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Sinds 1854 staan in het eerste artikel van de wet van Pro Excolendo Iure
Patrio vermeld het doel van dit in 176! opgerichte genootschap en de
middelen, waarmee het dit doel zoekt te bevorderen. 1 Artikel I van de
tegenwoordige wet, aangenomen op 27 november 1974, noemt als doel
de beoefening van het recht, in het bijzonder het vaderlandse, zowel het
voormalige als het bestaande. Als voornaamste middelen ter bevorde
ring daarvan noemt het vervolgens het doen houden van voorlezingen
bij voorkeur door de leden en het uitgeven en verzamelen van rechts
kundige werken. Artikel Ivan de wet van 28 februari 1854, waarop het
huidige eerste artikel uiteindelijk teruggaat, vermeldt als doel eenvou
dig de beoefening van het vaderlandse recht, zowel het voormalige als
het bestaande, en als middelen het houden van voorlezingen en het uit
geven van werken over dit vaderlandse recht en over al zulke onderwer
pen, die dat recht kunnen toelichten.
In de drie eerdere wetten van het genootschap, respectievelijk van
176!, 1777 en 1827, ontbreekt een dergelijk artikel. Wel komen in artikel
8 van de eerste wet, die van 176!, doel en middelen indirect naar voren.
Bij de oprichting van het genootschap werd namelijk in dit artikel be
paald, dat de president de eerste zou moeten zijn om een vertoog of dis
cursus ter bevordering van het 'jus patrium' in de vergadering in te die
nen en voor te lezen en dat hij daarin van maand tot maand door de
leden overeenkomstig hun in artikel 3 vastgestelde rang zou worden ge
volgd. Het doel bleek trouwens ook toen al uit de naam, die men het
genootschap meegaf: Pro Excolendo Iure Patrio - Voor de bevorde
ring van het vaderlandse recht.
Het houden van voorlezingen of vertogen als middel tot het gestelde
doel heeft vanaf het begin een belangrijke plaats ingenomen in het
bestaan van het genootschap. Alle wetten, die achtereenvolgens voor
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PEIP gegolden hebben, bevatten dan ook een aantal regels, waaraan de
leden (en soms ook anderen) bij het houden van hun vertoog gebonden
waren. De wet van 176r schreef voor, dat de leden op de maandelijkse
vergaderingen ieder op hun beurt in volgorde van hun rang binnen het
genootschap een vertoog zouden voorlezen. Het origineel daarvan zou
den zij daarna aan de secretaris ter hand stellen. 2 Men was vrij voor
zijn voordracht zowel in het nederlands als in het latijn te schrijven,
maar zij mocht niet zo lang zijn, dat zij niet binnen een half uur gelezen
kon worden. Bovendien mocht zij niets bevatten wat beledigend was
voor de godsdienst of voor de hoge overheid. 3
De onderlinge rangorde van de leden bepaalde aanvankelijk niet
alleen de tour van de spreekbeurten, maar ook die van de kritieken.
Volgens de wet was namelijk elke keer, dat een spreekbeurt was ver
vuld, het tweede in rang op de spreker volgende lid gehouden het voor
gelezen vertoog schriftelijk te kritiseren en zijn kritiek op de eerstvolgen
de vergadering voor te dragen. Vervolgens zouden de gekritiseerde en
de criticus de geopperde bezwaren in onderlinge samenspraak uit de
weg zoeken te ruimen, waarna de voorzitter de andere leden in volgorde
van hun rang om hun eventuele bedenkingen zou vragen om ook deze
in samenspraak met de opsteller van het vertoog te pogen op te lossen.
Aldus was de discussie rond de voordrachten ordelijk geregeld. 4
In de praktijk voldeed deze methode kennelijk minder goed dan men
bij de vaststelling van de wet had verwacht, en enkele jaren later, in mei
1769, werd zij definitief verlaten. s Sindsdien zijn de discussies altijd
onmiddellijk op de vertogen gevolgd.
De wet van I76r verplichtte de secretaris van het genootschap de inge
diende voorlezingen meteen bij het in ontvangst nemen te nummeren.
De ingeleverde kritieken moest hij telkens hetzelfde nummer geven als
het bijbehorende vertoog. Verder was de secretaris gehouden de ingele
verde vertogen en kritieken ten dienste van het genootschap te bewaren
en mocht hij aan niemand ooit enige kopie daarvan afstaan. 6
Tijdens de jaarlijkse buitengewone vergadering van 27 januari 1770
nam het genootschap een aantal besluiten, die de wet van 176r op enkele
punten ingrijpend zouden wijzigen. 7 Niet langer zou de rangorde van
de leden bepalen, wie van hen de beurt had om een vertoog te houden,
maar een daartoe elk jaar in januari door het bestuur vast te stellen
rooster. Tevens besloot men het inleveren en het voorlezen van de ver
togen van elkaar te scheiden, in die zin dat de leden hun voordracht ten
minste één maand voordat zij deze zouden lezen, bij de secretaris zou
den indienen. Hiervoor zou elk jaar tegelijk met het rooster van de
spreekbeurten een apart rooster worden opgesteld. Toen de eerste wet

