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SAMENVATTING

DE
RATIONE JURIS

docendi & discendi diatribe
per modum
DIALOGI

met een vertaling en commentaar
Ulric Huber (1636-1694), de auteur van de dialoog De ratione discendi atque docendi
iuris diatribe, was één van de toonaangevende, grote juristen uit het Friesland van de
tweede helft van de zeventiende eeuw. Hij werd geboren te Dokkum op 13 maart
1636 (O.S.) en overleed te Franker op 8 november 1694 (O.S.). In juli 1651 schreef
hij zich in als student aan de Universiteit van Franeker (gesticht in 1585), waar hij
zich het eerste jaar toelegde op inleidende vakken als Grieks, filosofie, geschiedenis
en retorica. In het tweede jaar begon hij met de rechtenstudie bij Johannes Jacobus
Wissenbach (1607-1665). Tegelijkertijd zette hij zijn studie van de geschiedenis en
talen voort. Deze combinatie van rechten en letteren was sterk bepalend voor zijn
latere opvatting over het opleiden van rechtenstudenten, zoals besproken in de nog
volgende hoofdstukken. In 1657 verdedigde Huber aan de Universiteit van
Heidelberg zijn proefschrift, getiteld De iure accrescendi, waarmee hij de graad
behaalde van Iuris Utriusque Doctor. Vier maanden daarna keerde hij naar zijn
vaderland terug om in Franeker een leerstoel te aanvaarden in de eloquentia, historia
en politica. Deze benoeming in de letterenfaculteit was slechts een springplank naar
een plaats in de rechtenfaculteit, waaraan hij de voorkeur gaf. In 1665, toen hij
Professor Primarius werd met de Digesten als leeropdracht, wijdde hij zijn inaugurele
rede aan het verband tussen klassieke literatuur en rechtsgeleerdheid, welke toespraak
vrij uitvoerig wordt besproken in hoofdstuk IV. In 1670 breidde hij zijn
leerprogramma uit naar het Ius publicum universale. Dit was een baanbrekende
onderneming die leidde tot Hubers belangrijkste bijdragen aan het juridische denken
van zijn dagen. Dit aspect van zijn werk komt echter niet aan bod in dit proefschrift,
dat zich concentreert op opvattingen van Huber betreffende het juridische
onderwijs, zoals die onder woorden zijn gebracht in de Dialogus van 1684 en 1688,
in zijn inaugurele rede van 1665 en in de Orationes II en IV uit de Auspicia Domestica
van 1682.

Tegen de tijd dat Huber de eerste druk van zijn Dialogus publiceerde (1684), had
hij al een behoorlijk aantal publicaties op zijn naam staan. Met uitzondering van de
drie jaar dat hij raadsheer was aan het Hof van Friesland (1679-1682), bracht hij zijn
gehele arbeidzame leven door aan de Universiteit van Franeker, waar hij vanaf 1682
over een geprivilegieerde positie beschikte. Als Out-Raetsheer genoot hij voorrechten
boven alle anderen met uitzondering van de Rector Magnificus. Van hem werd niet
geëist dat hij openbare colleges gaf en het stond hem vrij om studenten thuis
onderwijs te geven, waarbij hij zich vooral toelegde op het Romeins recht, het
algemeen publiekrecht en het Fries recht. Hij werd aangemoedigd om op al deze
vakgebieden te publiceren, wat hij inderdaad ook deed, en deze geschriften behoren
tot de meest belangwekkende van zijn tijd.

Centraal in deze studie staat de uitgave van de dialoog uit 1688, zoals afgedrukt
(pp 1-63) in de Digressiones van Huber uit datzelfde jaar. De Latijnse tekst gaat
vergezeld van een parallelvertaling in het Engels en is voorzien van een elementair
notenapparaat ter verduidelijking van de tekst. Uitgaande van deze tekst en vertaling
is er een negen hoofdstukken tellend commentaar, waarin wordt geprobeerd het
werk in zijn context te plaatsen en vanuit die context op waarde te schatten. In 1684
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werd de Dialogus voor het eerst uitgegeven in klein octavo door Johannes Gyselaar te
Franeker. De oplage was waarschijnlijk beperkt en exemplaren van deze eerste druk
zijn tegenwoordig zeldzaam. In 1688 verscheen de tweede druk, aanzienlijk
gewijzigd en uitgebreid, als een afzonderlijk gepagineerde toevoeging aan de
herziene Digressiones van Huber. Het is deze tweede druk die is gekozen als
uitgangspunt voor deze studie. De beknopte aantekeningen in Feenstra’s Bibliografie
van hoogleraren in de rechten aan de Franeker Universiteit (nrs. 208, 143-144 en 285)
konden worden aangevuld met gegevens betreffende de wijzigingen die op het
laatste moment werden aangebracht in de editie van 1684 en met een grondige
analyse van de inhoudelijke verschillen tussen de uitgave van 1684 en die van 1688,
waaruit duidelijk wordt waarom de keuze juist op deze laatste versie is gevallen.
Hoeveel betekenis precies kan worden toegeschreven aan deze wijzigingen, zal
blijken naarmate het commentaar vordert.

