

bonorum.

't gunt de Heer Racer, doch vry kort en redelyk

wel, uitbreid; k

t Wy kunnen ondertuſſchen niet ontveinzen, dat

OUIS



3? Mw

( 31 )

:
#

,7

ons de uitlegging van de OvERYssELscHE LAND

REGTEN minder klaar en verſtaanbaar voorkomt,

dan de vorige ; Doch mooglyk hebben wy ons

zelven dit te wyten, als in die Rechten en Ge

woonten niet genoeg ervaren, om het zo ſchielyk

te Vatten4 -

Middelerwyl mogen wy 'er uit (zie S. 11. 19.

vergeleken met het aldaar aangehaalde LAND

RECHT I. D. XV. Tit.) beſluiten, dat in Overyſſel

de voorrechten van poſſeſſie zo min op zich zel

ven, als ten aanzien van de korte en ſummiere

manier van procederen zo groot zyn als in jure

Romano en onze ander Provincien:

Niet op zich zelven; -

Want, daar by voorbeeld in Interditto Uti

poſſidetis het jure Romano genoeg was tempore

litis conteſtatae of, volgens de aangehaalde pa

roemie, na jaar en dag in de poſſesſie te zyn,

word d.. tit. XV. art. 2. vereiſt de goede trouwe,

middels titul of ingang, tot overdragt der eigen

dom na Landregte bekwaam zynde.

Zo dat hier geene ſummiere, maar plenaire

poſſesſie (gelyk de Heer Racer zelf pag. 7o.

begrypt) wezende, die ook

Ten aanzien van de korte en ſummiere

manier van procederen

weinig helpt, Ten ware zich de Bezitter verbeel

de , dat hy door de langdurigheid een middel

verkrygt, om langer in de poſſesſie te blyven,

dat hem dikwils, zelfs by Triumphe, in val van

compenſatie van koſten en by Succumbe, in val

van reſtitutie der vrugten enz. duur zou kunnen

komen te ſtaan. -

Want ofſchoon de poſſesſoire zaken in Over

yſſel regulariter behoren tot de erkentenis der
, ºr DRos



( 32 )

DRostEN of OvERSTE RICHTERs (pag. 6o.) mits

gsders die zaken ſummarie per d. tit. XV.

art. 4. moeten behandelt worden, ſchynen ons

echter de proceſſen, over dat poſſesſoire gevoert
wordende, nu en dan van omſlag en merendeels

eſchikt naar de ordinaire andere proceſſen;

alzo dezelve alle ſchynen ſchriftelyk te zyn ,

zelfs tot Quadruplyq toe kunnen beſchreven en

(art. 7.) als proceſſen, ter Lage Banke die

nende, moeten geſloten en beſliſt worden; Hoe

danig de Romeinſche Hoofd-officieren geene

zaaken mochten laten behandelen , maar SUM

MATIM ita jus reddere, ut auêtoritaten dig

,nitatis ingenio ſuo augeant. v. l. 19. |f de

Off Praeſ.

D R U K F E I L E N.

Van het V. Deel.

Bladz. Regel Staat Lees

179 laatſte NedeRL JAARB. Boekzaal, Juny

- 1771. bladz. 644.

645.

- Van het VI. Deel.

3 25 l'Eſprit des Loix l'Eſprit des Loix

Liv. XX. ch. 21.

22. hoofdzaaklyk

en

I92 3 I MoNTEsQUIEU , MoNTESQUIEUd.
- Liv. XX. ch. 6.

e- 32 Haring- en Wal- Walvisvangſt

- visvangſt

- 34 Scheepen Scheepen enz.

, 14 24 Negociant Negociant van af

komſte

15 2 Theoſius THEoDostUs

16 5 explicantior explicantur
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IV. V E R T O O G.

Voor de Maand April 1772.

De gedachteniſe des Rechtveerdigen zal

tot zegeninge zyn.

SPREUK. X. 7.

### Ewyl men, niettegenſtaande myne

##3 # herhaalde verzoeken, my zo weinig
# D -

k:3 # onderrechting omtrent de afgeſtorven

##### Rechtsgeleerden heeft gelieven te

geven ; Ook in het byzonder de

Erfgenamen van wylen den Heere Mr. HERMAN

NUs NooRDKERK, welke ik daarom aangeweeſt

ben , daaraan niet voldaan hebben, ben ik ten

uiterſten verheugd, dat de Schets van 's MAN's

leven, aart en gedrag, by ?’ntema en Tieboel

uitgekomen, my zo wel als de Franſche Loft

ſpraak (a) gelegenheid geve daarmede myn

Werk, de natuurlyke plaats daar voor, te ver

cieren, te meer, om dat ik dien Man zelf heb

bende gekent zo veel te eerder het goede, dat

InCIR

-

(a) Eloge de l'Avocat NooRDKERK, reets uitgetrokken in

/

de BIBL. des Sciences & des beaux arts Tom. XXXVI. part. 2.

D. N. 3. bl. 138. toegeſchreven aan den Heere B, J.

ERNEDE,

VI. DE EL. D

# 466. en door de HEDEND. VADERL. LETTER-oEFENAARS

V

* w

,
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men van Hem zecht, kan aannemen, zonder

daarom my in de verrukkinge te laten wegſlepen,

waarin ik den ScHETs-ScHRYvER in het ſlot van

zyne beſchryvinge gebracht zie en welke Hem

(zekerlyk niet zeer voordelig voor onze overige

Amſterdamſche Rechtsgeleerden) doet uitroepen:

,, Dat veelen, bekoord door zyn treflyk voor

, beeld , bewogen worden mogen, om in zyn

, voetſpoor, al is het met ongelyke ſchreeden,

, te volgen; Dat Amſtels Pleitzaal altoos, ten

, minſten eenigen, ten minſten éénen NooRDKERK

, moge uitleveren. t

't Is mede geene geringe zaak, voor de nage

dachteniſſe desOverledenen, een PIETERBURMAN

DEN TwEEDEN (b) aan het hoofd te zien van de

Dichters, welke Hem vereeuwigen ; Dit geeft

alleen een denkbeeld ten Zynen voordeele en

men mag, in zekeren zin, dit als een toppunt

van zyn geluk rekenen, gelyk het VIRGINrUs RU

FUs wierd toegerekent door den Burgemeeſter

CoRN. TAcITUs, op zyn uitvaart geroemt te wor

den: Nam hic ſupremus felicitati ejus cumulus

accesſit, LAUDAToR ELoQUENTISSIMUs. (c)

't Zou dus een zoort van een heiligſchennis

zyn niet te deelen in alle die Loftuitingen, welke

aan een Man als Noordkerk, in het verdienſten

waardeerende en vryheidlievende Amſterdam over

al gegeven is en die zich by alle gezindheden

heeft weten gelieft te maken ; Geen wonder,

om dat Hy, een der grootſte Voorſtanders van

de vryheid in den Burgerſtaat en Godsdienſt ge

weeſt zynde, dit Hem zo wel een plaats (om zo

te

(b) Manibus H. NooRDKERKII, fCtor. Principis S.

(c) PLIN, II. Epiſt. I. - "



4. ( 35 )

te ſpreeken met rode Letters) in de ONvERAN

BERLYKE SANTHORTSCHE GELooFSBELYDENIs, bl. 23

gegeven heeft:

De glory van 's Lands Advokaten,

ST. HERMAN ! daar voor meenen wy

- Een marm'ren Standbeeld op te rigten:
r

als dat Nederlands voortreflyke Dichteres, Vrouwe

ELIZABETH WoLFF Geb. BEKKER (d) Hem daar

in boven BARNELvELT, de GRoot, de WITTEN

en SLINGELAND durft ſtellen:

Maar wie van hun heeft zo geyvert, zo

gewaakt

Voor onzen grootſten Schat, de vryheid

van 't geweeten,

Als NooRDKERK ? Dweepery, die Reden

hoont en wraakt !

Hoe dikwils heeft hy u van uw altaar

geſmeeten !

Noch beeft vervolgzucht, die bekeert met

brand en moord,

Als zy 's Mans achtb'ren naam ſlegts

hoort.

Hoe zeer ik nu ook dezen Man, zonder in de

zo even aangehaalde byzonderheden te treeden,

waarlyk gewaardeert heb en zyne gedagtenis

nog by ons tot zegening zy, verbied echter de .

aart de liefde, zo ik al niet by ondervinding

ſprak, Hem den eenigſten geleerden, braven,

en grooten Rechtsgeleerden te noemen.

D 2 Doch

(d) Zie hare Lyk-zang onder de Lier veld en Mengel

zangen te vinden, - - -
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Doch ter zaak. "

HERMANNUs NooRDKERK wierd geboren te

Amſterdam uit eerlyke Ouders Jacobus Noord

kerk en Margreta Lindenberg.

De Schets-Schryver, mooglyk om Hem zo veel

te meer te verheffen, doed hem als uit de laagte

voortkomen, ſchoon |hy zyn Overgrootvader van

Vaders zyde reets een verdreeven Lntherſch Pre

dikant uit Duitſchland noemt, die naderhand te

Haarlem ſchynt geſtaan te hebben. (e)

Want hoewel geringe Lieden thans hunne kin

deren tot den Predik-dienſt ſchikken, 't zy ze de

nodige, men gezwyge verheven, vermogens daar

toe hebben of niet, en daar door deze bediening,

in zekeren opzichte, in kleinachtinge geraakt zy,

is dezelve, echter al te aanzienlyk, dan dat wy met

Mannen daar in geſtaan hebbende de Lyſt onzer

Voorouders niet zouden vercieren , en daar uit

beſluiten, dat die gene, welken uit een Levitiſch

Geſlacht afſtammen, van deftige afkomſte zyn.

De, mooglyk geringe, bediening, welke de

Vader van onzen Noordkerk op het Ooſt-indiſch'

Huis, door gunſt van 't Burgemeeſterlyke Geſlach

te van CokvER, bekleed heeft, bewyſt ook niet

anders, dan dat de Noordkerkers, door ongelyk,

in verval geraakt zynde, om hunne kinderen groot

te brengen, zich van tyd tot tyd hebben moeten

verledigen tot verrichtingen, die zy anders moog

lyk beneden hun fatzoen zouden gerekent hebben,

Dit is er ten minſten beeter uit afgeleid, dat

Noordkerks Vader geen vermogens genoeg gehad

hebbe, om Hem te laaten ſtudeeren;

Hy wierd dan in zyne jeugd tot de Schil

derkunſt geſchikt en ten dien einde aan de

- Oſl

(*) H. NooRBK. Dedicat. ante Olſ. Dec.



( 37 )

,

º

onderwyzinge van Otmar Elger opgedragen ;

Deze oefening verliet Hy echter, om zich tot

de ſtudien over te geven;

De Franſche Lofſpraak-Schryver bepaalt het

verlaten daar van aan een mislukt platfond, voor

zyn Vader beſtemt, -

. Men vond de koſten tot de ſtudien uit de uitke

ringe der voordeelen van een matig amptje, dat

Noordkerk door een ander liet bedienen.

Zyne verkiezing viel wel op de Godsgeleerd

heid, doch, gehoor gevende aan de begeerte van,

een Weldoender zyner familie, tot de Rechtsge

leerdheid overgegaan zynde, maakte Hy daarin,

zonder de bekwame hulpmiddelen daar toe, als

de Godsgeleerdheid, Wysbegeerte en Geſchiede

niſſen, te verwaarlozen, zulke voortgangen, dat

Hy, met Lof in 1728. op 's Lands Hoge School

te Leiden tot J. U. DocToR bevordert wierd;

hebbende tot volbrenging van zyne ſtudien 8. Ja

ren (gerekent van den Jare 172o. toen Hy, agtien

Jaren oud, het Latyn van een Hongariſch Leer

meeſter begon te leeren) beſteed.

Zie hier een Man die van een matig Schilder

een voornaam Rechtsgeleerde geworden is!

Hoe gering nu ook de Romeinſche Rechtsge

leerden, nu en dan, op het voetſpoor der Stoiſche

Wysgeeren , welke de Schilderkunſt, volgens

SENECA Epiſt. LXXXVIII. onder de onvrye

kunſten geſchaart hebben, die mogen geacht heb

ben, waren Zy echter Liefhebbers van fraaye

ſtukken. arg. l. 23. S. 3. f. de R. V.

Trouwens de Heer Noordkerk, een Hoogſchat

ter van de Romeinſche Wetten, (f) en hierom,

zo Hy zyne neiging gevolgt had, liever Hoog

D 3 leer

(f) In Dedicat. & Pref, aute L. Petroniam,
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leeraar, dan Advokaat geweeſt zynde, ſchynt de

Schilderkunſt altyd gedachtig gebleven te zyn;

Want vooreerſt maakt Hy (g) eene geeſtige

vergelyking tuſſchen deze en de Oordeelkunde (h)

in aanzien van buitenſporige veranderingen, waar

door beulingen, Meeſters willende navolgen, zo

wel fraaye Schilderſtukken ſchenden, als zodane

het Romeinſche Wetboek doen, door daar in ge

waande verbeteringen te willen maken.

En, voor een tweede, was Hy gewoon de

jonge Lieden aan te zetten, om de Tekenkunſt,

tot bekoming van oplettentheid, en de Wiskunſt,

ter bereiking van een juiſt oordeel, te leeren.

Na zyne Promotie zich na 's Hage begevende,

bleef Hy aldaar twee Jaren , en in de zaken,

welke Hy voor de Hoven van Juſtitie bepleitte,

liet Hy reets de beginzelen zien van het geen Hy

naderhand geworden is;

Daar na in zyne Geboorteplaats, Amſterdam,

zich ter neder gezet hebbende, begaf Hy zich

tot de Practyk en verrykte de wereld met deze

Werkjes, welke met gretigheid ontvangen wier

den en by de Geleerden zeer geagt zyn:

I. Specimen Lectionum ſeu Disquiſitio de

LEGE PETRoNIA. Amſtelod. 1731.

II. Obſervationum Decas, in quibus varia

JURIs RoMANI capita exponunturaut emendan

tur. Ibid. 1731.

III., Diſſertatio de Matrimoniis, ob turpe fa

cinus, quod crimen Sodomiticum vocant, jure

ſolvendis. Ibid. 1733. Tot welke ſtoffe de onna

tuurlyke en afgryſelyke ongebondenheid omtrent

dien tyd, helaas! maar al te veele gelegenheid#
- Ul

(g) Obſerv. Dec. cap. I.
- ## Critica. ap

- - - - - -
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Ondertuſſchen oeffende Hy zich niet minder

in het Daaglykſche Recht en gaf ras blyken van '

zyne kundigheid, zo wel als van zyn ſnedig

oordeel en regtveerdige manier van denken? Zo

dat die oefening en kennis Hem niet alleen een

vraagbaak van veelen, zelfs buiten Amſterdam,

en een toevlucht voor ongelukkige deed worden;

maar wierd Hy ook over zaken van Recht en van

Regeeringe zelve, van dezer Stede wege, met vrugt

geraadpleegt, gelyk veele Memorien, Misſiven en

andere Stukken, eenigen van welken ook, in open

baren druk, zyn uitgegeven, beide in zaken van

Politie en Juſtitie ontworpen, bewyzen kunnen.

De kennis, die Hy van de Privilegien en Wet

ten zyner Geboorte-Stad verkreegen had, gaf ge

legenheid, dat Hy door of van wege den Heere

Pieter Vlaming aangezogt werdt, om Hem be

hulpzaam te zyn in eene betere Beſchryvinge van

Amſterdam, welke echter is blyven ſteeken.

Ieder weet, ook, dat Hy de laatſte hand gelecht

heeft in het in orde ſchikken van de nieuwe Uit

gave der Handveſten van Amſterdam in de Jaren

1748. en 1755. uitgekomen en waar in de orde der

Pandeêten, zo veel mogelyk ware, gevolgt is.

Zyne bezigheden zo wel als de kleine gedach

ten van zich zelven beletten Hem meer in het

licht te geven , tot dat een gevaarlyk bederf in

de ſappen, Hem tien jaren voor zyn” dood over

komen, dit mede verbood; gelyk Hy daarom het

pleiten er moeſt aangeven, en zich voornaamlyk

met raadgevingen bezig houden, waarin Hy vol

hard heeft byna tot aan zyn dood, die, door

verval van krachten, voorviel den 6. Nov. 1771.

in zynen ouderdom van omtrent zeventig jaren;

Zynde geſtorven met een Chriſtelyk verlangen

I19.
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na zyne ontbintenis en een overgang tot een beter

leven. Hy is tot zyn einde, gelyk zyne Voor

ouders, den Lutherſchen Godsdienſt toegedaan

gebleven, en dit zou het voornaamſte beletzel

geweeſt zyn , dat Hem niet, al vroeg, het ge

wichtig Penſionaris-ampt van Amſterdam is op

gedragen geworden, waar over Juffr. WoLFF

echter niet geſticht is. (i)

Hy is nimmer gehuwt geweeſt, heeft alle zyn

drie Broeders en eene Zuſter overleeft; en, na

het wegmaken van eenige Legaten, zyne Broeder

Frederiks Weduwe, Maria Elizabeth Crol, tot

zyne Erfgename verklaard. Zyn Lyk is te Haar

lem, op zyne begeerte, in ſtilte bygezet; Uit

genegenheid voor deze plaats.