6 / Vertogen en verhandelingen

van het genootschap in 1777 werd herzien, was men kennelijk zo gewend
aan het nieuwe systeem van de roosters voor het inleveren en het lezen
van de vertogen, dat men het niet nodig vond een apart artikel over de
inrichting en het functioneren van deze roosters op te nemen. Artikel
4 van de nieuwe wet, die op 3 januari 1777 door de ledenvergadering
werd aanvaard, zegt alleen, dat de leden op straffe van een boete ver
plicht zijn volgens het rooster een vertoog in te dienen en te lezen. Aan
deze in 1770 ingevoerde scheiding tussen indienen en lezen van de verto
gen kwam overigens bij besluit van 25 februari 1797 weer een eind. 8
In de genoemde vergadering van 27 januari 1770 werd ook besloten tot
de aanleg van een afzonderlijk register voor het optekenen van de inge
leverde vertogen. Het bijhouden van dit register zou de taak worden
van de secretaris, die er ook alle eerder gehouden voordrachten in moest
inschrijven. Bij de herziening van de eerste wet van het genootschap in
1777 werd met betrekking tot deze inschrijvingen in het 29ste artikel be
paald, dat de secretaris de ingediende voordrachten telkens met de
nummers, rubrieken ( = onderwerpen) en de namen van de schrijvers
in het register der vertogen moest aantekenen.
In de volgende wet, die van 18 december 1827, wordt niet meer over
de registratie van de ingeleverde vertogen gesproken. Daarmee was het
register echter niet buiten gebruik gesteld en dat was ook niet de bedoe
ling, zoals blijkt uit het besluit van 23 februari 1830, dat het bijhouden
van dit register tot een taak van de bibliothecaris van het genootschap
maakte. 9 Merkwaardigerwijs is het boek kort daarna weggeraakt en is
het meer dan 60 jaar zoek geweest. Toen het in 1892 weer boven water
was gekomen, heeft de toenmalige secretaris B. ten Bruggen Cate de
tussen januari 1830 en oktober 1892 gehouden voordrachten alsnog in het
register opgetekend. '° Hij en zijn opvolgers hebben het register daarna
weer opnieuw bijgehouden. Mede dankzij hen bevat het register een
vrijwel volledige opgave van alle tussen 176r en 1924 door de leden ingele
verde en/of uitgesproken vertogen.
Tegenwoordig berust dit register van vertogen onder inventarisnum
mer 15 in het archief van PElP in het rijksarchief in de provincie Gronin
gen. Behalve de genoemde lijst van voordrachten tussen 176r en 1924 u
bevat het nog twee andere lijsten. De ene is een opgave van de vertogen,
die tussen 1770 en 1807 door buiten-leden aan het genootschap waren
toegestuurd. '2 De andere is een lijst van wat daar genoemd wordt
'Aanmerkingen, Waarnemingen, Berigten enz.' en in de inhoudsopga
ve vooraan in het register als 'Losse stukken' staat vermeld. Blijkens het
oudste notulenboek gaat het hier om tamelijk korte wetenschappelijke
mededelingen, die buiten het normale rooster van de spreekbeurten om
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in een verga dering v an het genootschap zij n gedaan . W aarschijnlijk
daarom zij n deze mededelingen bij no t uleri ng en registratie ap ar t ge
nu mmerd. Op één na zijn zij alle tussen 1781 en 1796bij h et genootschap
uitgesproken en i ngediend. 13
De op 18 december 1827 aang enomen wet zw eeg ni et alleen over de
verplichti ng tot registratie van de i ngeleverde voordracht en, m aar ook
over die tot nummering van deze stukk en. Terwijl de registrati e werd
voortgez et, werd de nummering gest aakt. De verplichti ng tot i nl everi ng
va n de vertogen bl eef echter wel best aan. De fo rmul ering v an h et ne
ge nde artik el, waari n dez e plicht op nieuw werd vastgel egd , doet overi
gens vermoeden, dat d e l eden het ov erha ndigen v an hu n op sch rift
gestelde voorlezingen niet meer als iets vanzelfsprek ends beschouwden.
Voor h et eerst wo rdt n amelijk een termijn voor de inl evering aangege
ven en wordt de nalatige met een boete bedreigd. 14 Het h eeft echter
wei nig geholpen de k ennelijk toch al aanwezige tendens de voordrach
ten ni et meer i n te leveren een h alt toe te roep en. Op 23 februari 1 836
werd de i nl everi ngsplicht uitei ndelijk geh eel afgeschaft. 15
V an de i ngelever de vertogen is slechts een betrekk elijk klei n deel b e
waard gebl ev en. D e grootste collectie bevindt zich tegenwoordig i n de
universit eitsbibliotheek v an G ro ningen. Aanvankelijk maakte zij deel
uit van het archi ef v an PEIP, maar aan h et ei nd v an de vo rige eeuw werd
zij na ar de UB overgebracht en ve rvolgens doo r H. Brugm ans i n het ka- '
der v an zijn catalogise ring van alle toen i n de UB berustende han dsch rif
ten besch reven. 16 Brugmans heef t de stukken, di e hij als 'Redevoeri n
gen geho uden i n het Genootsch ap P ro Excolendo Iure P atrio' heef t aan
gedui d, v erdeel d over vier categori eë n. D e eerste daarv an (A Genum
merde discursus) betref t 87genummerde vertogen, i ngediend tussen 28
maart 176! en 31 maart 1820,met i nbegrip van 30 k ri ti ek en, i ngel everd
tussen 2 8 maart 176! en f ebruari 1769. Bij zijn beschrijvi ng v an d e verto
gen i n dez e categorie heeft Brugmans d e oorspro nk elijke nummeri ng
van de stukk en geh andh aaf d, zo dat aan de h and v an zijn op sommi ng
i n pri ncipe precies is na te g aan v an w elke voordrachten en kritieken in
de geno em de periode de o rigi nel en op de G ro ni ngse uB bewaard wor
den. 17
D e tweede c ategorie (B G enummerde losse stukken) telt sl echts zes
nummers over de p eriode 31janua ri 1789 en 29september 1792. V ergelij
king v an de i n deze categorie geplaatste stukken met de opgav en i n het
registe r van vertogen i n h et archi ef van PEIP wijst ui t, dat het hi er g aat
om z es v an de tussen 178! en 1796 ooit uitgesproken en aan de secretaris
v an het g enootschap overgedragen wetensch appelijk e meded eli ngen,
g eregistreerd i n h et der de onderdeel v an h et register v an v ertogen. 18
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D e derde categorie (C Ongenum merde geda teerde redevoeringen) en
vierde (D Ong enummerde, ong edateerde, anonyme re �evo: ri ngen)
b evatten respectievelijk negentien en z ev en nummers. Dit blij ken alle
vertogen te zijn, die na de i nwe rki ngtreding v an de wet v an 182 7 to�n
:
er geen verplichting tot nummering me er bestond, aan de sec retaris ZIJ D
overhandigd. Met behulp v an het regi ster v an ve rtogen ku nnen de ont
brekende data en namen bij bijna alle in dez e t wee c ategorieë n o nderge
brachte voo rl ezing en wo rden aangevuld. 19
Z eer waarschijnlijk is B rugm ans o nb ekend geweest met h et toen p as
_
weer teruggevo nden registe r van v ertog en. Hij heeft het alt �ans met biJ
zijn beschrijving v an de collectie v an de voordrachten gebrmkt. Dit ver
klaart ook, waaro m de for mulering va n de onderwerpen v an de voorle
zingen in de cat alogu s v an de op de UB aanwezig e manuscripte n dikwijls
heel anders lui dt dan die in het meer genoemde regist er. H ad Brugmans
di t r egister kunnen benu tten, dan h ad hij zijn beschrijvi ngen mogelijk
de