Op het eerste gezicht lijkt de dialoog een verslag te zijn van een ontspannen
gesprek tussen vier vrienden, namelijk Huber zelf, de Leidse hoogleraren Johann
Friedrich Böckelmann (1632-1681) en Georgius Conradus Crusius (1644-1676), en
een wat minder bekend personage, Adrianus Wijngaerden (1648-?). De door Huber
gebruikte dialoogvorm doet denken aan die van Cicero. Zij leent zich voor een
gesprek over de oorzaken van het verval van de rechtsgeleerdheid (corrupta
jurisprudentia).

Dit gesprek moet hebben plaatsgevonden onder de traditionele plataan in het jaar
1670 of 1671 op het buitengoed van Böckelmann, gelegen aan de Oude Rijn. Dat
klinkt overtuigend en er zijn ook veel alledaagse details die het beeld volledig
maken. Echter, dit beeld blijkt niet te rijmen met een aantal feiten, waarvan het
belangrijkste is dat, zoals aangetoond door de documenten opgenomen in Appendix
C, Böckelmann de landgoederen in Hazerswoude pas heeft gekocht in april en juni
van het jaar 1676. In hoofdstuk VII worden de genoemde documenten gedetailleerd
besproken en wordt geconcludeerd dat de uiteindelijke versie van de dialoog zonder
twijfel dateert uit de zomer van 1684 en dat Huber zich naar alle waarschijnlijkheid
heeft overgegeven aan een ‘‘creatieve’’ schrijfwijze om zijn didactische filosofie
verder aan te kleden en vorm te geven.

Om de argumenten van de sprekers te kunnen plaatsen tegen de academische
achtergrond van hun tijd, wordt in hoofdstuk III een beknopt overzicht gegeven van
de didactische vragen waar het in de dialoog om draait. De nadruk ligt hier op het
rechtenonderwijs aan het einde van de zeventiende eeuw, in het bijzonder zoals dat
werd gegeven aan de Universiteit van Leiden (gesticht in 1585). Er wordt een korte
beschrijving gegeven van de inleidende vakken en hun samenhang met de
vervolgstudies in theologie, rechten en medicijnen. Vervolgens richt de aandacht
zich op het juridisch onderwijs, namelijk de colleges, de privatissima en de collegia
domestica. Op de rol van disputaties wordt slechts kort ingegaan, zowel wat betreft de
functie ervan in het onderwijs als de betekenis ervan als een eerste opzet voor
toekomstige publicaties van de verantwoordelijke hoogleraar. Een van de centrale
thema’s in de dialoog is het gebruik of misbruik van compendia. In hoofdstuk II
wordt deze vraag kort ingeleid, net zoals de vraag van het juridisch Humanisme en
de voortbrengselen ervan: de tekstkritiek. Een uitvoeriger bespreking van beide
onderwerpen wordt echter overgelaten aan de sprekers van de dialoog.

Voor de hoogleraren in de rechten vormden de verschillende redenen waarom de
juridische opleiding zo achteruitging een punt van grote zorg: de veel te toegeeflijke
ouders, de te vroege overgang van de Latijnse school naar het universitaire onderwijs
en de ontoereikende kennis bij de studenten van het Latijn. Bovendien sloegen de
studenten, in hun haast om het diploma te behalen en geld te gaan verdienen in een
maatschappelijke carrière, de inleidende cursussen in de letterenvakken over, die
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volgens velen nog altijd een noodzakelijk fundament vormden voor kennis van het
recht. De studenten gaven ook de voorkeur aan professoren die snelheid beloofden,
wat ten koste ging van een grondig begrip van de collegestof. Men suggereerde dat
het de Latijnse scholen zou moeten worden verboden om studenten af te leveren die
niet van gedachten konden wisselen in het Latijn en geen Grieks kenden. Als het de
studenten zelf waren die iets te verwijten viel, zagen de autoriteiten, gesteund door
de Gereformeerde Kerk, altijd een oplossing in een sterkere controle van hen die
door hun losbandig gedrag dikwijls het doel van hun studie teniet deden en de
universiteiten in diskrediet brachten.