Aldaar ruſt nu het koud gebeente van een'

Man, die, (volgens de treffende beſchryving van

den Franſchen Lofſpraak-Schryver) by zyne grote

kennis der Wetten een gepaſt verſtand, een goed

oordeel en de gave van overtuiginge bezat, waar

van Hy echter niet, dan met een wys en nuttig

doelwit gebruik maakte; Dien men altyd vriend

lyk, lydzaam , vrolyk , klaar en in verheven

denkbeelden vond; Die zo daadlyk alle zwarig

heden kon wegnemen, ogenbliklyk alle vragen

beantwoorden, en beſtendige onderrechting ge

ven; Die altyd de Beſchermer der onnozelheid;

de Handhaver van geregtigheid, niet minder een

goed Uitlegger van de gevallen des geweetens,

dan een beroemd Advokaat geweeſt is; Een Be

ſtierder van twyffelachtige gemoederen; Een Be

vrediger van beroerten ; Een Bylegger van ver

ſchillen; Wiens onbevlekte zeden en voorbeeldige

levenswyze, aan het gemene belang toegewyd,

'kenmerken van zyne Godsdienſtige gevoelens zyn,

en ons van zyn heil verzekeren.

(i) Zie Lyk-zang 8. Couplet.
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R E GT S G E L E E R D E.

V. VE R T O O G.

Voor de Maand May 1772.

Credunt plerique militaribus ingeniis ſubti

litatem deëſſe, quia Caſtrenſis jurisdictio

ſecura & obtuſior, ac plura manu agens

calliditatem fori non exerceat.

TACITUs Agrie IX. 2.

Men ſchryft gemeenlyk aan de Krygslieden

weinig verſtand en ſcharpzinnigheid toe,

om dat in de jurisdictie der Militairen,

meer zorgloos en ongepolyſt zynde en de

meeſte zaken met geweld doorzettende, de

ſpitsvindigheid, die in de Rechtbanken

anders plaats heeft, niet geoefent word.

##%Oe gaarne ik ook, om redenen, wenſchte

k:3 # ontſlagen te zyn, my over den inhoud ,
##3 H # van volgenden brief uit te laten, moet

3%### ik hem echter, om de correſpondentie

allezints te bevorderen, plaatzen, en

beantwoorden; Ook heb ik te veel verplichting

aan den Heer, die dezen nieuwen Correſpondent

zend (zie bladz. 44. (b)) om dit agter te laten;

En ik wil daarom voor ditmaal liever ten halven

antwoorden, dan langer daar mede wachten:

,, Myn Heer de Regtsgeleerde!

29 anneer ik in de Boekzaal van February het

29 Uittrekzel van een Ontwerp tot oprich

,, ting van een Militaire Kweekſchool voor de
JWT. DE EL. E Ne
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25

29

29

99

A

Nederlanden door den Heere Kollonel ScHo

MAKER voorgeſtelt doorlas, en daar by tot ſlot

deze aanmoedigende Lofrede vond: dat deze

Inſtructien enz. zoo verſtandig als menſchen

lievend zyn opgeſtelt en dat we over zulks de

jongelingen zeer gelukkig zullen agten, die

naar dezelve onderwezen en beſtiert zullen

worden; met een woord, wy beloven ons van

deze vaſtſtelling, zoo ze eenmaal tot ſtand

koome, zeer veel goeds voor ons lieve Vader

land. God doe het Zyn Wel. Ed. Geſt. die met

zulke grootmoedige gevoelens van Menſch- en

Vaderlands-liefde bezield is, in allen Zyne

oprechte poogingen wel gelukken en Zyn oog

merk in dezen ſpoedig bereiken.

,, Zal zig, denk ik, niemand verwonderen,

zoo dra ik hem onderrigt dat ik my vleye een

Hollander of Vaderlander door en door te zyn,

dat ik my greetig van het ontwerp zelve meeſter

maakte; Ik vond het dus geſchikt, als my de

Boekzaal-Schryver had voorgeſteld, zoo dat

geen vooringenomentheid, maar eigen onder

zoek my het zelve deed goedkeuren. Ik was

'er zelfs zoo mede ingenomen, dat ik niet kon

nalaten een zeeker Officier van rang een ouden

braven Kryger er over te ſpreken, om hem aan

te moedigen zyn Kleinzoon, door een tydige

intekening van die voordeelen en opvoeding te

doen profiteren.

,, Dog deze Man was van een ander begrip,

,, Hoor zeide hy, Myn Heer en Vriend, Ik

heb dit plan gelezen; Dog 't is my te geleerd

en zoo is het my ook gegaan met het Werkje,

dat Heer Overſte Schomaker voor eenige ja

ren over het Militaire heeft uitgegeven; Ik
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geleve waaraftig, dat het een kundiger Man

is, dog ik weet niet waar al die kundigheid

en omſlag toe dient; Ik heb nooit geſtudeert

en ik kan ook geen vreemde taalen; Het Hoog

duitſch is myn Moedertaal en met al dat

Françoſiſch weet ik geen werk mede ; Het

Hollandſch, verſta ik door zoo een langduri

gen dienſt in deze Landen genoeg, om de

Commandoos te verſtaan, hoewel ze dog

meerendeels in 't Hoogduitſch geſchieden.

Laat myn Soon goed Exerceeren leeren en

wel op zyn dienſt agting geven, zal hy wel

voortkomen ; Ik zal hem het Exercitie-boek

van de Hopman Schmid kopen, Daar moet

hy in ſtudeeren, en al deed ik hem al op zoo

een Univerſiteit, zoo zou ik hem de kop dog

niet graag laten breken met alle die Philoſo

phiſche Leſſen en nog minder met die Regts

geleerdheid te leeren, Dat is onſe Studie niet,

De Fogtel en niet het Corpus juris moeten wy

gebruiken; Ik heb zoo lange jaren in Krygs

Raden geſeten en ik kwam er door, als men

maar niet gek is, zyn natuurlyk oordeel heeft

en den dienſt verſtaat, is het geen hekſche

werk om een ſaak te decideren; Regt door

zee zonder chicanes maakt de beſte Militaire

Rigter en loopen er te veel omſtandigheden

onder, daar zyn Advocaten, die wy kunnen

vragen; Die lopen 'er God betert genoeg enz.

,, Waarlyk, myn Heer! ik was zo uit het veld

geſlagen, door dit diſcours, dat ik myne verdre

pogingen opgaf; Doch ik had er het myne

niet mede;

t

,, By gelegentheid, dat ik er over met een

Regent van myn kennis ſprak, vond ik daar by

E 2 3, 39
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geheel andere ſentimenten; Die Heer zei my

hoofdzakelyk: Myn goede Vrind! dit plan is

fraay, doch het zal waarſchynlyk niet reuſe

ren; Want, om niet te onderzoeken of dit wel

zonder conſent van den Souverein kan geſchie

den, ook nadelig zy voor de Academien,

maakt de Overſte eene verkeerde rekening,

als hy vooronderſtelt, dat de Vaderlands-liefde

zo univerſeel by allen legt, om daarom alleen

zich te intereſſeeren; En onder de Militairen

lopen er te veel onder, die zo denken als uw

oude Vrind. Ik zou wel durven wedden, dat

die Heeren, hoe groot ook in Caracter, zo veel

merites niet toeſchryven aan dit Ontwerp en

het vorige Werkje van den Overſten (a) dan

aan die Evercitie-kunſt van Capitain Schmid,

hoewel het maar een blote overzetting ſchynt

van de Ordres van Zyne Hoogh. en waar toe

ik geen Hoogduitſch genoeg verſta, om te vve

ten of het wel geſchied is; Doch dit is onze

leeftyd, waarin dikwils te beklagen, dat zul

ke verſtandige Richters in Militaire Regtban

ken zitten; Ik kan U niet beter raden, dan

Uwe gedagten eens op te geven aan den Regts

geleerde; Dit is een Maandlyks Vertoog, dat

te Amſterdam uitkomt; Hier in zyn ſomtyds

noch wel eens nebbeſtukjes; Hy wil noch wel

iets plaatzen. Ik heb er zelfs al tweemaal

wat na toegezonden over de Comeeten en Phi

loſophie der Advokaten (b) welke Hy terſtond

geplaatſt heeft, dock op het laatſte heeft #
,, 1100

(a) Naamlyk de Krygskunde het Vaderland nuttig gemaakt

door J. W. SchoMAKER (destyds) Capitain by de Trouppes

van den Staat, teUTRECHT by G. T Paddenburg. 176i,

(b) Zie IV. D. 7. Vertoog. V. D. 9. Vert.

-
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,, noch niet geantwoord, hoewel het nog wel

,, eens komen zal, (c) Die zal U wel onder

, richten, of er tot een Militair ook Regtsge

, leertheid nodig is.

- ,, Het is dan, myn Heer! uit hoofde van dit

, addres, dat ik de vryheid neemU Wel-Ed. deze

, converſatie mede te deelen en UWel-Ed. ſpoe

, dige gedachten daar over te vragen; Dan kan

, het publyk oordeelen, wie dit ſtuk beſt begree

, pen heeft. Ik ben met achting

,, D - - - - - U Wel-Ed. Geh. Dien.

,, den 28. April 1772. P. v. D. M.

Zodra ik de gedachten van dezen ouden Krygs

man las over dit Kweekſchool, bracht ik my te

binnen het ſchamper verwyt van PERSIUs Sat. III.

welk hy een Stoiſch Wysgeer in de mond legt,

die een Kapitein, hem invallende in het geven

van Leſſen aan een weeldrigen jongen Losbol,

vry ſcherp doorſtrykt:

Hic aliquis de gente hircoſa Centurionum

Dicat, quod ſatis eſt, ſapio mihi, non ego curo

Eſſe quod Archeſilas, aerummoſique Solones. &c.

't geen, volgens de vry langdradige, doch hier ver- ,

korte navolging van den Heer PIERsoN zeggen wil:

Maar, uit den boop van al de Krygs-boplién,

begind -

Een ruige Stink-bok of Soldaats-hoofd ſcherts

gezind w

My# heel onbeſchoft in myne reén te vallen:

Voor my veel liever ik een vrome Krysman ben,

Dan dat ik vies en heel neuswyzig kaak'len

ken. enz. Hoe

- (c) Daar kan de Heer J. P. R. ſtaat op maken.
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Hoe zeer ik my nu ook tot de Rechtsgeleerd

heid voornaamlyk bepaal, kan ik echter niet voor

by den Lezer of die wysheid verachtende Krygs

lieden na AELIAN var. hiſt. lib. VII. cap. XIV. te

wyzen, om aldaar eene Lyſt van Wysgeeren te vin

den, die met den degen in de vuiſt het Vaderland

beſchermt hebben en goede Soldaten geweeſt zyn.

CIceRo lib. I. de Offic. merkt te recht op, dat

het een enkel werk van beeſten is malkanderen

den hals te breeken , maar een teeken van een

ſtandvaſtig gemoed in tegenſpoed en gevaar zyne

tegenswoordigheid van geeſt te behouden en be

daart te kunnen voorzien en overleggen, wat er

kan voorkomen en in agt genomen moet worden.

Of nu deze bedaardheid van gemoed en den

kingskracht (ten minſten voor een Officier van

rang noodzaaklyk) alleen door de behandelinge

der wapenen kan verkreegen worden, zal ik thans

zo min onderzoeken, dan, of men door beſpie

geling en theorie alleen een goed Soldaat wor

den kan, waarvan anders de Romeinſche LUCUL

LUs en onze PRINs MAURITs luiſterryke voor

beelden zyn?

Om dat ik van dezen onvermydelyken uitſtap

tot de Rechtsgeleerdheid te rug treedende, met

weinig woorden (onder voorbehoud van verde

re uitbreiding by nadere gelegenheid,) zal bewy

zen, dat, zo ooit, het thans nodig zy, dat een

Militair Officier de Rechten eenigzins verſta.

Ofſchoon al volgens verſcheide Romeinſche

Wetten, by voorbeeld, l. ult. C. de jure delib.

l. 5. C. de his qui ſibi adſcrib. aan de Militairen

eenige plegtigheden in Teſtamenten enz. niet al

leen, maar zelfs ſtraffen, wegens onkunde der

Rechten wierden kwyt geſcholden, en ſommigen

- p daar
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daar uit beſluiten, dat de Militairen geen Rechts

kunde in het beſliſſen van Krygszaken behoeven te

verſtaan, om dat die maar kort worden afgedaan,

volgens JuvENAL- ſat. ult.

Nec res atteritur longo ſufflamine litis.

Zo dat in 't kort de zaak hier afgehandelt word.

ja een goed oordeel genoeg zou zyn, om voorko

mende zaken te beſliſſen; Dit aandringende met

Agricola, die, volgens TACITUs, den Militairen

dienſt verlaten hebbende, onder Lieden van den

Tabbaart geplaatſt, door zyn natuurlyk oordeel

zo veel uitwerkte, als andere door hunne geleerd

heid : AGRICOLA naturali prudentiá , quamvis

inter Togatos, facile juſteque agebat.

Doch dit voorbeeld bewyſt niet veel; om dat

1. uit TACITUs in zyn leven zelfs bekend is,

dat Agricola zich in zyn jeugd in de Wysbegeerte

en Rechtsgeleerdheid, gelyk de Romeinſche Jon

gelingen (zoals wy elderwaarts, 1V. D. bl. 59.6o.

toonden) gewoon waren, geoefend had: Memoria

teneo, ſolitum ſe ipſum narrare, ſe in prima ju

venta ſtudium Philoſophiae ac juris hauſſe

2. ſchoon ook in allen gevalle een enkele onge

letterde in een Gerechts-bank minder kwaad doet,

dan wanneer zy merendeels zyn; gelyk JUVENALIS

(niet ik) alle die gewapende en gelaarsde Milie

taire Richters aanziet:

Bardiacus judex datur haec punire volenti,

Calceus & grandes magna ad ſubſellia ſurae.

Men dient, vooral in onze tyden, waarin der

Militairen jurisdictie zo zeer uitgebreid is, anders

te denken.

Zy
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Zy oordeelen thans niet blotelings over dat

geen, wat tot de Militaire Krygs-tucht en misda

den alleen behoort, maar ook over alle gemene

delicten, (Jacht en contraventie der gemene mid

delen buiten geſtelt) Private-Actien, Huwelyks

zaken, en verſchillen, die (weinigen daarvan uit

gezondert) of tuſſchen Militairen beſtaan, of waar

in een Militair verwerende Parthye moet zyn.

Kan nu iemand door zyn goed oordeel, 't welk

wederom moet geoefend worden, daar in maar

zo te recht komen, en is hier de Fogtel van den

ouden Krygsheld, in den brief, zo voldoende als

het CoRPUs JURIs? Die is zekerlyk goed, om den

Gordiaanſche Knoop door te hakken, maar niet

om ze te ontknopen. -

ls het niet ſchrikkelyk, zyne zaken, goed en

bloed aan zulke Richters blood geſteld te zien,

die dikwils tot den dienſt geſchikt worden, om

dat ze niet ſtuderen willen, ook door onvermogen

der Ouderen en als Soldaten van fortuin met geen

voorraad van wetenſchappen, men gezwyge van

hunne eigen Krygswetten, voorzien zynde, evens

wel naar de Wetten, die in ons Land dikwils zo

verſchillende als er guarniſoenen zyn, recht moe

ten doen ? -

't Is waar, zegt die oude Krygsheld, daar lopen

Advokaten genoeg by de weg, die men conſule

ren kan. -

Doch, om niet te melden, dat dit koſten zyn;

ook de vraag is, of de Krygsraden die altyd be

hoeven te volgen? bewyſt dit te veel, en bygevolg

niets; Want daar van zich andere Rechtbanken

ook kunnende bedienen, waren er in 't geheel

geene kundige Richters nodig.

Bladz. 35 Regel 27 ſtaat de lees der en bladz. 36 regel 25

ſtaat ongelyk lees ongeluk -
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VI. V E R T O O G.

Voor de Maand juny 1772.

T3 xipdos jyov, xipdos aw dikatov j.

MENANDER.

Wanneer ge winſt bedoelt, zo laat ze billyk

blyven.

,, Myn Heer!

sy:#&K heb met opmerkzaamheid UEd.

# # # ,, Vertoog over den Koophandel,
&#3 I ,, N. 1. van dit jaar, gelezen en

## ,, het is by my mede buiten kyf,

,, dat de Negotie eene nuttige

zaak voor een Land is; ja geoorloofd in alle

opzichten, wanneer ze wel en op eene deugd

zame wyze geoefend word, Doch of het bil

lyk en volgens eene deugdzame Staatkunde

gehandelt zy, dat men in de duure tyden,

gelyk wy dit Jaar gehad hebben, zich meeſter

make van al het Koorn, dat de vermogens en

crediet maar toelaten machtig te worden, om

dus doende het zelve op te ſtapelen, de prys

daar van op te jagen en zich daar door, tot

nadeel van den gemeenen man, te verryken,

twyffel ik zeer en hierom zach ik daar over

U Ed. gedachten eens graag aan het gemeen

mede gedeelt. -

,, Ik ben na minzame groetenis

39
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, den 2o. May 1772. PANTOPOLOMISUS.