daar aan aangep ast.
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geplaatst. 22 In 1885 werd deze regeling zo gewijzigd, dat voor de aan
kondiging v an de te verdedigen th eses dezelfde regels gingen gel den als
2
voor di e v an de o nderwerpen v an de vertogen. 3
In de ledenvergaderingen van 2 6oktober en 2 dec ember 192 0 w:r d �-e
wet, die si nds 1875de gang v an zak en bij PEIP had be�aald, n_ ogal i�gnJ
pend herzien. H et resultaat w as een nieuwe wet, die op I Januan 1921
v an kracht w erd. Volgens deze nieuwe wet moest h et be stuur van het
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gen ootschap iede r jaar een rooste r van spreekbeurten opstellen na uit
de le den spreke rs te hebben uitgenodigd. 24 Op zichzelf was dit laatste
een n ieuwe eleme nt i n de we t, maar vermoe delijk paste het b estuur deze
methode al en ige tijd toe en h eeft men de wet bij de herzi ening op dit
pun t aangepast.
Echt een aanpassing aan de bestaan de situatie was h et verdwijnen
van de tot dan toe bij de we t gegeven vrijheid de voordrachten in h et
latijn uit te spreken . Van d eze vrijh eid h ebben de leden trouwen s altijd
tnaar spaarzaam ge bruik gemaakt. Sle chts 29 van d e meer dan 1 ooo le 
zin gen uit de pe riode 176r-1920 zijn in h et latijn gehouden . D e laatste
kee r vond dat in 1907 plaats. 2s
De mogelijkheid in plaats van een ve rtoog te houden th eses of vraag
punten in de ve rgadering voor te le ggen bleef daarente gen gehand
haafd, 26 hoewel he t sinds 19or niet meer was voorgekomen , dat een lid
een of m ee r stellinge n of een vraagpunt behandeld had. '7 Ook na 1920
hee ft niemand deze moge lijkheid mee r ben ut. In 1973 is zij bij de zesde
herziening van de wet van h et genootschap uiteindelijk toch verdwenen.
Artikel ro van de huidige we t van het genootschap, die op 27 nove m
ber 1973 we rd aanvaard, ve rplicht h et bestuur elk jaar h et rooster voor
de spree kbeurten in de periode oktober t/m april vast te stellen. Dit
rooster wordt dan met ve rmelding van de namen van de spreke rs en de
on derwerpen van de voordrachten vóór h e t b egin van h e t nieuwe ve rga
derseizoen aan de leden toegezonde n. Bovendien dienen de l ec.len voor
elk e bijeenkomst een oproep te on tvangen, waarop d e sprek er of
spreekste r en zijn of haar onderwerp voor de komende vergaderi ng
staan ve rmeld. Ove r de mogelijkheid één maal per jaar iemand van bui
ten he t genootschap als spreke r uit te nodigen zwijgt het artikel. Artikel
1 van de huidige wet sluit he t uitnodigen van niet-leden voor een spreek
be urt echter welbeschouwd niet uit.
H et eerste en het tiende artikel zijn overigens de enige artikel en in de
huidige wet, waarin over de vertogen gesprok en wordt. Dit neemt niet
weg, dat deze voordrachten nog steeds een zeer belan grijke plaats in de
activiteiten van h et genootschap innemen.
Tot 1938 he bben de succe ssieve se cretarissen van PElP wat b etreft de
vertogen in de notulenboeken van h e t genootschap nooit méér genotu
leerd dan de naam van de indiener c.q. spreker en h et onderwerp van
zijn/haar voordracht. In het begin van 1938 komt e r plotseling een ver
andering in dit beleid. Sin dsdien zijn de secretarissen gewoon een korte
samenvatting van het gehouden vertoog in he t notulenboek op te ne
men. Vanaf 1938 kan men dus uit de n otulenboeken, die zich thans bijna
alle op het rijksarchief in de provincie Groningen bevinden, iets naders
omtrent de inhoud van het gesprokene te weten komen. 28
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Ve rsche idene voordrachten zijn al of nie t omgewe rkt naderhand ge
publicee rd in één van de opeenvolgende delen van de Verhandelingen
van PElP 29 H e t ee rste deel van de ze serie verscheen in 1773, het twee de
in 1778, he t ee rste stuk van h et de rde deel in 178r, het tweede stuk van
dit dee l in 1791, het ee rste stuk van he t vie rde deel in 1796 en he t tweede
stuk in 1809. H e t vijfde deel, dat een uitgave van h et n ooit eerder ge 
drukte Stadboek van Groningen met de aan tekeningen van professor
Jacobus de Rhoe r en anderen bevat, zag in 1828 het licht. Moge lijk zijn
de plannen voor de uitgave van dit Stadboek in 1827 aanleiding gewee st
tot he t inste llen van een aparte commissie tot de drukpe rs. In de 'nieu
we ' we t van het genootschap, die in dat jaar tot stand kwam, werden
twee artike len over deze commissie opgenomen. 3 0 Hie rin we rd ond er
andere bepaald, dat zij uit drie leden zou bestaan en belast zou zijn met
he t re dige ren, h et doen drukken en laten ve rschijnen van de verhande 
lingen, die door het genootschap in de verzameling van zijn we rken zou
den worden uitgegeven. De commissie zou behalve de uitgave van h e t
