Oud-Utrecht 1996. - Dl.69 door een, voorzover het hembetrof, ruimhartig salarisbeleid. Deburgemeesters wilden AntoniusMatthaeus II behouden voor hununiversiteit, die zij zagen als eenprestigeobject en een motor voorde werkgelegenheid. Verschrikkelijke boeken De roem van AntoniusMatthaeus II is gebaseerd op zijnboek De Criminibus (Over mis-daden). Dit boek dat sinds deeerste publicatie in 1644 veledrukken heeft beleefd was- natuurlijk - geschreven in hetLatijn en vormt een commentaarop de boeken 47 en 48 van deDigesten. Deze boeken die van-wege hun onderwerp, het straf- recht, ook wel de 'verschrikkelijkeboeken' worden genoemd, zijneen onderdeel van het Corpusluris Civilis. Het bijzondere vandit commentaar is dat, voor debespreking van de diverse misda-den, voor het eerst een algemeneinleiding wordt geboden waarinde belangrijkste centrale vragenuit het strafrecht worden behan-deld. In deze inleiding komenonderwerpen aan de orde als: watis misdaad, toerekeningsvatbaar-heid, poging en deelneming.Door zijn systematische analysevan deze algemene problemen isAntonius Matthaeus II gewordentot de

grondlegger van de inde-ling van de moderne wetboekenvan strafrecht, die allen geken-merkt worden door een zoge-naamd Algemeen Deel. In hetAlgemeen Deel worden dieonderwerpen geregeld die bij allemisdaden een rol kunnen spelen.De poging om een misdrijf tebegaan komt toch niet alleenvoor bij moord, maar eveneensbij diefstal of verduistering ofwelke ander misdrijf ook. Dezealgemene leerstuken zijn nu inhet Algemeen Deel van ons wet-boek van strafrecht vastgelegd engelden voor alle delicten. Hetmaakt niet uit of het de delictenuit het wetboek zijn of economi-sche dan wel - bijvoorbeeld - mi-lieudelicten, die in anderewetten strafbaar zijn gesteld.Voor alle delicten gelden voor depoging dezelfde regels. De vertaling Er waren al eerder pogingenondernomen om het werk vanAntonius Matthaeus II te vertalen.Vastgesteld moet worden dat de18de eeuwse Nederlandse ver-taling niet verder is gekomen dande inleiding en de begin 19de Verenigde Nederlanden bood daar-toe evenwel vele mogelijkheden.Elk gewest wenste zich toch eeneigen universiteit en ook de stad-houders lieten zich niet onbe-tuigd. Zo werden dan

ook velenieuwe universiteiten gesticht,Leiden, Franeker, Groningen, Har-derwijk. Antonius Matthaeus IIbegon zijn loopbaan aan de uni-versiteit van Harderwijk. Hij wis-selde van leerstoel toen in Utrechteen Ulustre School werd opge-richt (1634), die twee jaar later alwerd omgevormd tot universiteit.Deze universiteit bleef hij trouwondanks de herhaalde, financieelzeer aanlokkelijke, aanbiedingenuit Leiden. De vroedschap maaktehem dat overigens makkelijk 113 AntoniusMatthaeusUniversiteits-museum: foto: JA. Stolp september/oktober 19 9 6 OUD-UTRECHT