VI. DE EL. F My
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. My is lang geene Vraag voorgeſtelt, die my

meer verlegen maakt, dan deze wegens hare by

zondre tederheid; De betrachting van de liefde

des Naaſten het rigtſnoer van onze handelingen,

ten aanzien der zaamenlevinge, moetende zyn,

heeft men zekerlyk veele moeite eene winſt van

een gering gedeelte van het Menſchdom toe te

laten, wanneer er het grootſte gedeelte door

komt ſchade te lyden, ten ware men het nut

des Koophandels in zoverre moge uitbreiden,

dat om een groter voordeel, dat hy aan den

Mede-Burger in het algemeen geeft, zekere klei

ne en byna onvermydelyke hardigheden, waar

door deze en geene lyden, 'er ongeſtraft mede

mogen doorlopen.

Zonder dat ik het ſtuk, om deszelfs tederheid,

in een handeldryvend Land, wil beſliſſen, zal het

zich mooglyk uit myne aanmerkingen, by wyze

van Antwoord geſchikt, eenigzins ontwinden:

Zo wy dit alleen uit het Romeinſche Recht

zouden moeten oploſſen, was het mooglyk ras

geſchied; Om dat wy (ex tit. C. de Off Praef.

annonae) weeten, dat er een byzonder Magi

ſtraats-perzoon geſtelt was, die opzicht over de

eetwaren had, en vooral mede moeſt zorg dra

gen, dat er altyd een genoegzaam voorraad van

granen voor handen was, waar toe byzondre

Magazynen wierden opgericht tot tit. C. de

Cond in publ. borr. en waar in de Opzienders

zo heilig moeſten te werk gaan, dat zy er niets,

op zware ſtraffe, voor hen zelven van gebrui

ken mochten. l. ult. C. Eod.

En ofſchoon hier uit nu wel volgt, dat zodane

verzameling en opkoping van Koorn door de

Overheid, om het gebrek voor te komen, ge

ſchie
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ſchieden mach, gelyk uit dien opkoop, ten tyde

van Koning Pharao, door Joſeph in AEgypten,

Geneſ. XLI. geboekt ſtaande, volkomen gebil

lyks word, ſtond het echter aan geene byzondre

Perſoonen vry daarvan een monopolie te ma

ken; l. un. C. de monop. zelfs niet, by uitbrei

ding van die Wet, om zo veel voorraad op te

kopen en op te ſtapelen, dat men het naderhand

duurder verkopen konde. Ja zulken worden,

onder den naam van Dardanarii (Koornbyters)

in l. 6. ff de Extraord. criminib. leelyk afge

ſchildert. Dus daar uit deze Vraag zou be

ſliſt zyn.

Doch ofſchoon althans zo wel, als ten tyde

van Keyzer ZENo in d.. l un. C. de monop. zulke

monopolien, by wyze van Contract of Maatſchap

pye ingegaan, niet alleen (zie H. DE GRoot Inleid.

III. B. XXI. D. met de Aantekeninge) verbo

den zyn, maar ook H. H. Mog. alle verkopingen

van graanen op tyd ofOptie. Parthyen en Premie

Contracten op zware Poenaliteiten by Hoogſt

Derzelver Placaat van den 2o. May 1757. den

bodem ingeſlagen hebben. (a)

Zo is my echter geene Burgerlyke Wet in Am

ſterdam of elderwaarts bekend, die het opkopen

en opſtapelen van Graanen by wyze van ſpeculatie

verbied; - -

Hier zou dus de Vraag geboren zyn, of, de

wyl dit by het Romeinſche Recht ſchynt verbo

den te zyn, dit Recht nu niet alhier van toepaſſing

InOet WeeZen. -

Ik twyffel 'er aan, want, ofſchoon ik het zelve

altyd als een Behulp-recht aangezien hebbe en

nog aanzie, heb ik dit altyd uitdruklyk daaraan

F 2 be

(a) Te vinden in de NEDERL JAARB. XI. D. bladz, 393.
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bepaalt en ik bepaal het er noch aan, wanneer

de Gewoontens en eige Staatkunde het toela

tef! ,

Wanneer men nu onze Staats-gronden met die

der Romeinen vergelyke, zal men bevinden, dat

de Romeinen (zie bladz. 14. enz.) wel eenige

opmerkzaamheid voor den Koophandel hadden,

doch wy dit als de zuil en zenuw van den Staat

aanmerken, -

Het zal dus, om dit ſtuk van tegenswoordige

toepasſinge der Romeinſche Rechten zo veel

mooglyk voorby te gaan, beſt zyn dit geval tot

het Natuur-Recht en de Rechtbank van het

# te brengen; Te meer, om dat de Heer

ANToPoLoMISUs hieromtrent maar ſchynt te wil"

len onderrecht zyn en weeten, of het billyk en

volgens eene deugdzame Staatkunde gehan"

delt zy?

Daar is voor:

I. Dat de Koophandel eene geoorloofde zaak is;

gelyk uit de Heilige Bladeren niet alleen, by

voorbeeld:

GENEs. XXIII. 16. alwaar gewag gemaakt

word van geld onder den Koopman gangbaar.

MATTH. XIII. 44. alwaar de Zaligmaker door

de grootſche vergelykenis, welke Hy ten opzichte

van een Koopman maakt, deszelfs voortreflyks

heid aanduid;

maar ook uit de uitſchryving van den gehouden

Bededag blykt, waarin (zie bladz.6.) denyverigen

en heilzoekenden Bedienaars des Euangeliums

aangeſchreven is de boetveerdige Gemeente voor

te gaan, om den Godlyken Zegen mede af te

bidden over het welzyn van den Koophandel.

II. Dat daarom daarvan alle denkbeelden van

dwang
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dwang verwydert wordende yder meeſter van het

zyne moet blyven, om daar mede te handelen

naar welgevallen,

III, Zonder dat hy (voornaamlyk in zulke

Koopſteden, als Amſterdam, blykens het aanhou

den der Regeerders en daarop verleende vryheid

van uitvoer door Koning Philips in 15o5 daar

omtrent (b)) belet worde in het inkoopen, ver

kopen of verzenden, wanneer hem zulks het beſt

paſt, en hy daar mede

IV. winſt kan doen; Nullus videtur dolo face

re qui ſuo jure utifur. l. 5. f. de R. J. welke

winſt het voorname beweegrad zynde, die den

Koophandel in beweginge houdt, mach gezocht

worden door zulke middelen, welke de waren

graag maken kunnen, als daar zyn oplettendheid,

beleid en doorzicht; Zo dat by de Rechtsgeleer

den zelven (zie ScAcc. de Commerc. S. 1. Quaeſt. 1.

n. 89.) de Kooplieden in dit opzichte als Prophe

ten aangemerkt worden.

V. De moeite, zorg, en gevaar zouden zeker

lyk ſlegt beloont worden, wanneer men een'

Koopman daar in palen kon ſtellen, waar door

alle evenredigheid zou weggenomen worden, ter

wyl het op de Staatkunde een gevaarlyken invloed

zou maken, als daar door niet alleen

VI. alle nayver onder de Kooplieden verban

nende, maar ook dikwils deze vrugtbare tak van

Commercie na elderwaarts doende verplaatzen,

waar door dan te gelyk w

VII.: zo veel Schippers en Handwerkslieden,

die daar door aan het brood raken, ja zelfs II

VIII.

(b Ha h t e e - - e t -

2: "" + » * * * *
F 3
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we

VIII. de Scheepsbouw en

IX. 's Lands inkomſten daar door lyden zou

den.

Tot beſluit, dat de grote waarde en geoorloofd

heid der Commercie eens erkent zynde, men ze

kere onvermydelyke hardigheden voor deze en

gene, om het algemeen welzyn, moet dulden.

Doch hier is wederom tegen:

I. Dat de geoorloofdheid des Koophandels niet

verder ga, dan voor zo verre de regelen van eer

lykheid en billykheid daaromtrent in agt genomen

worden, en niemand de een den anderen ver

drucke. LEvit. XXV. 14. - Dus dat

II. die vrye dispoſitie en macht, welke yder

over het zyne heeft, eenige bepalingen zoude

kunnen lyden; byzonderlyk in ons geval,

III. Wanneer naamlyk de nood en duurte der

nodigſte levensmiddelen of eene pryszetting van

de hoge Overheid of een verbod van uitvoer te

weeg brengen. s

Gelyk 'er tydſtippen genoeg geweeſt zyn, waar

in die vrye beſchikking bepaalt is geworden;

By voorbeeld de geordonneerde Huiszoeking in

1697. en 1698. te Amſterdam, om te zien of

iemand meer Koorn opgelegt hadde, dan voor

zekeren tyd (c) en vooral het by H. H. Mog. Pla

caat van den 4. Febr. 1757. (om van de noch

onlangs gedane voorzieninge der Overheid niet te

gewagen) geſchied verbod van uitvoer der Graa

nen, hoe zeer zich de Amſterdamſche Kooplieden

daar tegens ook by hunne anderzints lezenswaar

dige Deductie (d) verzet hebben.

. Zo

(c) v. ZURK voce Graanen S. 1. en V. D. ScHELLINo in not.

(d) Te vinden in de NEDERL. JAARBoEKEN XI. D.

bladz. 94-Io9.
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Zo dat

IV. de winſt, welke men uit de oplettendheid,

beleid en doorzicht beöogt en werklyk bejaagt,

geoorlooft is, wanneer ze billyk is; En of ze dit

in deze omſtandigheden van krytende duurte zy,

zal de wyze Koning SPREUK. XI. 26. kunnen beſliſſen. ver

Haec eſt juſtitia (leeren de Romeinſche Rech

ten ook in l. 31. ff depoſ.) quae ſuum cuique ita

tribuit ut non detrabatur ab ullius perſonae

juſtiore petitione. -

Het door- of vooruit-zicht, wanneer het te ver

ziet, kan ſchandelyk zyn ; De hoge Overheid

heeft daarom het kopen van het Koorn op het

Land en anders dan op publyke Markten wel eens

zoeken te beletten (e) en dit om het algemeen

belang, dat alle , by het Koorn , als een der

noodzaaklykſte levensmiddelen, hebben.

CiceRo de Off III. 12. beſliſt een verſchil tus

ſchen Diogenes en Antipater by gelegenheid,

dat er in een duren tyd een Schip van Alexan

driën te Rhodus aankwam , en oordeelt , dat,

dewyl de Koopman wiſt, dat er meer Schepen

volgen zoude, hy dit moeſt bekend maken.

Men verwondere zich dus niet, dat de H. CHRY

sostoMUs Hom. XXXIX. in I. Epiſt. adCorinth.

zich zo ſterk uitlaat tegens die Opkopers , Hy

noemt ze feras & demones, Quid enim hoc

divite fuerit miſerabilius, qui optat quotidie

eſſe famam, ut ei ſit aurum?

Men ſluit daar door het beleid niet uit, om

zyne waar duurder te verkoopen, en wel voor

ſtellen. De welſprekendheid der Kooplieden,

hierin nodig, heeft MERCURIUs tot hun God,

doen zyn. In

() vzwax. 4. i n 6, 7.

-

A
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In deze Maand valt zyn Feeſtdag in; op welken

zy gewoon waren zich met een Lauriertak, in

het Fontein-water van dezen hun Beſcherm-God

gedompelt, te beſprengen en zyn zeegen af te

ſneeken met de woorden by Ovid. Faſt. V.

Da modo Lucra mihi, da fatto gaudia Lucro,

Et face, ut emtvri verba dediſſe juvet.

Doch , wanneer Zy die afgebede winſt te

ver laten gaan, konden zy wel ongevoelig Prie

ſters worden van den anderen MERCURIUs, wel

ke, volgens LAcTANT. I. Io. een ſlechte naam

nagelaten heeft : qui ad famam ſui reliquit,

miſt memoriam frauduin ſitarum.

V. Zekerlyk mogen de moeite, gevaar en zorg,

beloont en daar door de

VI. nayver tot voortzetting der Commercie

aangekweekt,

VII. VIII. 1X. Den gemeenen man werk ver

ſchaft en de Scheepbouw zo wel bevordert, als

's Lands inkomſten bevoordeelt worden.

Zo lang dit niet in het ongerymde loopt; Ten beſluite dat

die Staatkunde, ook door onze Overheid zo ver tot voor

deel der Commercie nooit gedreven, niet licht een klein

gedeelte ryk zal maken, om een groter honger te doen lyden,

welke honger zo gemaklyk niet weggenomen word door

Aardappels te eten, gelyk de Amſterdamſche Kooplieden, in

1757, meenden (f) ofſchoon men nog zo veel jaren niet

geleden dit voor Varkens-koſt uitkreet;

Dusdane Staatkunde zou de Commercie tot een vloek kun

nen doen zyn en zich het verwyt by EzecH. XXVIII. 16.

op den hals halen.

Doch waar toe al dit preeken; 't Zal mooglyk die zelfde

uitwerking hebben, als by dien Koopman SPREUK, XX. 14.

voorkomende: Het is quaat, het is quaat, zal de Koper zeg

gen, maar als by weggegaan is, dan zal by zich beroemen.

(f) NED. JAARB. XI. D. bladz. 99 -Io5.
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VII. V E R T O O G.

Voor de Maand july 1772.

Scribere, quaeſo, perge.

CICERo Attic. X. 18.

Ik bid, vaar voort met ſchryven.

Ik heb reets aangekondigt: (a) . n

HERMANNI CANNEGIETERI

JCti & Anteceſſoris,

O B S ER V A T I O N U M

J U R I S R O M A. N I

Lib. quatuor

In quibus plurima

J U R I S C IV I L IS

Aliorumque Auctorum loca explicantur,

& emendantur.

LUGDUN I BATAVORUM

Apud Eliam Luzac 177a. 4to

Doch ik was toen ter tyd, om reden aldaar

aangehaalt, niet voornemens 'er iets meer van te

zeggen.

Het werk is my echter by herlezing zo mede

gevallen, dat ik den Schryver te kort zou doen,

wanneer ik er zo over heen ſtapte,

Dit meen ik te minder te moeten doen ;

VI. DE EL. G Om

(a) Bladz. 16.
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Om dat, dewyl de Heer Cannegieter heeft goed

gevonden by dezen nieuwen druk van het Eerſte

Boek (te FRANEKER reets in 1768. uitgekomen en

door my in het Derde Deel beoordeelt) eenige

verandering daar in te maken, daar van de Bezit

ters van het zelve dienen onderrecht te zyn;

Deze verandering beſtaat nu voornaamlyk hier

1In E

1mo Dat, of wel dezelfde Opdracht daar voor

aan den Heere Penſionaris vAN BLEIswYK, inmid

dels Curator van 's Lands Hoge School te Leiden

geworden zynde, geplaatſt zy, dezelve echter

eenigzins uitgebreid is geworden ; Om dat de

Schryver daar door nu gelegenheid neemt Zyn

Wel-Ed. Geſtr. daar mede zo wel als, met recht,

de Academie en Wetenſchappen geluk te wenſchen

en tevens Zyn Wel-Ed. Geſtr. openlyk te bedan

ken voor Deszelfs vermogende voorſpraak, waar

door Zyn Broeder tot eene hoge waardigheid (b)

alleen bevordert is.

2do Dat er in den nieuwen druk van dit Eerſte

Boek verſcheide zaken nieuwlings zyn bygevoegt,

By voorbeeld Cap. VIII. XIV. XVI. Op andere

plaatzen iets uitgelaten en verplaatſt ; By voor

beeld van het laatſte gedeelte van Cap. XVIII.

en het gehele Cap. XIX. welke zyn overgebragt

tot Lib. IV. Cap. VI. en VII.
e An

(b) Zekerlyk de Heer JoH. CANNEoIETER in 177o gelyk

wy IV. D. bladz. 15 aangekondigt hebben, tot Hoogleeraar

te Groningen beroepen.

Wy zouden uit dit gezach van den Heere vAN BLErswyck

wel haaſt mogen opmaken, dat de Leidſche Curator den

Heer Cannegieter zelven wel eens Hoögleeraar te Leiden,

by voorvallende gelegenheid deed worden, zo hy dit zou

ambiëren; 't geen wy niet weten, om dat Zyn Wel-Ed. ge

lyk wy ons ineenen te kunnen herinneren al eens, te Utrecht

beroepen zynde, bedankt heeft.



n

--

s

(59 )

Andere veranderingen, waaronder de korte in

houd, nu voor yder Hoofdſtuk geplaatſt, zullen

den Lezer zelfs by nalezing ligt in het oog vallen;

Wy zullen dus deze onderrechting beſluiten met

nog hieromtrent aan te merken, dat de HeerCan

negieter de Bezitters van dat vorige Deel juiſt geen'

grooten dienſt gedaan heeft, ten ware zy dit we

derom mochten uitwinnen door den Leidſchen te

genswoordige druk, die zo wydlopig niet zynde,

als die van Franeker, waarſchynlyk ook na even

redigheid minder zal koſten.