vijfde deel in de serie Ve rhan delingen nog die van twee ande re delen
ve rzorgen , die re spectievelijk in 1846 en in 1863 en 1886 zouden uitko
men.
In 1920 werd de commissie tot de drukpers bij gele genheid van de vijfde herziening van de wet van he t genootschap opgeheven door de b e
tre ffende artikelen te laten vervallen. Een re den voor deze plotselinge
opheffing wordt in de notule ring van de beraadslagingen rond deze her
ziening niet opgegeven. 31 Een opnieuw instellen van deze of een derge 
lijke commissie is, voor zove r wij hebben kunnen nagaan, nooit m�e r
ove rwogen. H et verdwijnen van de commissie tot de drukpers h eeft met
me t zich meegebracht, dat e r een ei nd kwam aan de uitgaven van het
genootschap. Zo verscheen in 1937 als eerste stuk van deel ac�t van de
Ve rhan delingen een uitgave van de feestre de, die A.S. de Ble court op
25januari 1936 had uitgesproken ter herdenking van de 175e 'geboort�
dag' van PElP, en in 196r h e t ge denkboek 'Pro Excolendo Iure Patno
176r-196r'.
De hie rna volgende lij�t laat zien, dat in de loop van de 225Jaar, dat
PElP nu bestaat, een grote ve rscheidenheid van onderwerpe n is behan 
deld, niet alle en juridische, maar ook medische en culturele. Gelet op
de on derwe rpen tekenen zich over deze 225jaar twee belangrijke trends
af. De eerst e ligt voor de hand: gaandewe g maakt de overwe gende ge
richtheid op h et recht van Stad en Lan de plaats voor één op h et Neder
lan dse recht in het algemeen . Dit hangt natuurlijk samen met de staat
kun dige en rechtshistorische ontwikkelingen aan het ein d van de ach�
tiende en in de eerste helft van de ne gentiende eeuw in Nederland. Dit
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wil niet zeggen, dat er helemaal geen voordrachten meer werden uit
gesproken over in Groningen bestaand of bestaan hebbend recht, maar
zij nemen na 1840 naar verhouding een zeer bescheiden plaats in.
Een tweede tendens, die uit de lijst blijkt, is de verschuiving van on
derwerpen uit de (rechts)geschiedenis of met een sterke (rechts)histori
sche inslag naar onderwerpen uit het eigentijdse recht. Deze trend zet
rond het midden van de negentiende eeuw door. Met name na 1870 hou
den de sprekers - en later ook spreeksters - hoofdzakelijk voordrach
ten over onderwerpen uit het geldende recht en laat men het spreken
over onderwerpen uit de (rechts)historie hoe langer hoe meer over aan
specialisten op dat terrein.
Uiteraard is de persoonlijke achtergrond en belangstelling van de
sprekers in de meeste gevallen bepalend geweest voor de keuze van hun
, onderwerpen. Dat is bijvoorbeeld in de tweede helft van de achttiende
eeuw heel duidelijk te zien bij de niet-juristen onder de leden van PElP,
zoals de predikant H.D. Guyot, de oprichter van het Doofstommen
instituut. Deze diende tussen 1787 en 1795vijf vertogen in over de metho
de aan doofgeboren mensen het spreken bij te brengen. Deze vertogen
hing hij op aan een behandeling van artikel 38 van de rubriek Van
Testamenten uit de Stads Nieuwe Constituties van 1689. 32 In dit arti
kel werd alle ingezetenen het recht gewaarborgd in vrije wilsbeschikking
testament of codicil te maken, een moeilijke taak voor hen die niet kon
den spreken.
Ook weerspiegelt zich in de onderwerpen de ontwikkeling van allerlei
juridische specialismen in de loop van de negentiende en twintigste
eeuw. Zo vindt men tegen het eind van de vorige eeuw al vertogen ver
meld over het belastingrecht, waterschapsrecht en gemeenterecht. 33
Eenzijdigheid kan het genootschap beslist 1niet worden verweten.
Het leek het bestuur een goede gedachte in het kader van de viering van
het 225-jarig bestaan van PElP een lijst uit te geven van alle vertogen,
die in de loop van die 225jaar in de vergaderingen van het genootschap
zijn ingeleverd en/of gehouden. De hierna volgende lijst van voordrach
ten is hiervan het resultaat.
Bij het opstellen van deze lijst zijn wij voor de periode 176r tot 1924 uit
gegaan van het hierboven al behandelde register van vertogen uit het
archief van PElP. Behalve dit register bevindt zich in dit archief nog een
kleine lijst van vertogen over de periode 19n tot 1936 met het inventaris
nummer 31. 34 Tot 1924 overlapt deze lijst het in 1770 aangelegde re
gister dus. Voor de periode 1924 tot 1936 hebben wij de gegevens omtrent
de sprekers en spreeksters en hun lezingen aan deze tweede lijst ont-
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!eend, terwijl wij voor de na 1935 gehouden voordrachten rechtstreeks
bij de notulenboeken van PElP te rade zijn gegaan. Eventuele fouten en
hiaten in het register en de lijst van vertogen uit het archief hebben wij
waar dat mogelijk was, met behulp van de notulenboeken verbeterd en
aangevuld.
In de onderstaande lijst hebben wij voor elk vertoog de volgende ge