Tijdens de bestudering van de dialoog werd duidelijk dat het noodzakelijk was de
identiteit van de sprekers nader te onderzoeken, vooral die van de personen die in de
dialoog worden opgevoerd als Huber, Böckelmann en Crusius en om de
denkbeelden die aan hen worden toegeschreven te verifiëren. Wat Huber over
zichzelf betoogt, lijkt niet vervormd te zijn. Zijn denkbeelden, zoals onder woorden
gebracht in de dialoog, geven vrij goed weer wat hij in de jaren 1684-1688
beschouwde als de juiste didactische aanpak. Om dit te kunnen beoordelen was het
nodig om zijn andere publicaties en didactische geschriften (zie Bibliography I onder
Huber) te lezen, met name de inleidingen en toelichtingen daarin. Huber wekt de
indruk een docent te zijn die zich oprecht interesseert voor de opleiding van jonge
mensen voor een juridische loopbaan. Hij vindt het wenselijk dat men kennis heeft
van de klassieke achtergrond van het Corpus Iuris, maar de liefde voor de klassieke
Oudheid moet zich niet opdringen alsof het in de rechtenstudie helemaal daarom
draait. Als jonge docent had hij geprobeerd om verwijzingen naar en interessante
wetenswaardigheden uit de klassieke Oudheid in zijn colleges te incorporeren, maar
al snel kwam hij er achter dat ze voor dit doel ongeschikt waren en daarom bracht
hij ze over, samen met meer eigentijdse citaten, naar een afzonderlijke publicatie, de
Digressiones van 1670.

Böckelmann wordt in de dialoog voorgesteld als de vader van de compendia-
methode, die door hem was ingevoerd aan de Leidse Universiteit. Hij vertolkt niet
enkel zijn eigen opvattingen, grotendeels ontleend aan de Praefatio op zijn
Compendium, maar hem worden regelmatig ook de woorden van Huber zelf in de
mond gelegd (in de tekst wordt dit aangegeven). De rol van Crusius in de dialoog is
echter totaal anders. De Crusius van de dialoog lijkt maar weinig op de Crusius van
het echte leven. Volgens Böckelmanns lijkrede op Crusius, was hij een scrupuleus en
verhoudingsgewijs onschadelijk persoon, niet meer dan een veelbelovende
wetenschapper met redelijk gematigde opvattingen. In de dialoog echter komt
‘‘Crusius’’ over als iemand die snel in debat gaat, zich star opstelt en vooral tegenover
het Compedium van Böckelmann een vijandige houding aanneemt door het te
kwalificeren als een Dispendium (verspilling van tijd). Zoals gedetailleerd beschreven
in hoofdstuk VII, zijn de opvattingen die hem worden toegeschreven echter niet van
hemzelf, maar wordt hij duidelijk gebruikt als spreekbuis voor de ideeën van de niet
nader genoemde professor Gerard Noodt (1647-1725), met wie Huber in een
voortdurende polemiek was gewikkeld. Noodt was een veel groter geleerde dan
Crusius, iemand met uitgesproken denkbeelden (sterk gekant tegen compendia) en
een voorstander van humanistische tekstkritiek in het academische rechtenonderwijs,
maar hij was niet geneigd om in de aanval te gaan. In wezen stond van de vier
sprekers alleen Huber bekend als iemand die zich enigszins kon opwinden. Voor het
overige geeft de dialoog de indruk dat Crusius niet op goede voet stond met
Böckelmann. Wordt hier de waarheid verdraaid? Niets in Böckelmanns lijkrede op
Crusius wijst op een diepgewortelde vijandschap jegens zijn jongere collega.

Dit gebruik dat Huber maakt van de opvattingen van Noodt leidt vanzelf tot
pogingen om nader te onderzoeken welke redenen Huber had om Noodt aan te
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vallen en om hem aan te vallen in de persoon van de inmiddels overleden Crusius.
Enige suggesties worden hier gepresenteerd. Deze zijn deels gebaseerd op een
analyse van de betrekkingen die daadwerkelijk moeten hebben bestaan tussen Huber
en zijn ‘‘vrienden’’, maar blijven voor een deel enigszins speculatief.

In het laatste gedeelte verandert de Dialogus van richting. Böckelmann brengt een
onderwerp ter sprake dat geen verband lijkt te houden met het centrale thema van
het gesprek, namelijk de kwaliteit en de opzet van de Ephemerides Eruditorum, een
betrekkelijk nieuw tijdschrift dat in Frankrijk was ontstaan en gewoonlijk bekend
stond als Journal des Sçavans. Iedere spreker, Böckelmann, Crusius en Huber, levert
commentaar, dat veelal nogal stekelig is, en zij doen dat op een enigszins
neerbuigende toon.

De conclusie probeert samen te vatten wat de betekenis is geweest van Hubers
dialoog voor de ontwikkeling van het rechtenonderwijs in de achttiende eeuw. Het
gebruik van compendia, inclusief de Positiones van Huber, zette zich voort. Het
Compendium van Böckelmann en de Principia Juris Civilis van Cornelis van Eck lijken
op grote schaal te zijn gebruikt. Hubers didactische geschriften, met name de
Dialogus, zijn inaugurele rede en de Orationes II en IV, laten duidelijk zien met welke
vragen zij die de verschillende onderdelen van het recht moesten doceren aan
toekomstige praktijkjuristen, in de zeventiende eeuw werden geconfronteerd.
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