Omtrent het Werk zelven zal de Leezer uit

eenige weinige hier bygevoegde ſtaaltjes, (uit de

drie laatſte Boeken, om dat wy uit het Eerſte

Boek 'er voormaals aangehaalt hebben, nu maar

genomen) kunnen oordeelen over de waarde van

het geheel; Ten minſten verzeker ik, dat ik geen

zins de beſte heb uitgekipt, maar zulke, die in 't

kort konden voorgeſtelt worden en te gelyk bewy

zen, dat de Ars Critica van nut kan zyn, en ook

door den Heer Cannegieter gebezigt is, in zaken,

welke niet blotelings de lezing en uitlegging der

Romeinſche Wetten, maar ook de betekenis der

nog hedendaagſche in gebruik zynde benamingen,

raaken, en welke op de Oudheden en Geſchiede

miſſen nu en dan veel betrekking hebben.

Doch ter zaak:

Lib. II. Cap. 12. voorſtellende i. 1. C. Theod.

de Burgariis, alwaar de Keyzers ARCADIUs en

HoNoRIUs zig dus uitlaten :

,, In Burgariis eadem volumus obſervari, quas

, de Mulionibus lex noſtra praecepit, ut ii quo

99# qui intra Hispanias vel in quibuscunique

,, locis auſt fuerint Burgarios vel ſollicitare vel

,, receptare, eodem modo teneantur.”

oordeelt de Heer Cannegieter, dat BRUMMERUs
A' G 2 Ver
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verkeerdelyk Bulgarii leeſt, als of hier verſtaan

zouden worden die geenen, welken op de valieſen

of pakken opzicht hadden en zorg droegen, dat

de paarden en muil-ezels niet overladen wierden;

Hy meent in tegendeel, dat hier gehandelt word

van die oude Bewoonders en Bewaarders der Bur

gen, Burgten of Sterktens op de Romeinſche

grenſen, waar door de publyke Poſten, waar van

deze Wet handelt, moeſten ryden en alwaar zy

gewoon waren te voederen en te ſtallen, begry

pende het dus, Zyns oordeels, BRUMMER zeer

kwalyk, wanneer hy meent, dat deze benaming

van Burgarii nog niet ten tyde van Arcadius en

Honorius, maar allereerſt onder de Franken zou

bekend en gebruikt zyn , als wordende in l. 6.

C. de fund. rei priv. dit woord door deze Key

zers ook gebruikt.

By deze gelegenheid onderzoekt de Heer Can

negieter (na aangeroert te hebben, dat de Bur

garii in 't vervolg Burgmannen, Burgluiden en

Burgſaten genoemt zyn ; doch naderhand een

onderſcheid gemaakt wierd tuſſen Burgenſes die

in en Burgmannen buiten die burgten de bewaring

hadden) de betekenis en oorſprong der Burggra

ven, Burgemeeſters enz.

Beſluitende met aan te merken, dat het woord

burg zou komen van bergen en dat de BURGUN

DIERs hun naam van deze benaminge van burgen

of burgten ontleent hebben.

Cap. 13. handelt Hy, in het voorbygaan ech

ter, de terris Laeticis en het in GELDERLAND

plaats hebbende Laat-recht, 't geen, zegt Hy,

weinig begrypen en noch minder daar van den

oorſprong weeten.

Lib. III. is aanmerkelyk de verweering, ":
G
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ke de Heer Cannegieter cap. 11-18. voor TRI--

BoNIANUs op zich neemt, tegens de vitteryën en

beſchuldigingen door RAMos (c) voor den dach

gebracht en uitgebraakt, doch waarin de Heer

Cannegieter, in het nagaan en wederleggen van

veele derzelve, vry bezadigder dan Ramos te

werk gaat ; Hy meent voornaamlyk dit ſtuk te

hebben moeten ondernemen; Om dat, dit Boek

van RAMos hier te Lande bekendgeworden zynde,

het te vreezen is, dat de jeugd en die geenen, -

welke geen doorzicht genoeg hebben, daar door

anders lichtelyk kunnen misleid worden.

Lib. 1V. is opmerkelyk de Verhandeling over

het onderſcheid in L. xII. TABB. de membro rupto

& fracto; Welk de Heer Cannegieter cap. 1o.

weder ophaalt, dewyl daar over by de geleerden

weinig gevonden word. º

En by deze gelegenheid handelt Hy over de

Wet der vergeldinge, de lege talionis , en be

toogt, dat voornaamlyk wegens de omſtandighe

den, welke die ſtraf kunnen verzachten, dezelve

minder hard is, dan men denkt.

Meer zal ik, wegens de kortheid van myn be

ſtek, thans niet aanhalen, op dat de Lezer zich

zelven moge verledigen tot een Werk, dat voor

geen Uittrekzel zo zeer vatbaar is, -

Ik durf hem verzekeren, dat hy zich de moeite

niet beklagen zal , maar den Heer Cannegieter

met my verzoeken, dat Hy met dus te ſchryven

voortvare. -

Want hoewel men niet kan vertrouwen, dat

alles getroffen zy, 't geen, (propter antiquitatis

incertum, gelyk de Keyzers THEoDosIUs en VA

3 - LEN

(c) In Triboniano ſeu erroribus Triboniani de pana parri

ridii in S. alia deinde 6. f. de publ, jud. * * *
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LENTINIANUs zich omtrent de oude Boeken der

Rechtsgeleerden in l. un. C. de Reſp. prud.

uitlaten) in zaken en aanmerkingen van aart als

deze, alwaar veel in gisſingen beſtaat, niet wel

mooglyk is, zal men echter doorgaans waarſchyn

lyke reden daar toe aangevoert vinden, mitsgaders

die Philoſophia moralis & rationalis, welke,

door QUINTILIANUs (d) in indaganda verborum

proprietate & voluntatis conjectura vereiſcht,

hier gepaart gaat met eene zedigheid, die men

zo algemeen onder de Critici niet aantreft.

A A N S TE LL I N GE N.

'- V I A N E N.

Door H. Ed Groot Mog. is aan den Heer

Fred. Kuenen

geadjungeert de Heer

PI ET ER AD RIA EN PL A A

tOt

GRIFFIER VAN DE KAMER VAN JUSTITIE EN

- LEENHovE vAN VIANEN EN AMEIDE.

C U I L E M B O R G.

De Prins Erf-Stadhouder heeft aangeſtelt den Heer

Mr. s AM UE L AAN s oR GH

tot ,

, ORDINAIR RAAD VAN DIT GRAAFSCHAP.

LET

(d) Inſt. Orat. lili. XII. cap. 2.
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L ET T ER NI E U W S.

z U T P H E N.

Voor eenigen tyd deed de Heer JoAN ARNTze

NIUs jur. Civ. Antiq. & Poëſeos Prof een Reden

voering de vita & meritis GERARDIMEERMANN1,

't Doet my leed, dat de Heer ARNTzENIUs my

deze Redenvoering niet heeft gelieven mede te

deelen, gelyk ik Zyn Wel-Ed. verzogt had by een

tot nog onbeantwoorden brief, en waar na ik te

meer verlang, om dat MEvRoUw MEERMAN my

gelievende te melden, dat de levensbeſchryving

aan iemand in 't byzonder opgedragen was, ik

by proviſie den Lezer een Schets had kunnen me

de deelen.

A M S T E R D A M.

De Heeren Boekhandelaars worden verzogt, zo

ſpoedig hun mooglyk is aan den Boekverkoper

J. Kok opgave te doen van de namen en het getal

der Intekenaren op het Werk van den Heer J. H.

G. vAN JUSTI over den aart der Wetten.

By Petrus Conradi word thans voor de prys

van 1 - : - in plaats van 1 - 1 o - : afgelevert: De

Aanleiding tot de welſprekendheid op den Kanſel,

voor de Balie, in 't byzonder leerzaam , doch

voornaamlyk op het Tooneel door J. PLoos vAN

AMSTEL Med. Doét. -

U T R E C H T.

By G. v. d. Brink Janſz. is gedrukt: Onderzoek

der Vrage: Welke ſtraffe krachtdadiger en van 't

kwaad meer afhoudende is de ſtraf des doods of die

van eene eeuwige gevangenis? waarin de Marquis

BEccARIA of BEccANIo wederlegt. gr. 8vo. à 11#
e v G I
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G - R O N - I N G E W.

By H. Spandaw is gedrukt: Bedenkingen en

Bezwaren door de H. H. Predikanten ABREsch,

vAN BoEHUIs, LUBBERs en KNocK uit naam van de

Clasſis van Groningen en het Goorecht overgege

ven aan den grooten Senaat der Hoge School op

en tegen de Academiſche Leſſen van den Heer

Prof. vAN DER MARck, met en neffens Deszelfs

verklaringen daar tegens in gr. 8vo à 1. gl.

ANTwooRD ExcEPTIONEEL aan den Senatus

Academie ampliſſimus geëxhibeert ende overge

geven door Prof. vAN DER MARck op en tegens

voornoemde Bedenkingen a 6 ſtuiv.

Brief aan PRoF. CHEvALLIER over Deszelfs beſchuldiging

in zyne eerſte brief aan Prof. van der Marck (hier onder

aangekondigt) tegens C. W. Meurs door C. W. MEURs der

beiden Rechten Doctor. a 6. ſtuiv.

Eerſte Antwoord van Profeſſor vAN DER MARcK aan Prof.

CHEvALLIER, (zie hier onder) a 4. ſtuiv.

Heilzame en welmenende Raad voor alle Voorſtanders van

de gevoelens van den Heer Profeſſor vAN DER MARck door

GoDeRT vAN NIEUwENBURG a 8. ſtuiv, tegens zeker kort

en eenvoudig oordeel onlangs uitgegeven door een naamloos'

Schryver.

Nadere Verklaring van Mr. C. W. J. MeURs tot nader op

heldering en verdeding van zyn voorſ brief a 3 ſtuiv.

C W. J. MEURs J. U. D Diſſ juris Nature de valore

bominis Pbyſico, morali & Civ. 4to a 1 1. ſtuiv. Denklyk die,

welke den 25. Maart door den Senaat geſeponeert is op

inſtantie van Prof. BERTLING , gelyk ANDRIEs vAN OL

DENBURG meld in zyn gedrukte Brief aan een Hollander.

B. H. REINoLDs Redenv. over het waar beginsel van het

Recht der Natuur in 't Latyn vertaalt ingevolge bovenge

noemde welmenenden raad van vAN NIEUwENBURG enz.

8vo a 11. ſtuiv.

By fan Oomkens zyn gedrukt: Twee brieven door Prof.

CHEvALLIER aan Prof. vAN DER MARCK, betreffende zekere

ſchriftelyke notulen en Kerkelyke Redenvoeringen van Zyn

Hoog Eerw., waar van de Heer van der Marck in de uit

#" Verklaringen aanhaling gedaan en gebruik gemaakt

Cft. -
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VIII. V E R T O O G.

Voor de Maand Auguſtus 1772.

Legifer antiquo venerandus nomine Moſes.

PAULIN. NoLAN.XIX. adJovium v.39.

'Er is aan Moſes naam, die Iſr'el gaf het

Recht,

Van d'oudſte tyden af een diep ontzach

gehecht.

- I H. MELANCHToN heeft reets (a) den geenen

ſchamper beriſpt, welken door een belachelyk

bygeloofden voorrang aan de Moſaiſche Wetten,

in de Burgerlyke zaken, boven de Romeinſche

geeven, en daar toe kwalyk te pas de verpligting

van onze daden naar Gods woord te richten

bybrengen.

Hy

(a) In het eerſte# der Redenvoeringe, waarvan

ik , den Lezer IV. D. 5. Vertoog het laatſte heb mede

gedeelt.

VI. D EE L. II
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Hy meent, dat, voornaamlyk wegens de af

ſchaffing der Ceremonien van de oude Wet God

yder Volk en Land vryheid geeft om het zelve te

doen beſtieren naar zodane Regeringswyze en Wet

ten, als dezelve geſchikt oordeelen volgens de

omſtandigheden ; wanneer ze maar niet ſtryden

tegens de Natuur-Wetten, welke God in alle

menſchen gelegt heeft; En dit dringt Hy onder

anderen aan met dat het DANIEL by de Perſen

niet toegelaten was de erfeniſſen volgens deJood

ſche Wetten te verdeelen enz.

Het is zekerlyk minder te verwonderen, dat er

in de eerſte tyden der Reformatie, waarin de .

onkunde door de Monniken verſpreid noch niet

uitgeroeid was, zulke dweepers en onbeſonnen

dryvers der Joodſche Wetten gevonden wierden;

Dan dat men nu in onze verligte dagen noch ge

leerden, en zelfs onder onze Regtsgeleerden aan

treft, die met deze bygelovige vooringenomenheid

beſmet ſchynen;

Deze verwondering zal zelfs groter worden,

Lezer! wanneer ik U (uit myn I. D. bladz. 216.)

erinnere, dat de Grote vAN DER MARck op de

invoering van dat Moſaiſch Recht, tot een behulp,

aandringt.

Om de ongerymtheid van zulke ſtellingen (die

wy daarom geloven alleen in dien Heer gevallen

te zyn, om daar door andere vreemde, en wel

de Romeinſche, Wetten voor zo veel te ontoepas

ſelyker te doen aanzien) te bezeffen, is het voor

- al nodig, dat men deze Moſaiſche Wetten, die

anders zekerlyk om de Goddelyke ingeving niet

dan met ontzach te noemen zyn, in haar aart en

zamenhang kenne en de ziel daar van wete.

Hier toe nu heeft de Lezer gelegenheid in#
WOI"
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volgende en door my reets (b) aangekondigt

Werkje:

M O SA I SC H R E C HT

of

DE ZIEL DE R WETT EN v A N M O SES :

Hare betrekking te dier tyd op de Rege

ringswyze, Zeeden , Landſtreek,

Godsdienſt, Koophandel , Ge

vv00ntens , enz.

door

Jo HAN D A v I D MICHAEL 1s,

Hoogleeraar in de Wysbegeerte

te

GO T T I N GE N.

Uit het Hoogduitſch vertaalt

EE Rs T E DE EL. -

HA ER LE M by J. Boſch, MD ccLxx II.

octavo.

Dit Deel voornaamlyk handelende over het

jus Publicum loopt byzonderlyk over volgende

aanmerklyke ſtoffen:

S. 1. De kennis van het Moſaiſch Regt is van nut,

, wanneer men over de Wetten in 't algemeen, ge

lyk MoNTEsQUIEU, wysgeerig denken wil. 2. De

kennis van Moſes Wetten dient om ons te over

tuigen, dat zy voor onsgeene Wetten zyn: even

wel den Regtsgeleerden is dezelve noodig, om

dat het een en ander daar uit by onze Regthan

' ken nog van kragt geoordeeld word, en den

Godgeleerden, om de tegenwerpingen der vyan

den van den Godsdienſt te beantwoorden. 3. De

Wetten van Moſes beveſtigen, verbeteren of

ontzenuwen een ouder jus conſuetudinarium of

H 2 Regt

(b) V. D. bladz. 15o. -

*
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Regt van Gewoonten. 4. Dit oorſprongelyk

Regt, het welk op de gewoonte gegrond was,

jus conſuetudinarium, is voor het grootſte ge

deelte van de zwervende herderen overgebleven,

want de wetgevende Wysheid van Moſes is meer

Egyptiſch. 5. Moſes liet veele dingen toe, om

de onbuigzaamheid der Hsraëliten, hoewel hy de

zelven afkeurde. 6. By gevolg zyn de Moſaiſche

Wetten wel de beſten, die de Kinderen Israëls

konden gegeeven worden, maar niet in het al

gemeen de beſten, nog van ieder Volk na te vol

gen. 7. Moſes was dikwils genoodzaakt by het

van ouds gewoone te blyven , alhoewel 't het

beſte niet was, dewyl de verandering des Regts

gevaarlyk is. 8. De Wetten van Moſes moeſten

geſchikt worden naar de omſtandigheden der Is

raëliten, en kunnen derhalven by een Volk an

der andere omſtandigheden, niet ingevoerd wor

den. 9. Het was het oogmerk der Burgerlyke

Wetten van Moſes niet, dat zy volſtrekt onver

anderlyk zouden zyn. 1o. Hy, die in den Israëli

tiſchen ſtaat de hoogſte Magt bekleedde, hadt het

Regt, om, ten aanzien der ſtraf vorderende Wet

ten van Moſes, genade te verleenen. 11. Scheids

palen tuſſchen de Zedeleer en de Staatkunde,

van welk laatſte de Wetgevende Wysheid een

ſoort is. 12. Niet alle de Wetten van Moſes

zyn in gebruik gekomen. 13. Verband van Gods

dienſt en Deugd met zekere Wetten, die Staat

kundig nodig zyn. 14. Te regt dreigt Moſes

geene ſtraffen van het toekomend leeven: alleen

den Volke dreigt hy ſtraffen des Lands, dewelke

de Voorzienigheid alleen voltrekken kan. 15. Ge

woone ſpreekwyzen, in de Wetten van Moſes,

en andere duiſtere woorden in het Joodſche

Regt,
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Regt. 16. In de Wetten van Moſes is geen Syſthe

matiſche ſamenhang. 17. Moſes bedient zich als

Geſchiedſchryver doorgaans van die gebeurtenis

ſen, die zyne Wetten onderſteunen. 18. Men

moet de opheldering van de Moſaiſche Wetten

niet in den Thalmud of by de Rabbynen zoeken.