gevens opgenomen:
a het nummer van de voordracht c.q. de stelling(en) of het vraagpunt,
b de datum, waarop de voordracht gehouden en/of ingeleverd is c.q. de
stelling(en) of het vraagpunt behandeld is (zijn),
c de naam van degene, die het vertoog in kwestie heeft uitgesproken en/
of opgesteld c.q. de stelling(en) of het vraagpunt heeft behandeld, en
d het onderwerp van de voorlezing c.q. de stelling(en) of het vraagpunt.
a Zoals hierboven uiteengezet legden de twee oudste wetten van het ge
nootschap de secretaris de plicht op de ingeleverde vertogen te numme
ren. Deze nummering werd vanaf 1770 ook bij de optekeningen in het
in dat jaar begonnen register van vertogen genoteerd. Daarin werd zij,
ook nadat de verplichting tot nummering van de stukken in 1827 verval
len was, voortgezet. Voor de voordrachten, stellingen en vraagpunten
tot 1924 hebben wij de in het register van vertogen opgetekende numme
ring gevolgd. Bij de na januari 1924 gehouden lezingen hebben wij deze
nummering zelf voortgezet.
b In het register van vertogen, dat in 1770 werd aangelegd, werden de
voorlezingen aanvankelijk ingeschreven zonder vermelding van de da
tum, waarop zij hadden plaatsgehad. De ontbrekende data hebben wij
vanuit de notulenboeken aangevuld. Zoals gezegd, werd in 1770 het
besluit genomen de inlevering van de voordrachten te scheiden van de
voorlezing, een situatie, die geduurd heeft tot in 1797. Als gevolg daar
van worden bij de meeste vertogen uit deze periode twee data opgege
ven, één van inlevering en één van voorlezing. Daar, waar slechts één
datum staat vermeld, is deze zowel die van de inlevering als van de
voorlezing.
c Wat betreft de namen van de sprekers/spreeksters en/of opstellers van
de voordrachten hebben wij ons beperkt tot het vermelden van hun ach
ternamen en voorletters. Deze voorletters moesten nogal eens uit ande
re bronnen buiten het archief van PElP worden geput, omdat zij noch
in het register of de lijst van vertogen noch in de notulenboeken van het
genootschap waren genoteerd. Van het vermelden van titels en beroe
pen hebben wij afgezien. In die gevallen, waarin een vertoog door een
ander lid is voorgelezen dan de opsteller, hebben wij uitsluitend de
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naam van de schrijver in de lijst opgenomen. Tenslotte is deze degene,
die voor het vertoog verantwoordelijk was.
d De formulering van de onderwerpen van de voordrachten c.q. van de
stellingen of vraagpunten hebben wij voor de periode 1761 tot 1936 in
eerste instantie rechtstreeks overgenomen uit het register en de lijst van
vertogen uit het archief van PEIP. Daar, waar bij de optekeningen in dit
register of deze lijst fouten waren gemaakt, hebben wij die zoveel moge
lijk vanuit de notulenboeken verbeterd. Tussen 1778 en 1787 is het enige
keren voorgekomen, dat een wel ingediend vertoog niet gelezen is en
daarom niet in het register is ingeschreven. In die gevallen hebben wij
de namen van de schrijvers en het onderwerp van hun voordracht over
genomen uit het eerste notulenboek van het genootschap. 35 Staat een
onderwerp tussen haakjes vermeld, dan betekent dit, dat de formule
ring daarvan van ons zelf is en los staat van die in het register of de lijst
van vertogen.
Van een - naar verhouding vrij beperkt - aantal van de in de on
derstaande lijst opgenomen lezingen is, zoals gezegd, het origineel in
handschrift bewaard gebleven. Bij die vertogen, waarvan het origineel
zich in de universiteitsbibliotheek van Groningen in de collectie rede
voeringen van PEIP bevindt, is dit door middel van aan asterisk achter
het onderwerp van dit vertoog aangegeven. Van drie voordrachten ble
ken de originelen zich in het familiearchief Trip op het rijksarchief in
de provincie Groningen te bevinden onder inventarisnummer 18. Bij de
ze voorlezingen, de nrs. 3, 7 en 37 is dit aangegeven met tussen haakjes
de aanduiding fam. arch. Trip. Andere collecties en archieven hebben
wij omwille van de tijd niet op de aanwezigheid van originelen van inge
diende en/of voorgelezen vertogen kunnen onderzoeken. Daarnaast
hebben wij aan die vertogen, die later in één van de uitgaven van PEIP
zijn gepubliceerd, tussen haakjes de vindplaats toegevoegd.
De door ons voortgezette nummering van de voordrachten geeft aan,
dat in 1838 het 5ooste vertoog gehouden werd, in 1911 het wooste en in
1960 het 125oste. Men heeft in de eerste eeuw van het bestaan van PEIP
dus duidelijk meer voorlezingen ingeleverd en/of voorgedragen dan
daarna. Tegenwoordig worden er zo'n vijf per jaar gehouden. Wanneer
men in dit tempo doorgaat, zal bij leven en welzijn in 2006 het 15ooste
vertoog uitgesproken worden, mogelijk een nieuwe mijlpaal voor het
genootschap.

NOTEN

Toen vanuit het bestuur van PEIP de wens werd geuit te komen tot de uit
gave van een lijst van alle tot nu toe b� het genootschap ingeleverde en/of
uitgesproken vertogen, zijn de heren G. Overdiep, Th.W. van Veen en
W.J. Zwalve begonnen met het samenstellen van deze lijst. De schrijvers
die deze taak enige tijd later van hen hebben overgenomen, zijn hen zeer
erkentelijk voor het voorbereidende werk, dat zij in dezen hebben ver
richt.
In het genootschap PEIP is men van oudsher gewoon het reglement aan
te duiden als de 'wet', die a.h.w. statuten en huishoudelijk reglement in
één is. Van alle wetten behalve de thans geldende berust tenminste één
exemplaar in het archief van het genootschap in het rijksarchief in de pro
vincie Groningen (arch. PEIP 1, 1 t/m 6). Van de huidige wet bevindt zich
geen exemplaar in dit archief. De gedrukte exemplaren van deze wet
(Groningen 1974) bevatten mede een herdruk van de oudste wet van PEIP.
2

Wet 176r (arch. PEIP 1,1), art. 8. Wie niet op tijd was, verviel in een boete
van 4 ducatons en van 2 ducatons wanneer men zijn beurt aan een ander
lid had overgedragen.

3

Ibid., art. 9.

4

Ibid., artt.

5

Zie notulenboek 176r-1807 (arch.

6

Wet 176r (arch.

7

Notulenboek 176r-1807 (arch.

8

Ibid. 25 febr. 1797.

9

Notulenboek 1807-1869 (arch.

IO

II

12
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10

en

II.

PEIP

PEIP

7.1) blz. 59, 29 mei 1769.

u), art. 13.
PEIP

PEIP

7.1) blz. 64 en 65.

7.2), 23 febr. 1830.

Register van vertogen (arch. PEIP 15) blz. 49, aantekening in de marge
'Bijgewerkt October 1892 (w.g.) B. ten Bruggen Gate'.
Register van vertogen (arch. PEIP 15) blz. 1 t/m 96. De l�st omvat naast
w76 genummerde vertogen ook enkele ongenummerde.
Ibid., blz. 101. Deze lijst omvat w nummers A t/m I (de F telt dubbel).
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13

Notulenboek 1934-1960 en 1960-198r (arch.

Ibid., blz. 105 en 106. Deze lijst omvat 30 nummers. Het 3oste is een me
dedeling van prof. Van Eerde, gedaan op 31 januari 1826.

PElP

17

Brugmans heeft bij zijn beschrijving van de vertogen van PEIP enige stuk
ken over het hoofd gezien. Dit zijn de originelen van de vertogen 36, 68
en 274 met de vervolgen 275 en 284. Daarnaast heeft hij bij het origineel
van vertoog 174 de vier bij vergissing aangezien voor een negen, zodat
in de catalogus abusievelijk een nr. 179 staat aangegeven.

18

Register van vertogen (arch.

19

Niet met behulp van het register van vertogen te achterhalen zijn het
eerste, het vijfde en het 17de van de redevoeringen in de categorie c en
het tweede en het zevende in de categorie D.

20

Wet 1827 (arch.

PElP

PElP

PElP

1.3), artt. 24 en 25.

Notulenboek 1906-1934 (arch.

PElP

7.4), 26 okt. en 2 dec. 1920.

32

O.a. opgenomen in het Corpus der Groninger Regten, Groningen 1725,
als nr. 14. Lijst van vertogen en verhandelingen nrs. 192, 206, 218, 260 en
281b.

33

Lijst van vertogen en verhandelingen nrs. 814, 8r7 en 818.

34

Arch. PElP inv. nr. 31 'Lijst van de gehouden verhandelingen 19n-1935,
2 stukken.'

35

Dit is gebeurd bij de vertogen 109, 120, 127, 130, 133 en 183.

15) blz. 105 en 106.

1.3), art. 8.