Van het STAATsREGT DER ISRAELITEN. 19. Kaar

ten van Palaeſtina. 2o. Weſtelyke Grensſchei

ding van het Beloofde Land, de Zee. 21. Zui

delyke Grenzen der Israëliten aan den Weſtely

ken kant tegen Egypten. 22. Zuidelyke Grenzen

ten Ooſten tegen Arabien. 23. Grenzen tegen

het Ooſten. 24. Ooſtelyke Nabuuren der Israëli

ten. 25. Noordelyke Grenzen. 26. Kon Palae

ſtina zo veele onderdaanen bevatten, als Moſes

voor had er in te brengen? 27. Van de laatere

tellingen der Israëliten. 28. Van het Regt der

Israëliten op dit Land. Verſcheidene Meeningen

daar over worden voorgeſteld en beoordeelt. 29.

Andere kragtelooze eiſchen der Israëliten op het

beloofde Land: de laatſte wil van Noach, en het

verdrag van verdeelinge van zyne Zoonen. 3o.

Of de Cananiten, door de Israëliten te beledigen,

hun gelegenheid tot den oorlog gegeven hebben,

en dus zelve de aanvallende party geweeſt zyn.

31. Palaeſtina was van onheugbaare tyden af een

Land der Hebreeuwſche Herderen geweeſt, en de

Israëliten, die van hun regt nimmer afſtand ge

daan hadden, eiſchten het van de Cananiten, als

van onwettige bezitteren te rugge. 32. Eerſte

grondregel van de Moſaiſche Wetten, den dienſt

van den eenigen God te onderhouden, en de veel

goderye te verdryven. 33. Hoe Moſes zyne Wet

ten tegen de Afgoderye geſchikt heeft. 34. God

neemt den titel aan van eenen Koning der Israë

H 3 liten,
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liten, om den Afgodendienſt zo veel te plegtiger

en geſtrenger te verbieden. 35. Waar in de on

midlyke Godlyke regeering(Theocratie) der Israë

liten beſtaan hebbe. 36. Byvoegzel tot het voor

gaande, van het Regt der Propheten. 37. Twee

de grondregel van Staat, te verhoeden dat de

Israeliten niet met vreemde Volken vermengt

wierden. 38. Koſtwinningen, op welke een Staat

kan gegrond worden. Moſes grondveſtte den zy

men in 't geheel niet op Handwerken; hy heeft

geenen Burgerſtaat. 39. Hoe Moſes in zyne Wet

ten zich gedragen hebbe omtrent den Koophan

del. 4o. Oude Koſtwinning om van den buit te

leeven, door den Akkerbonw afgeſchaft. 41. De

geheele Moſaiſche Staat is op den Akkerbouw

gegrondveſt. 42. Alle Israelitiſche Akkerlieden

waren elkanderen gelyk. Daar was nog Boer,

nog Edelman. Maar de Levieten waren een ge

leerde Adel. 43. Dit gaf den Staat der Israeli

ten zekere neiging tot Volksregeering, (Democra

tie). 44. In hoeverre Moſes de levenswyze der

zwervende Herderen behouden hebbe. 45. De

gedaante van het Gemeenebeſt. Wie by Moſes

de Vergadering en naderhand den Landdag uit

maakte. 46. Hoofden der Stammen en Huisge

zinnen. 47. Nayver onder de Stammen van Ju

da en Joſeph. 48. Stammen en Huisgezinnen

ſchynen een zeker getal Menſchen te vereiſſchen.

49. Regteren, door Moſes ingeſteld. 5o. Het

Synedrium door 7o Mannen in de Woeſtyne, was

ſlegts voor eenen korten tyd ingeſteld. 51. Van

de Schryvers. 52. Levi's Stam maakte een ſoort

van tegenwigt voor de bloote Volksregeering.

Deszelfs verrigtingen en Inkomſten. 53. Hoog

ſte Overheid desgantſchen Volks. Joſua als Veld

heer,
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heer, en naderhand de Regteren. 54. Moſes

geeft vryheid aan het Volk, om in 't toekomen

de eenen Koning te verkiezen, en ſchryft dezen

toekomenden Koning Wetten voor. (Deut. XVII:

14-2o). 55. De Israelitiſche Koningen waren

door zeker verdrag van overgaave, (Capitulatie)

het welk zy bezweeren moeſten, in hunne magt

bepaald, en in geenen deele vrymagtige Opper

heerſchers. 56. By dit alles nogthans neigde de

Regeering der Israelitiſche Koningen tot vrymag

tigheid, (Despotismus). 57. In hoeverre de Ko

ning de Opperſte Regter geweeſt zy. 58. Reg

ten der Koningen, zowel ten opzigte van oorlog

en vreede, als van de Kerk. 59. Inkomſten des

Konings. 6o. Erffelyke opvolging in de regee

ring, en bepaaling van den Opvolger. 61. Bond

genoodſchappen met Heidenen niet verboden.

62. Streng Krygsregt tegen de Cananiten. 63.

Erfelyke Wyandſchappen tegen ſommige Wolken.

64. Krygsregt der Israeliten tegen andere Vol

ken, dewelke niet van Cananitiſche afkomſt wa

ren. 65. Stilſtand van wapenen, ten tyde der

Feeſtdagen. 66. Het geen men van Moſes als

eenen zeer kundigen Veldheer verhaalt, is een

jong Vertelſel zonder oude getuigen. 67. Regt

der Gezantſchappen. 68. Regt van doortogt,

CIMZ.

Zie hier den voornamen inhoud van een Werk,

dat eer aan zyn Maker doet en Hem in het

bezit van deszelfs groten naam handhaaft; Zon

der het in alles met Hem eens te zyn, moet

men in een zekeren zin van Hem zeggen, datHy,

zo ooit iemand onzer, in ſtaat is uit te leggen:

Tradidit arcano quodcunque volumine MosEs.

JUVEN. XIV. 1o2.

*, , LET
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LETT ER NIEUw s.

A R IN H E M.

3

Wouter Trooſt heeft op de Pers en zal binnen

korten uitgeven : Verhandeling over 't Ampt

der Geweldige Provooſten in de Guarnizoenen

van den Staat der Vereenigde Nederlanden,

door Mr. JoH. JAC. vAN HAssELT , Advocaat

voor den Hove Provintiaal van Gelderland, en

Auditeur Militair te Arnhem, in 4to.

Nog doet dezelve met een nieuwe Letter

zindelyk drukken, en zal in eenige Deelen in 4to

uitgeven: een weergaloze Verzameling van Con

ſultatien , Advyzen, Advertiſſementen, Proceſſen

en andere ſtukken, door zeer voornaame Gelder

ſche Rechtsgeleerden afgegeeven : waar van 't

eerſte Deel in zich zal bevatten : die Advyzen,

dewelke de Heer en Mr. MARTIN ALEXANDER

vAN LAMswEERDE , in leven zeer beroemd Ad

vocaat voor den Hove Provintiaal van Gelderland

en Burgemeeſter der Stad Doesburg, alleen of

met anderen heeft afgegeven.
-

º

*.

S TE R F-G E V A L.

N r M E G E N.

Voor eenigen tyd is overleden de Heer

Mr. J O H. M I CH I E L R O U K EN S,

Oud-Schepen en Raad dezer Stad

u. ZEER VOORNAAM RECHTSGELEERDE.
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R E GT S GE L E E R DE,

IX. V E R T O O G.

Voor de Maand September 1772.
----

E diſceptationibus altercationem fecerunt,

Liv. XXXV. 17.

Uit zint wiſten ſlaan zy tot krakeelen over,

##&# twyfel niet of de Lezer zal zich by

&#3 # het lezen van het LETTERNIeuws agter
&#8 I äe het even voorgaande Vertoog daadlyk

*### herinnert hebben, 't geen ik over de

nu zo veel geruchts makende Lettio

nes Academicae van den Heere vAN DER MARCK

gezegt heb; (a)

Ik zach toen reets de gedachten der Godsge

leerden als ingeſpannen, om dezelve met alle

nadruk te onderzoeken en hier in heb ik niet

misgeraden; Mocht het andere gedeelte van myne

ingewikkelde voorzegging, dat de Heer van der

Marck hier

- vangt iets zorg'lyks aan

Een werk vol van gevaar, om deerlyk te

vergaan.

maar niet vervuld worden!

Dit zyn helaas! de gevolgen van die verregaan

de ſtrydſchriften en diſputen, welke HILARIUs (b)

ZO

(a) V. D. 1o. Vert. - -

# Lib. II. # Conſt. Aug. S. 5.# Tem II. p.#

- um in verbis na eſt, dum de novitatibus quaeſtio
"### Pºs I que:

ºn D
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zo nadelig voor den Chriſtelyken Godsdienſt aan

merkt. -

Zonder hieromtrent eenige byzondre toepasſing

te maken, of parthye te kiezen in eene zaak, die

noch in den mond van den Richter is, kan ik

niet voorby eene aanmetking te plaatzen van een'

onzer Rechtsgeleerden, welke voor meer dan

twee hondert jaren geleeft heeft en die ons doet

zien, hoe men in die tyden al een misbruik van

de anderzins zo dienſtige en geoorloofde twiſt

redenen gemaakt heeft. Ik heb het oog op JoH.

OLDENDORPIUs; In welkers LExic. ſub voce Pro

feſſores dit te lezen ſtaat:

,, PRoFEssoREs optimi juſtitiae & reipublicae

, miniſtrieſſe debent. Conſt. ff II. S. ult. Nunc

, ſunt perniciociſſimi altercationum auctores.

Schoon dit nu geenzins, immers niet in het

algemeen, op onze hedendaagſche Hoogleeraars

toepaslyk zy, is er doch hier en daar wel eens

een onder gelopen, die, zo al niet in die hoge

ten minſten in een mindere graad, door hun onty

'dige en verregaande twiſt-ſchriften de ruſt geſtoort

en de Hoge Scholen daar door tot nadeel geweeſt

zyn.

Om niet verder dan GRoNINGEN te gaan, heb

ben wy (V. D. bladz. 136.) reets gezien, dat

de Heeren Curatoren de oneenigheden tuſſchen

de Profeſſoren ALTING en MARESIUs als zodanig

hebben aangezien. -

En zulke tyden ſchynen op deze zelfde Hoge

School te herleven, voornaamlyk "h de

eer

,, eft; dum de ambiguis oceaſio eſt ; dum de Auctoribus

e?# eſt; dum de ſtudiis certamen eſt; dum in conſenſu

99 ifficultas eſt; dum alter alteri anathema eſſe capit, prope

, jam nemo Chriſti eſt.



- , ( 75 D

Heer vAN DER MARck aldaar het Natuur-recht

leeraart.

Ik wil wel niets tot zyn nadeel omtrent de

hoofdzaak beſliſſen ; Het zou kunnen zyn , dat

men Hem gevoelens aanwryft, welke Hy nooit

gehad heeft.

Doch of men Hem zal kunnen ontſchuldigen

daarvan, dat Hy 'er geene oorzaak toe gegeven

hebbe, twyfel ik zeer, hoewel het my lief zou

zyn, om dat ik anders den Man waardeer om zyne

verdienſten en geleerdheid en op Hem wel eens

toepaslyk maak het gunt, zo ik meen, QUINTI

LIANUs van iemand zegt: v. *

Abundat dulcibus vitiis.
*

Ondertuſſchen had Hy zich voor twee zaken

kunnen en moeten wachten, om dat ze zo zeer

niet van zyn departement zyn; De eerſte opzet

telyk over het jus Patrium te handelen; immers

met dat oogmerk, om, onder verſcheidene on

voorzichtige en al te vrye uitdrukkingen, het by

den Wetgever aangenomen Romeinſche Recht

met hatelyke couleuren af te ſchilderen en die

aanneming als gevaarlyk voor den Burgerſtaat aan

te merken; Alleen, om zyn Speelpop, het Jus

Naturae, onbeſonnen te verheffen en het, zo kwa

lyk te pas, in de plaats van dat Romeinſche Recht

te ſchuiven, waar over ik I. D. 5. Vert. breed

voerig gehandelt heb,

De tweede zich van de Godsgeleerden af te

houden; Want, of wel het Natuur recht van meer

uitbreidinge zy, dan de meeſten toelaten, kon Hy

toch zich van uitdrukkingen gewacht hebben, die

op de aangenomen Geloofs-artykelen zo veel in

vloed hebben en te meer aanſtoot moeſten geven

- I 2 CIA

-
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en nadenking baren, om dat die bekende verſchil

len tuſſchen Hem en Do. DE BLAU reets vooraf

gegaan waren,

Zyne vyanden zullen dit als een uitdaging uit

leggen; En is het zyn voornemen niet geweeſt,

waarom dan niet liever zodane uitdrukkingen ge

bruikt, welke alle zweemſel van onrechtzinnig

heid wegnamen, in plaats van die twyfeling eenig

zins te vermeerderen?

Ja hoe men het ook verbloeme; Hoe ook brave

Godsgeleerden zelven op de tomeloze yverzucht

van ſommige Hunner orden dikwerf met recht

gebeeten zyn (c) is hier de zaak, volgens de

Reſolutie van de Heeren Staten van STAD EN

LANDE van den 21. April 17o1. EssENTIEEL ge

noeg; gelyk het verſchil vooral zou worden,

wanneer de Heer van der Marck ſommige der

uitdrukkingen te huis brengt tot het geen men

vreeſt; 't Is, zegt Zyn Wel-Ed. zelf in Zyn brief

aan den Kerkenraad van Groningen (d) niet on

verſchillig, of een Profeſſor Juris Naturae, die

alleen in die Studie op deze Hoge School doceert,

in zyne Leerſtellingen onrechtzinnig zy of niet.

En hierom heeft de Geeſtelykheid mogen, ja,

myns oordeels, moeten waken, om dat zy moe

ten toezien volgens de (V. D. bladz. 136.) aan

gehaalde HoLLANDSCHE STATEN REsoL. t dat de

Studenten de Myſterien van 't Chriſtelyke gelsov

naar de Regels en methode der Philoſophye niet

behandelen, op dat eerlang het ware Chriſten

don,

(c) Men behoeft daar toe maar te lezen de Redenvoering

van wylen Gronigenſch Hoogleeraar DAN. GERDEs de duat.

in Theologia Elenſticá ſcopulis evitundis den 3. Sept. 175,

gehouden.

, (d) ANTW. ExcEPT- ſub. C. Imo.
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dom geen Schipbreuk lyde en de Kerk in de

uiterſte verwarring gerake.

Dewyl nu voor geen juriſten alleen, maar

zelfs voor Theologanten wel inzonderheid, die

Lectiones Academicae gehouden zyn, gelyk de

Heer van der Marck zelfs (Antw, Except.

bladz. 5. 6.) aanhaalt, is zekerlyk de Geeſtelyk

heid opgelegt hieromtrent een oog in 't zeil te

houden, wanneer dit met een moderaat en vreed

zaam humeur volgens welgemelte Reſolutie in

't werk ſtellen;

En, waarlyk ik (die op myn woord van eere

verklaar alle partydigheid afgelegt te hebben en

hier geen zaak van ſtaat van te maken) kan my

niet onthouden de Bedenkingen en bezwaren van

de vier Heeren Predikanten matig genoeg inge

richt te vinden.

Zy verklaren immers den Heer van der Marck

niet ſchuldig, of zoeken Hem op eene achterbak

ſchewyze, tegens der Staten Reſolutie van 17o1 (e)

te verdenken.

Neen, als Leeden der Kerklyke Vergaderinge,

hoedanig ze ten minſten door den Heer van der

Marck erkent worden, zoeken Zy langs een ge

oorloofden en geſchikten weg alleen een uitleg

ging van Hem, die ze zelfs hopen, dat na hun

genoegen en tot behoud en zuivering van Zyn

Wel Ed. mach uitvallen; Door deze nu volledig

te geven, kon Hy de zaak vereffent hebben, zo

te zeggen, inter privatos parietes of in den Se

naat, waar van Hy Lid is, zonder terſtond het

I 3 Ge

- (e) ANTw. Except. bladz. 19. word deze Reſolutie ge

ſtelt als genomen in 1771. Doch bladz. 16. ſtaat 17o2.

hoedanig die ook zo even aangehaalt heb. Mooglyk is een

van beiden een drukfaut,

w
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Gemeen er deelgenoot van te maken en door de

Brand-klok, als het ware, te trekken, zyne Ver

dedigers, goede en kwade, overal in het harnas

te jagen en een Boeken-ſtryd aan te richten.

Leed de eigenliefde niet alles te herroepen,

kon Hy door een uitlegging van zyne gezegdens,

wanneer ze maar ten opzichte der bedenkingen

en tot wegneming van de welgeplaatſte bekom

mering volledig waren, hieromtrent genoegen

geven en zich zelfs en de Hoge Sehool ruſt ver

ſchaft hebben, die zo hoognodig word.