21

Wet 1874 (arch. PElP 1.5), art. 1. Overigens blijkt uit de lijst van vertogen
en verhandelingen, dat ook vóór 1875 al enige keren vraagpunten behan
deld werden. Zie bijv. de nrs. 660 en 684.

22

Ibid., art. 13.

23

Notulenboek 1869-1905 (arch.
1885.

24

Wet 1920 (arch.

25

Vgl. in de onderstaande lijst van vertogen en verhandelingen nr. 978.

26

Wet 1920 (arch. PElP 1.6), art. r.

27

Lijst van vertogen en verhandelingen nr. 935.

PElP

Wet 1827 (arch.

7.2), 23 febr. 1836.

Catalogus codicum manu scriptorum Universitatis Groninganae Biblio
thecae, auctore H. Brugmans, Groninganae 1898, blz. 291-296. De op
merking over de verhuizing van de collectie naar de UB vindt men op blz.
296.

7-5 en 7.6).

De officiële titel luidt 'Verhandelingen ter Nasporinge van de Wetten en Gesteld
heid onzes vaderlands ... door een Genootschap te Groningen Pro Excolendo Jure Pa
tria.' Alle delen zijn in Groningen gedrukt.

Wet 1827 (arch. PEIP 1.3) art. 9: 'Ieder lid is verpligt een afschrift van de
vertoogen, mededeelingen of andere stukken, door of namens hem voor
gelezen of ingeleverd, binnen eene maand na de voorlezing over te ge
ven, op eene boete van drie gulden voor elke maand verzuim'.
Notulenboek 1807-1869 (arch.

PElP

PElP

7.3) blz. 129 e.v., 27 jan. en 31 mrt.

1.6), art. n.
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Verklaring van enkele afkortingen en aanduidingen van Gronin
ger rechtsbronnen van vóór 18n, zoals die in de Lijst van vertogen
en verhandelingen voorkomen.

Ommel. Landr. (Ommelander Landrecht):
Land-recht van Hunsingo, Fyvelingo ende het Wester-quartier 16or
(diverse afzonderlijke edities, o.a. Amsterdam 1602 en Groningen 1647).

NB Het Stadboek van Groningen is pas gedrukt in 1828 ( Verh. PEIP v).
Het origineel, waarvan in de loop van de zeventiende en achttiende
eeuw talrijke afschriften zijn gemaakt, berust thans in het archief van
de gemeente Groningen.

Reglement Reformatoir van 1749:
Reglement Van Syne Doorlugtigste Hoogheid den Heere Prince van
Orange en Nassau etc. etc. etc. om te dienen tot een fundamentele en
overbrekelyke Wet, waar na alle Saken, soo van Politie als Justitie, daar
in vervat, voortaan sullen werden beleid en behandeld. (O.a. te vinden
in Verzameling van reglementen, instructien en dispositien, gestatueert
door ... Willem Care! Hendrik Friso ... strekkende tot onverbrekelyke
wetten voor de provincie van Stadt en Lande, Groningen 1761).
Selw. Landr. (Selwerder Landrecht):
Land-recht des gericht van Selwerd, begrypende de oude en nieuwe
Landtrechten ende costumen van voorgeschreven Gerichte, soo als de
selve op 't nieu zijn ge-revideert, ge-arresteert ende ge-publiceert, Gro
ningen 1673.
Stads Constit(utien):
Constitutien behelsende Ordonnantien en Saaken van Houlijken, Hou
lijks Voorwoorden, Erffenissen, Donatien en Oevelgank etc. den 15.
May 1689. alsmede Op allerhande Conventien en Contracten den 25.
April 17or, Koop en Verkoop, Verhuiringe van Huisen en Landen etc.
den 6. Febr. 1702. (te vinden in Corpus der Groninger Regten, Gronin
gen 1725, onder nr. 14).
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Ly.st van vertogen en
verhandelingen) 1761-1986
* Betekent: nog in handschrift aanwezig
in universiteitsbi.bliotheek Groningen

28 februari N. Engelhart, Eene inleiding tot deze societeit, en
eene aanwyzinge van de gronden, uit welke eene Wet van den
Burgerstaat moet worden verklaart. (Gedr. Verh. PEIP r, 4 -16).
2

28 maart F.A. van der Marck, De hinderpalen, die zig by het
naaspooren en verklaren onzer vaderlandsche Rechten ontmoe
ten, en van de beste wyze, hoe dezelve uit den weg te ruimen.*

3

25 april E. Ippius, De Jure circa bona naufraga praecipueque in
nostra republica consuetudine aut lege introducto. (Fam. arch.
Trip).

4

30 mei R.B. Gockinga, Specimen Juris publici patrii, quo in
quiritur, num jus repressaliarum subsistat in Belgio inter ipsas
provincias foederatas.*

5

2 7 juni J. Wichers, Het reserveren van den eigendom in Ver
koop der vaste Goederen.*

6

26 september C.C. Emmery, De woorden in onze Landrechten,
Gemeene Rechten, Gemeene beste Rechten. *

7

31 oktober L. Trip, De invloed van onze moedertaal op de vader
landsche Rechtsgeleerdheid. (Fam. arch. Trip; gedr. Verh. PEIP
r, 17-126).

8

28 november T. Tiddens, De verjaringe der Heerlykheden en ge
regtigheden in de Ommelanden.