Silanum non piguit ſententiam ſuam, quia

mutare turpe erat interpretatione lenire, velut

gravius, atque ipſe ſenſiſſet, exceptam. (f)

Niemand is er dus, myns oordeels, partydiger

als de ScHRYvER der briefvan BARBEIRAc in deze

tyden ook onder andere Schriften over dit onder

werp in 't Franſch in 't licht gekomen, en waarin

deze Predikanten zelfs op eene ſchampere wyze

aangetaſt worden; Doch, dewyl de ScHRYvER van

het antwoord aan BARBEIRAc , mede in het

Franſch, dezen Briefſchryver wel en zaak'lyk be

antwoord heeft, kan ik daar by beruſten, en be

veſtigt my dit in het denkbeeld, dat ik omtrent

het geoorloofde waken der Geeſtelykheid in deze

omſtandigheden heb opgevat.

En dat deze Heeren, ja zelfs de Claſſis, die

ondertuſſchen van de volledige qualificatie, tot

het overbrengen der Bezwaren aan den Senatus

Amplisſimus met de gevolgen van dien op die

Heeren verleent, eene openlyke Verklaring ge

daan heeft (g) daar toe bevoegt is geweeſt, durf

ik thans, wegens de op den 7. May dezes Jaars

1772.

(f) SUEToN. Caeſ. XIV.

(g) Woordelyk te vinden BoEKzAAL Juny 1772. bl. 71s.

,
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ſ

º

,

1772. reets gerejecteerde ExcEPTIEN van inqua

lificatie en informaliteit, zo veel te ſterker

verzekeren.

Hoewel dit tot myn tegenswoordig oogmerk

niet doet; Om dat, 't zy de Kerkenraad van Gro

ningen, zo als de Heer van der Marck ten ANTw.

ExcEPT. bladz. 14. IV. meent, 't zy een andere

Geeſtlyke Vergadering hier ageren moeſte, dit de

bevoegtheid der Geeſtlykheid in het algemeen niet

wegneemt, om te waken en toe te zien, op dat

eerlang het ware Chriſtendom geen Schipbreuk

lyde en de Kerk in de uiterſte verwarring,

gerake;

Welke verwarring, die er reets is, de Heer

van der Marck, zoals gezegt, had kunnen voor

komen, waar toe Hy te meer verpligt was, om

dat Hy zelfs, zo als ik onderricht word , als

Hoogleeraar de Formulieren van eenigheid heeft

ondertekent. Deze verwarring is noch groter ge

worden door dat Hy, 't zy wel of kwalyk, ge

bruik gemaakt heeft van Leerredenen en byzon

dere aantekeningen van Profeffor CHEvALLIER,

door deszelfs Zoon aan den Heere Dr. MEURs ver

trouwt en door dezen wederom aan Profeſſor van

der Marck medegedeelt, waar over zo veel ver

wyderingen mede ontſtaan ende Boekjes (hier voo

ren, bladz. 64. aangekondigt) uitgekomen zyn.

Ondertuſſchen heeft de Diſſertatie van dezen

Dr. MEURs de valore hominis phyſico, morali &

Civili (bladz. 64. aangekondigt) mede toege

bracht tot de verwarring te Groningen, om dat

men geweigert heeft Denzelven daarop te pro

moveren; - -

Wylen de Heer Prof. BERTLING (den 29. dezer

overleden) zou daar van, door zyn brief van

- - den
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den 25. Maart 1772. van zyn Ziek-bedde aan den Sentus

Amplisſimus geſchreven (b) oorzaak zyn.

Ik ſteek my in geen onderzoek, of dit door den Senaat

wel of kwalyk geſchied zy , en of daar in de Rechtsge

leerde Faculteit met recht gediſſentieert hebbe; zo om dat

dit, 't zy met meerderheid, 't zy met eenparigheid beſloten,

werklyk geſchied en dus daaromtrent erkent is, als om dat ik

in dit Vertoog niet voornemens ben over de zaak zelve myn

oordeel te zeggen; maar alleen te onderzoeken of men deze

verwyderingen en verwarringen had kunnen voorkomen,

En dit meen ik, dat de Heer Meurs had kunnen doen,

wanneer Hy de ſtotende drie THESEs:

I. Vivimus adbuc in Statu originario.

II. Status integritatis eſt Status accidentalis.

III. Hoc ſ: negetur, Status corruptus defendi nequit,

waar van Prof. Bertling, zonder van den inhoud van Cap. I.

S. 12, 13 en andere opmerklyke uitdrukkingen gewag te

maken, ſpreekt, had terug gelaten.

Ik kan wel niet ontveinzen, dat de Heer AND. vAN OL

DENBURG bladz. 7. 8. in theſi gelyk heeft, dat yder weten

ſchap zyn byzonder kunſt-termen beeft.

Doch zonder nu te onderzoeken of deze bewoording van

Dr. Meurs juiſt eigenaartige kunſt-woorden van het jus

Naturae zyn, had deze Heer, een Leerling van een Pro

feſſor, die over diergelyke uitdrukkinge onder verdenking

was, beter gedaan die verſchillen niet verder te doen gaan;

om dus doende geene verwarring op verwarring te ſtapelen

en de Geeſtlykheid over een ſtuk of ſpreekwyze, waarover

zy hunne bekommering getoont hadden en waarover men de

gedachten van den Profeſſor, tot wegneming van alle arg

waan, noch afwachte, niet op nieuw te ontruſten of te tergen,

en dus uit zint wiſten tot krakeelen meer en meer over te

En mooglyk zullen deze of diergelyke beſpiegelingen de

grote meerderheid des Senaats tot het ſeponeren aangezet heb

ben; Gelyk men over een ander gevoelen van den Heer van

der Marck, ten aanzien van de ontoepaslykheid van het Ro

meinſche Recht, door één zyner Diſciplen in navolging van

Hem wat te ver gedreven, mede al eens een Diſſertatie van

te voren heeft verworpen (i) immers daarop de Promotie

niet toegelaten,

(b) Te vinden in den Briefvan AND. vAN OLDENnuRG bl. 3.

(i) Te weten: FEDD. HovING Diſſ qua disquiritur, num &#

quatenus prudentiae conveniat Civili in Remp. Groninganam jus

recipere peregrinum praeſertim Romanum, waar van ik I. D.

bladz. 136. geſproken heb.
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R E GT S GE L E E R D E.

x. v E R T o o G.

Voor de Maand October 1772.

Accuratae & meditatie commentationes &

Stylus ille Tuus -- multi ſudoris eſt.

CIcERo de Orat. I. 6o.

Uwe naukeurige en wel overdagte uitleg

gingen en Schryftrant moeten veel

moeite gekoſt hebben.

spºët&# zou een werk van te veel uitge

# # # ſtrektheid voor myn beſtek zyn, wan
##3 H # neer ik wilde gaan onderzoeken de

3 g: dººr bewysgronden, welke yder bybrengt,

om te betogen of te ontkennen, dat

de Romeinſche Rechten op de Wysbegeerte

gegrond zyn. -

Wy beleven zekerlyk een eeuw, waarin het

Natuur-recht, voornaamlyk onder de aanvoeringe

van den Heere vAN DER MARCK, grote vorderin

gen maakt,

Deszelfs nuttigheid dryven nu meer hier te

Lande, dan wel voor korte jaren.

My gaarne ſcharende onder die genen, welke

zich met recht daarvoor verklaren, gelyk ik reets

meer I. D. bl. 2o4. V. D. bl. 23. enz. gedaan

heb, ben ik echter ver van dit tot verkleining der

verdienſten van het Romeinſche Recht te doen

of Deszelfs behulp-kracht daarom in twyfel te

trekken.

VI. DE EL. K -
De
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De Heer Profeſſor PAGENSTECHER heeft te Har

derwyk onlangs eene Redenvoering gedaan deJu

ris Prudentiae naturalis praeſtantia (a) gelyk

van te voren (b) de Heer WINcKELMAN, Praeſident

van het Zeeuwſche Genoodſchap, de verdienſten

van dit Natuur-recht, met verwerpinge van het

Romeinſche, tot een vry hooge prys doet ſtei

geren;

De eerſte, de Redenvoering van den Heere

PAGENSTECHER, niet gezien hebbende (mooglyk

is ze ook niet in druk) vind ik my verpligt omtrent

de tweede van den Heere WINcKELMAN te zeggen,

dat Zyn Wel-Ed. Geſtr. my toeſchynt of te zeer

vooringenomen te zyn met Zyn aldaar verheften

Heere vAN DER MARCK of weinig ondervinding in

Rechtszaken te hebben, om met zo veel vertrou

wen de Romeinſche Rechten te willen verbannen;

De Heer Praeſident vAN BYNKERSHoEK, door Hem

met reden mede verheft, zou by zulke gelegenheid

eene andere en aanneemlyker taal gevoert heb

ben. (c)

Doch het gaat in onze Rechtsgeleerdheid al

mede als in de Godsgeleerdheid, wanneer men

van het eene uiterſte in het andere (els rmv Twe ar

Soxxns duerpiaw) valt; 't Gebeurt niet alle die no

dige middelmaat daar in te houden, welke ik wel

eens in den HereTyDEMAN gewaardeert heb. (d)

De grootſte Lichten treffen dit niet altyd;

Alleen behoeft men daaromtrent maar het oog

te veſtigen op den groten WoLF, welkers overge

zette Inſt. de jure Naturae & Gentium in het

Franſch

(a) Zie BoEKzAAL juny 1772. bladz. 716.

(b) Zie REGTsGELEERDE V. D. bladz. 165.

(c) Praef ante Obſerv. Juris Rom.

(d) I. D. bladz, 25o.
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Franſch door den Heere M*** en gecommenta

rieert door den Heere Luzac (e) my gelegenheid

eeft tot deze myne aanmerkingen. - -

Met dit al is het verre daar van daan, dat,

ſchoon Dezen het Romeinſche Recht of de beſlis

ſingen der Romeinſche Rechtsgeleerden juiſt niet

geveſtigt oordeelen op de Wysbegeerte, ('t welk

echter de grote LEIBNIts, gelyk wy I. D. bl. 196.

gezien hebben, zo niet begreep) Zy het Natuur

recht of die daar aan zo zeer verknochte Wysbe

geerte hare betrekking op de Burgerlyke, en inzon

derheid Romeinſche, Rechten zouden ontzeggen.

Neen! de Heer LUzAc (die, ofſchoon Hem alle

die onvolmaaktheid van de Romeinſche Wetten en

het vooronderſteld kwaad inkruipzel van Dezelve,

waarover Hy zich beklaagt (f) niet zullen toege

ven, echter door zyne naukeurige wel overdagte

uitleggingen en Schryftrant een wezentlyke roem

2 Ver

(e) Inſtitutiones du Droits de Nature &j? des Gens, dans

lesquelles par une chaine continuë on deduit de la nature

meme de l'Homme toutes ſes Obligations & tous ſes Droits;

Traduites du Latin de Mr. CHRISTIAN L. B. DE WoLF

Conſeiller Privé de S. M. le Roi de Pruſſe & Chancelier &?

Doyen de l'Univerſité de Hall. par Mr M ***. Avec des

Notes, dans lesquelles on fait voir la ſolidité des Principes

de l'Auteur; l'Application de ces memes Principes au Droit

Public, Civil &f Romain ; & l'utilité, qu'on peut ſurtout

en tirer pour juger les cauſes relatives au Commerce & la

Navigation, par Mr. ELIE LUzAc Docteur en Droit & Avo

cat à la Cour d'Hollande, de Zelande & de Weſtfrieſe. LEIDE

chez Elie Luzac 1772. 4to deux volumes.

Men weet, dat het Origineel van den Heere WoLFF een

kort begrip is, welk de Baron in 175o zelf gemaakt en ge

trokken heeft uit XI. Deelen in 4to, welke Hy van tyd tot

tyd over het Recht der Natuur en der Volkeren heeft uitgege

ven en in dit kort begrip tot een Syſtema gebragt zyn.

(f) Diſcours prelim, by wyze van Opdracht aan een Par

laments Lid van Engeland voor het I. Tome geplaatſt en

geſchikt, om het oogmerk van den Uitlegger te ontvouwen.
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verdient en waarover ik alleen maar zal ſpreken,

om dat de Inſtituten van WoLFF zelve genoeg be

kend en beoordeelt zyn) begrypt dat de ſtudie van

deze Romeinſche Wetten nochtans byzonderlyk

daar door bevordert word en voornaame handlei

ding ontvangt, wanneer men by gevolgtrekking

uit de eene of de andere Wet, argumento legis,

een geval wil of moet beſliſſen.

De bekende LEx AQUILIA de damno injuria

dato verſchaft Hem onder anderen een ruim velt

om de beginzelen hieromtrent door Wolff gelegt

van kracht te doen zyn; Zyne redeneering koomt

dienaangaande hoofdzakelyk hier op uit.

Dat deze Wet geen ander oogmerk ſchynd

te hebben, dan om de gevallen naukeurig te be

palen, waarin iemand gehouden is de ſchade door

zyn ſchuld veroorzaakt te vergoeden, mitsgaders

voor te ſtellen de wyze, om die ſchade na deszelfs

evenredigheid te begroten.

Dat de Wet, om die vergoeding te kunnen

vorderen, twee zaken vooronderſtelt.

1. Dat iemand, die de ſchade gedaan heeft,

van zyne vrye wille afgehangen, of

2. geen recht gehad heeft tot het toebrengen

Van zodane ſchade.

By voorbeeld per l. 29. ff ad l'Aquil. is de

Schipper of Equipage van een groter Vaartuig,

wanneer het een kleiner overzeilt, alleen verant

woordelyk, wanneer Hy in ſtaat geweeſt is het

Zyne te ſtuuren, doch niet wanneer door de ſtorm

wind het vaartuig tegens de touwen van een Schip

gedreven zynde men niet heeft kunnen los raken,

zonder die touwen te kappen enz.

En waarom nu? Om dat in het eerſte geval

het in zyn macht ſtond om de gang van het Schip

t?
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te matigen; Daar Hy in het tweede vooronderſtelt

word genoodzaakt te zyn geweeſt de touwen te

kappen en het groter geweld, waar tegen Hy

niet beſtaan kon, toe te geven. -

Zo dat deze Wet vergoeding opleggende en

daar over Aanſpraak of actie aan den beledigden

toeſtaande tegens hem, die 'er oorzaak van is, al

tyd vooronderſtelt, dat zyne vrye wil hier werk

zaam geweeſt zy zo in zyne handelinge zelve als

## in de gevolgen daar uit hebbende moeten ont

# ſtaan, mitsgaders dat hy tot zo eene beſchadigende

handeling geene vryheid of recht had; Want had
er: hy recht, dan houd zyne verpligting van vergoe

:: ## ding op, gelyk dit ex l. 24. ff S. ult ff de damn.

:: 3-3 inf en het aldaar voorgeſtelde geval van iemand,

na die in zyn eigen huis een put laten de graaven

25: daar door de put-aderen van zyn buurman een'

ze anderen loop doet neemen opgeheldert is.

: : :- Dat ondertuſſchen de LEx AQILIA vry verder

gaat in het toerekenen van ſchuld, dewyl die niet

::::: . alleen daarby opgemaakt word uit die handelin

-zet-, gen, welke wel op zich zelfs beſchouwt onſchul

:::: ? dig zyn , doch door het geen voorafgegaan is

en, 3 worden.

g: ## Hier toe brengt de Heer Luzac by het geval van

iemand, welke, door zich al te zwaar te beladen,

g: ? genoodzaakt zynde zyn laſt te laten vallen daar

gº door iemand dood, getrokken ex l. 7. S. 2. ff ad

#, 24 L. Aquil. ,, Sed ſi quis plus juſto oneratus, deje

2t g” , cerit onus & ſervum occiderit, AQUILIA locum

er * , habet, fruit enim in ipſius arbitrio, ita ſe non

in te , onerare”, 't geen, zegt de Heer Luzac, over

ag: een komt met het grondbeginzel van Woi FF: dat
w- de natuurlyke en zelfs noodzakelyke handelingen

at tº op zich zelfs worden toegerekent, wanneer zy

; zº K 3 af

t



( 86 )

afhangen van de eene of andere vrywillige han

delinge, welke voorafgegaan is, -

Dan, dewyl Hy dit zelfde grondbeginzel on

derſtelt in ULPIANUs of wel in PEGAsus, van wel

ken dit in d.. l. 7. S. 2. ontleent is, volgt toch

daar uit, zowel als uit de inſtellinge en het oog

merk van de LEx AQUILIA over het algemeen be

ſchouwt , dat 'er Romeinſche Wetten zyn en

Rechtsgeleerden geweeſt zyn, die hunne deciſien

op die Wysbegeerte geveſtigt hebben, welke Hy

in zymen WoLFF, waar van hy echter wel eens,

doch met eerbied, verſchilt, zo zeer bewondert.

Verder is de gehele beſchouwing van den Here

Luzac omtrent deze Lex Aquilia opmerklyk en

daar by de Stoffe van toerekeninge (materia im

putationis) voornaamlyk uitgewerkt;

Eene Stoffe, waarin men WoLFF omtrent het

beſliſſen van Burgerlyke Zaken met minder gevaar

volgen kan en daar uit gevolgen van Schuld en

Straffen afleiden, dan in Godsgeleerde beſpiege

lingen, waarin zyn voluntas ſequitur intel

lectum, met vry wat omzichtigheid dient behan

delt te worden, gelyk ons het geval van den

Heere vAN DER MARck, in het voorgaande Ver

toog behandelt, daar van op nieuw overtuigt.

AAN ST EL L IN GE N.

In plaats van wylen den onlangs overledenen Heere

- JO HAN BAR ON VY GH

Tot de Snor en Appelenberg enz.

Beſchreven in de Ridderſchap des Quartiers

van Nymegen, *

Lingegraaf van Nederbetuwe,

STADHOUDER v AN DE LEENEN

en

PRESIDENT van Den HovE PROVINCIAAL van
- GELDERLAND. IS
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Is wederom opgevolgt de oudſte Raadsheer

Mr. WIL L EM EN GEL EN

tOt

STADHOUD ER EN PR BESIDENT

en aangeſtelt

LUDOLF DIEDER IC WILLEM CA

REL BARON vAN TENGNAGEL VAN

BRONCKHORST

tOt

ORDINAIR RAADSHEER IN WELGEMELTEN

HOVE.

L ET T ER N I E U W S.

L E I D E N.

By J. le Mair (en te GRoNINGEN by jac. Bolt) is van

de pers gekomen: H. GoDRICKE de belangens der Chriſte

lyke vryheid en verdraagzaamheid, groot 8vo a 1 : 16 : -

voorafgegaan van verſcheide Stukken, betrekking hebbende

tot het verſchil met de Heeren Profeſſoren BoNNET en

v. DER KEMP, waarvan IV. D. bl. 43. 142. 211. V. D. bl. 31.

gewaagt is en waarom alleen dit hier, als een vervolg, word

aangekondigt.

By S. en J. Luchtmans is, met privilegie, in quarto en

octavo gedrukt: Inſtitutiones Politiques de Mr. le Baron DE

BIELFELT, Tome Troiſieme. -

Dewyl binnen kort te

A M S T E R D A M.

by Dirk onder de Linden en Zoon van dit Werk een Hol

landſche Vertaling, met eene Voorrede vermeerdert, door

den Heere L. T. Grave vAN NAssAU-OUDERKERK &c. &c.

ſtaat uit te komen, zal ik gelegenheid hebben er nader

over te ſpreken.

Steven van Esvelt heeft gedrukt en verzonden: Aanhang

zel tot het Hollandſch Rechtsgeleerd. Woordenboek volgens het

Alphabet van A-Z. onder de Zinſpreuk:# utile #

quod facimus, ſtulta eſt gloria door een Rechtsgeleer

t'zaamengeſtelt. In folio op ordinair papier af 8 : 1o: -

en ſchryfpapier af 1o : Io: - - B

y
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By G. Tielenburg en Zoon, Hen. C. Beekman, T. Crajerº

ſchot, jf. Schuuring, Fj Sundorf, als ook by van der Kºos

Gouda, Wed van Duren, j. de Groot, j Wirtelaar in 's Ha

ge; A. Koſter, F. de Does P. Z, Leiden, de Wed. F. de

Vuik, j. Bronckhorſt Rotterdam; C. Kribber te Utrecht enz.

is te bekomen a 5. ſtuiv. in gr. octavo: Brief aan den Heere

en Mr. JoH. HEINDENDAAL over een incident door Hem in

zyne proceduren inge ragt en verders ter gelegenheid van eenige

berichten door denzelven geplaatſt in de Utrechtſche en Haag

ſche Couranten, door B. PETERsoHN, gelyk mede noch: de

Volkome verdediging van B KLUIT: zie V. D. bladz. 151.

By C. Bom is te bekomen: Nieuw Wetboek van CATHA

RINA II, Keyzerin van Rusland, met DESZELFS por

trait. a 1. gl.

U T R E C H T.

By Schoonhoven en Comp. is een vermeerderde uitgaaf te

bekomen van de Diſſ Select iſ door den Heer Hofraad

OELRICHs uitgegeven, behelzende de Diſſertatien van de

Heeren TYDEMAN , vAN InsINGA , VoLLENHove , vAN

VIANEN, WoRDENHoFF, JoAN TAUMAN , OostERDyck,

Hop, vAN RENEsse, vAN MusschENBRoek, J. T. Wor

DENHoFF, VINCENT BAUMAN, vAN Kok, RITTER, CHRI

STIUs, CoNRADI, ScHEDIUs en CREBs over onderſcheidene

Stoffen geſchreven en de Geſchied- Oudheid- en Rechts

kunde tot onderwerp hebbende, doch die wy, wegens ge

brek aan plaats, hier niet wel melden kunnen.

Bladz. 37 Regel 18 by gelegenheid van de

Promotie van den Heere NooRDKERK is verge

ten te melden, dat die geſchied is na in het

openbaar vetdedigt te hebben DissERT. JURID.

INAUG. de Commerciis ex jure Gentium ad l. 5.

ff de J. & J.

Bladz. 73. (a) ſtaat 1o. Vertoog lees 8. Ver
toog. s

Bladz. 76 (c) ſtaat evitundis lees evitandis

Bladz. 77 (e) ſtaat 1771 lees 17o1.

Bladz. 78 Regel 16 ſtaat als lees dan.
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R E GT S G E L E ER D E.

XI. v E R T o o G.

Voor de Maand November 1772.

Sunt quidam, qui me dicunt non eſſe Poëtam,

Sed, qui me vendit, Bibliopola putat.

MART. IV. Epig. 194.

Ofſchoon 'er zyn, die my een ſlechten Dichter

achten,

Myn Boekverkoper is doch niet van die geë

dachten.

spº: 'g 9e zeer ook de arme Martin by CAN

# # # DIDE reden hebbe zich te beklagen
##3 H # over het noodlot der ongelukkige

#### Schryvers, welken om geld ſchryven

de in handen van onbarmhartige Boek

verkopers vallen, gebeurt het ook wel, dat die

Heeren zich op hunne beurt bedrogen vinden en

meer verwachting van een Werk hebben, dan zy

dikwils, tot hun ſchade, van achteren ondervinden.

Dewyl ik reets openhartig (a) bekend heb, dat

myn Boekverkoper anders denkt en ik hem reets

meer dan eens blyken van myne onbaatzuchtigheid

gegeven heb, mach ik over anderen wat vry ſpre

ken; nu ik, gedurende dit jaar, de wereldºver

meerdert zie met vyf Werkjes, onder den tytel

van Rechtsgeleerde Verhandelingen door een

VI. DE EL. N vooR- -

(a) V. D. bladz. 5.

-
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vooRNAAM GELDERscH RECHTSGELEERDE geſchree

ven, by Pieter Jan Entrop te Amſterdam in

Quarto uitgekomen en handelende als volgt:

I. Over den oorſprong en voortgang der Cri

mineele jurisdictie in de Nederlanden,

II. Over de aanzegginge des doods aan een'

veroordeelden Misdadiger.

III. Over de noodzaaklykheid van het ſchou

wen der dode Lichamen en wat daaromtrent

moet worden in acht genomen.

IV. Over eenige Rechten den vreemdelingen

aangaande.

V. Over den doodſlach die zonder misdaad

geſchiedt.

Zo men nu het Epitheton van vooRNAAM Rechts

geleerde in het oog houde, zal men, denk ik,

moeten vaſtſtellen, dat er dit door den Schryver

zelven of den Boekverkoper is bygevoegd;

Doch dewyl dit in den Eerſten eene te grote en

te handtaſtelyke eigenliefde zoude aanduiden, hel

ik liever daar toe over, om te vooronderſtellen,

dat de Tweede ter goeder trouwe deze Werkjes

aanzie, als gevloeit uit de pen van een voornaa

men Rechtsgeleerden, zo dat

Ofſchoon 'er zyn, die Hem juiſt zo voornaam

niet achten;

Dees Boekverkoper doch niet zy van die

gedachten.

Of dat, om in de natuurlyke en geoorloofde

vertierzucht der Boekhandelaars te vallen, deze

goede Man dit gebruikt heeft, om den Lezer voor

in te neemen en, zo doende, zyne waar beter aan

den man te brengen:

Laudat venales, qui vult extrudere merces.

s Doch
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-

Doch dit, hoe toegelaten ook, belet een ander"

niet, om die te ondertaſten en naar haar prys te

waardeeren, gelyk ik in 't byzonder, in myn aan

genomen, doch mooglyk door Schryver en Boek

verkoper niet erkend. Keurmeeſterſchap gewettigt

ben, om er myne gedachten over te zeggen en

te onderzoeken of deze Werkjes het kenmerk eens

voornaamen Schryvers dragen. - - -

Dit kan ik te vryer doen, om dat Hy onbekend

zynde, en mooglyk willende blyven, geene reden

kan ingebeeld worden, dat hier perſonele betrek

king of afgunſt onder lopen, waaromtrent ik my
echter in het algemeen volſtrekt vry ken; J

Alleen gaat het my, als den Dichter Elpyn by

GELLERT:

-- Gy vergt my meer, dan ik volbren

gen mach,

'k Wil niet tot Lof van naam maar van

verdienſten ſpreken. '

Dit zwoer ik by my zelv', ſchoon 'k nooit

dien eed zal breken.

I. De eerſte Verhandeling zullende, volgens

deszelfs titul, handelen over den oorſprong en

voortgang der criminele jurisdictie in de Neder

landen, zal de Lezer daar in waarſchynlyk van

een voornaam Rechtsgeleerden verwachten eenige

aanmerkingen over eene Stoffe, die zo lang en zo

dikwils oneenigheid tuſſchen de Vierſcharen ver

oorzaakt heeft en nog daaglyks veroorzaakt en die

men natuurlyker wyze had moeten vooronderſtel

len, dat, zo niet opgeloſt, ten minſten onderzogt.

zoude zyn geweeſt in dusdane Verhandelinge en

daar in de oorſprong en wiſſelvalligheden van die

criminele Rechtsoefeningen nageſpoort, te meer,

- N 2 dewyl
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dewyl noch voor korte jaren een Gelderſch Rechts

geleerde, die met ruim zo veel recht voornaam

mach heeten als deze Schryver, te voorſchyn is

gekomen met een fraay Werkje, (b) waarin Hy

opzettelyk heeft aangedrongen, dat de criminele

jurisdictie door de Steeden enz. aldaar geoefent

wordende haar oorſprong aan de vergunninge of

toelatinge van den Vorſt verſchuldigt en dus uit

Deszelfs boezem zoude zyn voortgevloeit.

, Deze tegenswoordige Verhandeling nu, ver van

daar over iets wezentlyks of nauwkeurigs na te

ſpeuren, beſlaat byna de halfſcheid in het betogen,

dat het ſtrafoeffenen in een Land of Staat nood

zaaklyk is en dat daarom die gene, welken daar

over vonniſſen moeten, verplicht zyn zich in het

Criminele Recht te oefenen, ten einde zulke ge

wigtige zaken, niet op een bekwaam Confrater

of een kundig Miniſter in het Collegie te laaten

aankomen # voor een jaa-Broeder of Knik

Scheepen te paſſeeren ; En dit noemt Hy de

origine van die jurisdictie S. V.

aarna meld Hy, wat de Duitſchers al ſtraffen,

wat voor Wetten daaromtrent plaats hadden enz.

Over het hoofdpunt, welk naamlyk in het Lyf

ſtraflyke oudtyds gevonniſt hebben, zegt Hy byna

niets, dan dat het veroordeelen der Misdadigers

aan het gehele Volk ſtond. S. XIII. tot dat er ein

delyk Schepens wierden aangeſtelt. S. XVI. wel

ken, om dat die hun plicht verzuimden, de zo

gevreesde Weſtphaalſche Vehn-Gerichten, nader

hand afgeſchaft, wierden ingeſtelt.

II. De tweede over de aanzegginge des doods

begint al wederom met eene Inleidinge over de

nood

. (b), J. C. Copes van Hasselt de jurisdictione criminali

in Gelria ſummo Imperanti unice propria.
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noodzaaktykheid van 't ſtraffen, ze is doch lydelys

ker dan de vorige, om dat ze korter is.

Daarop gaat Hy over S II. tot de verplichting

van een Rechter, om de dood, ten einde zich

den Misdadiger tot de eeuwigheid konne berei

den!S. V-VIII., te doen aanzeggen; Deze meent

Hy echter maar uit een gebruik en niet uit eene

uitdruklyke Wet in de Nederlanden te moeten

worden afgeleid, waaromtrent Hy zich echter zo

daadlyk S. IlI. ſchynt tegen te ſpreeken uit de

aangehaalde Verordeningen van CAREL V. en Ko

ning PHILIPs. -

Hy onderzoekt S. VIII.- verder wat tyd er tus

ſchen het aanzeggen des doods en het uitvoeren

van het vonnis moet zyn, 't geen, naar omſtandig

heden, aan den Richter dient overgelaten te wor

den, die hy S, XI en XII. optelt en waarby Hy

teffens eenige gevallen mengt, die niet alleen de

zen tyd verlengen en verkorten kunnen, maar

ook, ('t geen hier juiſt zo zeer niet te pas komt)

naar ſommiger gevoelens de doodſtraffe in 't ge

heel doen wegneemen.

Hy onderzoekt S. XIII. vergeleken met S. V.

wie den dood aanzeggen moet, en aldaar laſt Hy

uit het NEDERL. AdvysB. IV. D. bladz. 641. en

uit het Handboekje, AMSTERDAMscHE SECRETARY,

de plegtigheden, welke te Amſterdam by het von*

niſſen en ſtraffen van Misdadigers plaats hebben.

Waarna Hy, zich ten einde ſpoedende , den

Heeren Predikanten S. XIV. uit DAMHoUDER Prax.

rer. Crim. cap. CXXV. voorſchryft, hoe zich by

een veroordeelden te gedragen, waarby Hy, zeer

gepaſt doch echter maar in 't voorbygaan, die

aanmerkelyke vraag voorſtelt S. XIV. Of men aan

een veroordeelden Misdadiger, op zyn verzoek,
- N 3 zoude
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zoude kunnen toeſtaan een Eerſte of hoofd van

zyne Religie te kiezen, om zich daar door tot

het ſterven te doen prepareren en bereiden?

Dit Stuk, dat de by Hem aangehaalde Rechts

geleerden met ja beantwoorden, is teder en van

belang genoeg, om 'er by eene andere gelegenheid

eens opzettelyk over te denken. Zekerlyk de

yverzucht overweldigt hier in wel eens het oor

deel en menſchenliefde.

III. De derde over de noodzaaklykheid van

het ſchouwen der dode Lichamen begint met

uit de natuur en de openbaringe te bewyzen,

dat wy ſterven moeten en de Lichamen op ver

ſcheidene wyze begraven en verbrand zyn;

Waarna Hy overgaat S. XI. tot aan het einde

in te onderzoeken, wanneer, hoe, door wie en

tot wat einde de ſchouwing van dode Licha

men, die naamlyk niet natuurlyker wyze geſtor

ven zyn, moet geſchieden.

Dit onderzoek, hoewel niets buiten gemeens

bevat, is nuttig voor die gene, welke daar over

geſtelt zyn en kan tot eene bekwame handlei

dinge voor veelen dienen, voornaamlyk, wan

neer men daar by voege De komſt om wonden te

ſchouwen, door F. HoogvLIET geſchreeven. (c)

IV. Het vierde over de vreemdelingen is wel

zo zaaklyk behandelt als de voorgaande en laat

zich door iemand, welke niets of weinig dien

aangaande weet, met vrugt en genoegen leezen.

Meer aanmerklyke zaken hadden hier noch in

kunnen komen; doch, dewyl de Schryver niets

belooft, dan eenige Rechten op te geven, zou

men - mogen rekenen, dat Hy aan den tytel

eenigzins voldaan hebbe. V. De

(c) Dit nuttig Werkje, 2de Druk, is nu wederom by

Bluſſé en Zoon te Dordrecht te bekomen à 2o. ſluiv.



( 95 )

:

V. De vyfde over den doodſlach zonder mis

daad is verdeelt in tweën;

De eerſte verdeeling bevat 24. S. S. De twee

de 22

De eerſte loopt over den doodſlach, die ten

aanzien van de perzoon, die dezelve heeft be

gaan onſtrafbaar is.

Hier toe brengt Hy, (na dezelve weer verdeelt

te hebben in doodſlagen zonder kwaad opzet, en

in die, welke wel met een kwaad opzet , doch

niet met oogmerk om juiſt te doden, bedreven

worden, of waarin men buiten opzet, ſchuldig

aan den dood is) 1. het geval van een dol en

zinnelozen doodſlager, waarby Hy voorſtelt en

beantwoord twee vragen; Of iemand, die door

zyn eigen ſchuld dol en razende is geworden on

ſtrafbaar is en of een onzinnige kan geſtraft wor

den over een moord voor zyne razernye begaan?

2. De gevallen van een dronken menſch; 3. Van

den ſlaap of droom; 4. Van een kind onder de

zeven jaren en ſtokoude menſchen, die kinds ge

worden zyn; 5. Van dertele daden tot den dood

oorzaak gevende; 6. Van een man, die zyn Vrouw

in overſpel betrapt; 7. Van iemand, welk een

klap of iets anders in een Tuin, by voorbeeld,

ſtelt, waardoor iemand, die er ſteelen wil gedood

word; 8. Van iemand die order tot ſlaan gevende

aan een ander welke iemand tot de dood toe

kwetſt; 9. Van iemand, die door van boven neder

te vallen, iemand verplet ; 1o. Van een Boom

ſnoeijer, die iemand onder een tak laat dood

vallen.

De tweede Verdeeling handelt over een dood

ſlach zonder misdaad begaan, ten aanzien van

de Perſoon, tegens welke die geſchied, en ſtelt

Hy
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Hy daarin voor 1. het voorbeeld van iemand, die

op den weg door Struikrovers was aangetaſt;

2. Van het doodſlaan van een tegenſtand bieden

den Deſerteur en 3. Overloper of verrader van 't

Vaderland; 4. De gevallen van een Vader en een'

Man, zyne Dochter en Vrouw in overſpel betrap

pende; 5. Van iemand, die een Dief, 's nagts

komende op zyn Land of Huis ſteelen, van kant

helpt; 6. Die zyne goederen verweert ; 7. Die

zyn leven beſchermt en noodweer doet; 8. Die

Monſters en wanſchapen geboortens wegmaakt.

9. Van een Schildwacht, die wie daar geroepen

heeft. 9. Van iemand, die op order van zyn'

Vader een ander om 't leven brengt; 1o. Van het

geweld met geweld keeren tegens vreemde, in

zonderheid Pruiſiſche, Wervers. Dit zyn de

hoofdſtoffen, waarin Hy de redenen voor en tegen

en het geen omtrent het eene zo wel als het an

dere in agt dient genomen te worden, mitsgaders

wat voor buitengewone ſtraffen of ſchadeloos ſtel

lingen, by het ophouden der doodſtraffe zelve,

plaats grypen, uit de Rechtsgeleerden aanvoert,

Gevende dus aan zulken, welken de taal niet

verſtaan of deze Schryvers niet hebben, gelegen

heid, in voorkomende omſtandigheden, die ge

vallen by Hem te vinden.

LE T T ER N I E U W S.

A M S T E R D A M. -

By Entrop zullen uitkomen: Regtsg. Verband.

over het Recht der Sonne of Sonne-Leenen;

en over de Smaak of het Water van yveringe.
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R E GT s GE LE ER D E.

Xl I. V E R T O O G.

Voor de Maand December 177a.

Vetuſtatis & conſuetudinis vis maxima.

CICERO de amic. cap. XIX.

Oudheid en Gewoonten zyn van zeer groot

gezach.

## K heb met alle regtſchapen Rechtsge

##3 'g: leerden, die het Romeinſche Recht

# I # als een Behulp-recht aannemen, altyd

####s den voorrang niet alleen aan de plaat

zelyke Wetten, (dit ſpreekt van zel

ven) maar ook aan de Gewoontens en oude Her

komſten zelfs in zoverre gegeven, dat men, voor

en al eer tot dat Behulp-recht zyn toevlugt te ne

men, moet zien, wat analogicé uit die Locale

Wetten en Gewoontens volge. (a)

Ik heb zelf geene de minſte zwarigheid ge

maakt (b) toe te geven, dat het Duitſche Keizer

Recht een tydſtip kan gehad hebben, dat daar aan

onze Voorouders in zekere manier zyn gebonden

geweeſt.

Ik ging zelfs verder, gelovende dat er verſchei-

den zaken in onze Regtsgeleerdheid voorkomen,

die van de oude Duitſchers ontleent of overgeno

men uit het Duitſche Recht of Gewoontens moé

VI. DE EL. M ICI1

(a) I. D. bladz. 2oo. 2o1.

(b) I. D. bladz. 148. enz. 2
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ten uitgelegt worden, waarvan ik zelf voorbeel

den heb opgegeven, (c) gehaalt uit DRENTsche

en OvERysELSCHE LAND- en STAD-RECHTEN, mits

gaders uit het Recht van repraeſentatie, volgens het

Zeeuws en Schependoms-recht plaats hebbende.

Zonder dat ik daarom in het algemeen de

ſubſidiaire kracht van het Romeinſche Recht ooit

in twyffel getrokken heb, of noch trek;

Alleen heb ik ten aanzien van het bekende ge

voelen van den Heere vAN DER MARCK, door my

zo wydlopig en opzettelyk wederlegt (d) aange

merkt, dat Hy ten minſten dit uitwerken zou, en

mooglyk al uitgewerkt heeft, dat de al te grote

en door my (I. D. bladz. 192.) mede veragte

Voorvechters van het Romeinſche Recht, de ogen

omtrent hunne belachelyke vooringenomenheid

eenigzins zullen geopent worden en het jus Pu

blicum, Gentium, Naturale & Patrium mede een

tydſtip in dit ons Vaderland zal erlangen. (e)

En hierom kunnen de

A A N M E R K IN G EN

over het zogenaamd

ENKEL EN DUBBEL VERBAND,

waarby de gronden van het Aesdoms- en

Schependoms-Recht of erfvolging in

Holland word nageſpoord en tevens

verſcheide van deszelfs aloude

Gebruiken en Gewoontens

opgehelderd

door

Mr. J. M. BAR ELs Advokaat.

Te Amſterdam by P. Meyer 1772. octavo.

niet anders dan wellekom zyn; om dat de Schry

Wer

(c) I. D. bladz. 159. (tt) 2o1. enz. -

(d) I, D. V. Vertoog per tot.

1 (e) V. D. bladz. 23.
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M

in.

º

ver de Vaderlandſche Verſterf-rechten uit derzelver

Oudheid en Gewoonten, die altyd van zeer groot

gezach zyn, naſpeurende, ons veele fraaye en

merkenswaardige zaken hieromtrent uit de beſte

Schryvers en oude Stukken voor den dach brengt,

ſchoon Hy hier of daar al moge dwalen.

In zyne Opdracht aan den Heere Oud-Praeſident

Schepen en Bailluw BALTHAZAR HUIDEkoPER, dien

bekenden Dicht- Taal- en Oudheid-kenner, geevt

Hy in 't algemeen de reden op, waarom Hy tot

dit Werkje is overgegaan, ,, om den Vaderlander

,, door een naarſtig onderzoek van zyne eigene

,, Wetten en Coſtumen uit den ouden doolhof te

, redden, om dat het in onzen Lande overgeno

,, mene Roomſch Recht alle luſt daar toe uitge

,, bluſcht, terwyl dit Recht thans gebruikt word

,, in allen ſchyn, als of wy geene oorſpronglyke

,, Lands-gebruiken meer over hadden.

En om die reden zoekt Hy in het byzonder aan

te tonen, dat het zogenaamde enkel verband zo

wel in de andere Hollandſche Steeden en Plaat

zen, als te Amſterdam een verkiezing van Land

recht of Schependoms-recht, volgens welk het

goed gaan moet daar het van daan komt, zyn

de, dit overal in Holland niet anders mede brengt,

dan een blote ordo ſuccedendi ab inteſtato, dat

is, dat dit enkel verband (gelegen in deze of dier

gelyke bewoordingen desTeſtateurs: dat het goedt

niet zal vervreemden van zyne zyde, Linie of

bloede ofte wel, dat het goed altoos zal blyven

aan de zyde, linie, of bloede van den Teſtateur

zonder daar van te vervreemden enz.) zo min in

Holland als te Amſterdam den bezwaarden Erfge

naam belet daar over andere ſchikkingen te maken.

Om dit zyn, genoegzaam geheel nieuw, gevoe

I 2 . - len
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len aan te dringen tegen het oude (uſu forte com

probatum S. 9. J. de J. N. G. & C.) handelt Hy

OW'er

I. Het misverſtand omtrent dit ſtuk geſproten

uit onkunde van onze oude Lands-gebruiken.

lI. Over het aloude Verſterv-recht der Duit

ſchen en Franken byzonderlyk het Aesdoms-recht

en eenige oude Gewoontens.

III. Van den oorſprong van het Schependoms

recht.

IV. Van het verkiezen van Landrecht.

V. De redenen, waarom aan die van Amſter

dam by uitſtek van andere Steeden eene byzondere

gewoonte omtrent het enkel en dubbel verband

word toegeſchreven, waarin teffens het recht

verſtand en de uitwerking van de verſchillende

clauſulen der verbanden word aangewezen.

Hy meent, dat men gewennende aan het woord

verband (allereerſt boven en in zekere zogenaam

de Turbe (f) van Rechtsgeleerden in den jare

1593. onder de benaming van ſimpel verband

voorkomende) daar aan verkeerdelyk de beteke

nisvan het Romeinſche fideicommis gehegt hebbe;

- Daar Hy oordeelt, dat dit niet uit de Romein

ſche Wetten, maar uit de oude Vaderlandſche

Rechten moet uitgelegt worden;

Hy gelooft zelfs, dat de oude Rechtsgeleerden

in die voorſ, Turbe, door te verklaren, dat te Am

ſterdam (alwaar het Aesdoms-recht, volgens welk

het naaſte bloed het goedt ervt, ſtand grypt) deze

uitdrukking (van het enkel verband) niet anders

is dan een verkiezing van Landrecht of Schepen

doms-recht, daar door de vryheid aan andere

-
Ste

(f) In den eerſten druk van de HANDvESTEN vAN AM.

STERDAM te vinden, -
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Steden, aan welke het verkiezen van Landrecht

insgelyks toekomt, niet uitgeſloten hebben ;

Adeoque ut unius incluſio non ſit alterius

excluſio.

En ofſchoon men naderhand dit onderſcheid,

uit die Turbe verkeerdelyk afgeleid, byna eenpa

riglyk ſchyne aangenomen te hebben, komt het

den Heere Barels voor, dat dit door het indrui

ſchende Romeinſche Recht veroorzaakt zy, en,

terwyl men zich in de andere Hollandſche Plaat

zen hierom door de grondregelen, aan de Ro

meinſche fideicommiſſen verknocht , heeft laten

wegſlepen, die van Amſterdam, de vrye behee

ring van het gemaakte goed groter ſchattende, en

daarom zich zo gemakkelyk aan deze nieuwerwet

ſche Recht-ſchikkinge niet gewennen kunnende,

dezen middelweg, door enkel en dubbel verband

in te voeren, gekozen hebben.

Om deze vooronderſtelde mening der Teſta

teuren in de overige plaatzen van Holland uit

hun gewoon Verſterv-recht af te leiden, ſchynt

hy voornaamlyk twee zaken te willen bewy

Zen ,

Vooreerſt, dat de Teſtamenten eerſt zeer laat

by onze Voorouders in gebruik zyn geraakt, en

Voor een tweede, dat de Romeinſche Rech

ten hier te Lande, niet voor in de XV. Eeuw

van eenig gezach waren.

Ten gevolge, dat het Landrecht mede bren

gende, dat het goed moeſt gaan daar het van

daan gekomen is, zy dit maar verkozen heb

ben, om, inval van geene nadere ſchikkinge van

den bezwaarden Erfgenaam het goed in de fa

milie te bewaren, of zo als men anders zegt,

retour van goed te bedingen, zonder daarom
3 Cen
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een eeuwigdurend fideicommis, als de Romei

nen, te beögen.

Hierom ſtelt Hy (g) de Teſtamenten niet veel

vroeger dan in 1449. (b) en de vermaning van

het Romeinſche Recht meent Hy (i) zelfs tot

onder PHILIPS vAN BOURGONDIEN nog

geen plaats gehad te hebben, ſchynende daarin

te volgen den Praeſident vAN BYNKERsHoek,

die (k) deszelfs invoering van de uitdrukkelyke

ordre van KAREL DE STOUTE in 1462. dateert;

Hy zoekt om die redenen in het brede den Here

LAURENs vAN DEN SPIEGEL te wederleggen, die

daar in van den Heere vAN BYNKERSHOEK verſchilt.

Dewyl ik nu reets voor de Heeren vaN DEN

SPIEGEL en ,BARELs my over den tyd der invoe

ringe van het Romeinſche Recht hier te Lande

uitgelaten (l), en daarby tegen den! Heer van

Bynkershoek in het voorbygaan gedreven heb

, dat zelfs in vroegere tyden , wanneer de

, Volkswetten en Frankiſche Inzettingen zwe

,, gen , men zich aan het Romeinſche Recht

,, hield”, zal het onnodig zyn my thans hier

over breder uit te laten, gelyk ik ook thans niet

voornemens ben te onderzoeken, of in de Mid

del-eeuw aan allerhande Contracten de oneigent

lyke naam van Teſtamenten gegeven wierd.

Om dat dit alhier alles eens aan den Heere

Barels toegegeven wordende, daarom het gevolg

daar uit getrokken noch zo ſchielyk, en ontegen

zeg

#? I. Hoofdſt. 6. XI.

(b) In Gelderland over allodiale goederen nog vry later,

dog over feudale al in 1231. ScHoMAK. over den 5o, penn.

art. 25. n. 57. ſeqq.

(i) Aantek. bladz. 35. en volgende.

(k) In prºef ante Olſ jur. Rom.

(!) I. D. bladz. Io4. (r) 149. enz. 185. 242.

w
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zeglyk niet ſchynt te kunnen opgemaakt worden,

Want, dewyl (om met Zyn Wel-Ed. uit den

oorſprong der Wetten en Gewoontens te argu

menteren) de fideicommiſſen in derzelver oor

ſprong alleen van de goede trouwe der Erfgena

men afhing, tantum pudore eorum, qui roga

bantur, quia prima fideicommiſſorum cunabula

a fide beredum pendent & tam nomen, quam

ſubſtantiam acceperunt. S. 1. & 12. J. de fideic.

baered. en ze daarom zo zeer geene ſolemnitei

ten vereiſchen , maar by allerhande Contracten

kunnen gemaakt worden, gelyk de oude Inwoon

ders onzer Landſchappen by hunne huwelyken,

volgens eigen begrip van den Heere Barels (m)

verklaarden, na welk Recht zy voor zich en

vervolgens voor hunne Kinderen de zamenleving

wilden bepalen, en gewoon waren by gifte,

voorwaarden en overkomſten over het hunne

beſchikking maakten, zou men, zo ongerymt

niet, deze handelingen tot de daarby geregelde

vererving der goederen mede te huis brengende,

hier in de goede trouw der Duitſchers meer

werkzaam kunnen doen zyn , dan de plegtige

Teſtament-makingen.

Hoewel de toepasſing van het Romeinſche

Recht in dezen zo volſtrekt niet uitgeſloten word,

wanneer men zelfs de fideicommiſſen eerſt rekende

geboren te zyn te gelyk met de Teſtamenten.

Ten minſten in aanzien van die plaatzen, al

waar dezelfde vrye en onbepaalde diſpoſitie over

de goederen en dus een vrye Teſtament-making

toegelaten is, wanneer ze maar 't zy vroeg of laat,

werkelyk ingevoert is; Want dan dienen die

zelfde gronden in agt genomen te worden, waar

Op

(m) IV. Hoofdſt. S. 1. I. Hoofdſt. S. 11. (b)
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op en aan welken zo eene vrye diſpoſitie geveſtigt

en verknocht is ; gelyk dan ook de HEEREN

STATEN VAN HOLLAND EN WESTVRIES

LAND by Hun Placaat van den 18. Dec. 1598.

aan die van Noordholland en de Steden en Lan

den ten Noorden van den Rhyn gelegen gegund,

- en waarin de zaken en erfvolgingen merendeels

conform die Roomſche Rechten geſchoeit zyn,

uitdrukkelyk gewilt hebben art. 14. dat alle an

dere Succeſſien daarvan niet was gedisponeert

zouden gereguleerd werden na de waerelyke
beſchreeven Regten. e

De Heer Barels gunne my deze aanmerking,

die ik maar als een beſpiegeling opgeef, ook ver

mindert ze geenzins in het algemeen den lof, die

Hy door zyn yver verdient en door zyne fraaye

behandelinge der zaake verkregen heeft, en welke

ik, ſchoon ook hier en daar moge verſchillen,

- Hem nooit weigeren zal; ja ik zal, en de geleerde

wereld met my, met verlangen te gemoed zien die

Verhandeling, welke Hy tot opheldering van de

Vaderlandſche oude Rechten en Gewoontens, over

het Boedelhouderſchap en de Duarien ſchynt te

willen ondernemen, (n) waar toe ondertuſſchen

veele handleiding kan gevonden worden, ten aan

zien van het eerſte by ScHRAssERT, ScHoMAKER

en andere Rechtsgeleerden van Gelderland, alwaar

het Boedelhouderſchap en Erfuiterſchap meren

deels in volle kracht is ; Gelyk over Duarien,

Morgengaven enz. opzettelyk handelt SchoMAKER

Part. III. Conſ. 53-59. Part. V. Conſ. 33.34.

Over den 5o. penn. art. 25. n. 1o6-124.

t (n) Gelyk Hy ons daar toe hoop geevt II. Hoºfdſt. S. XX.
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