21

1761

1762

9

30 januari S. Gockinga, De Gronden der gemeene vrijheid on
zer vereenigde Gewesten. *

ro

21 februari J .K. van Trojen, De oorsprong en Gronden van erf
volging by de oude Nederlanders.*

n

24 april

12

29 mei ]. Huisinga, De vermindering, verandering, of wel de
geheele Kwytschelding van straffen, anderzins by de wet
bepaald.*

13

26juni T. van Swanevelt, De oorsprong en oorzaak der Gronin
ger wet, nopens de verdeelinge der ouderlyke nalatenschap tus
schen Zoons en Dogters. (Gedr. Verh. PEIP r, 127-158).

14

15

1763

26 september H.Tjassens, De middelen van afdoeninge der ver
schillen tusschen de bondgenoten, uit de natuir van een bondge
noodschap en uit de wetten deszelfs afgeleid.*
30 oktober J.R. Wieringa, Ad Legem Groninganam de commu
nione bonorum.*
J.A. Engelhard, De Tortura.*

27 november

17

27 december D.F.J. van Halsema, De aloude regeringsvorm van
de Ommelanden, met een Vervolg.* (Gedr. Verh. PEIP n, r-562).

18

29 januari F.A. van der Marck, De Stads Wet. Ordonnantien
op de delicten van den 4 July 1725 Cap. 1 art. 5.*
(Volgens het notulenboek (arch. PEIP 7.r, 29 jan. 1763) ging aan
dit vertoog een 'Aanspraak aan dit genoodschap over de nuttig
heid deze Societeit' vooraf.)

20

28 mei R.B. Gockinga, De volle maat en magt en het oogmerk
waar toe dezelve an wylen onzen Erfstadhouder Willem rv is op
gedragen, ter opheldering van de voorreeden van het Reglement
op de regering van Stad en Lande van 't jaar 1749.

22

25 juni
I).*

23

29 oktober C.C. Emmery, Het onderscheid tusschen pagt en ver
zettinge van vaste Goederen.*

24

26 november T.Tiddens, (Artt. 4, 5 en 6 van het Ommel. Landr.
boek r).*

25

31 december

26

28januari J.K. vanTrojen, (Artt. 7, 8 en 9 van het Ommel.
Landr. boek 1).*

27

25februari J. Huisinga, (Art. 10 van het Ommel. Landr. boek r).

28

37 maart D.F.J. van Halsema, (Artt.
Landr. boek r).*

29

28 april T. van Swanevelt, De Oorzaak van de Wet in art. 49
van de Stads constitutien van erffenis by versterf.*

30

26 mei H.Tjassens, (Artt. r8, 19 en 20 van het Ommel. Landr.
boek r).*

31

30 juni J.R. Wieringa, (Artt. 21, 22 en 23 van het Ommel.
Landr. boek r).*

32

29 september
boek r).*

33

27 oktober E.W. Uchtman, (Artt. 26 en 27 van het Ommel.
Landr. boek 1).*

34

24 november E. Ippius, Art. 1 van het Reglement van Z.D.
Hoogh. van den Jare 1749 op de Provinciale Regering van Stad
en Lande.*

J.T. Fockens, De arbitraire straffen.*

r6

19

21

26 maart L.Trip, Inleidinge ter verklaringe van het Reglement
van Wylen Z.D. Hoogh. Willem de IV etc. op de Regering van
Stad en Lande.*
30 april E. lppius, Inleidinge ter verklaringe van het Ommelan
der Landrecht en de uitlegging van art. 1 [van] boek r. (Gedr.
Verh. PEIP 1, 319-366).

22 I Ly'st van vertogen en verhandelingen

J. Wichers, (Artt. 2 en 3 van het Ommel. Landr. boek

S. Gockinga, Vervolg van nr. 9.·

II

en 12 van het Ommel.

J.A. Engelhard, (Art. 25 van het Ommel. Landr.
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1764

1765

1766

1767

35

29 december F.A. van derMarck, De Samenhang van de veree
nigde Nederlanden met het Roomsche Ryk.*

49

31 oktober L. Trip, De redenen van het vertragen onzer Regtsge
dingen, vooral in de stad en de middelen om zulks te verhelpen.*

36

26 januari H. Tjassens, De invloed van de regerings vorm op
de burger Wetten.*

50

26 december F.A. van derMarck, De Moetzoening.*

51

37

27 april L. Trip, Art. 2 van het Reglem. of de Stads regerings
vorm met het vervolg. (Fam. arch. Trip).

27 februari
1749)-

52

30 april R.B. Gockinga, De pligt van een Christen overheid, om
het Zedelyke bestaan der ingezetenen voor dit en het toekomende
leven te bevorderen.*

53

31 december D.F.J. vanHalsema, De bloedwraak in de doodsla
gen en over de plegtigheid van over den doden te roepen.*

54

25 maart F.A. van der Marck, De Contractu, quem nostrates
beklemminge vocant.

55

29 september ]. de Rhoer, Het Hyemaal. (Zie onder nr. 6r).

56

28 oktober

57

27 november
6r).

Dezelfde, Vervolg van nrs. 55 en 56. (Zie onder nr.

Dezelfde, Vervolg van nrs. 55, 56 en 57. (Zie onder

38

29 juni R.B. Gockinga, (Art. 2, lid 2, en art. 3 van het Regle
ment Reformatoir van 1749).*

39

28 september J. Wichers, (Art. 4 van hetzelfde Reglement).*

40

28 december
boek 1). *

41

26 april D.F.J. vanHalsema, De aloude gedaante van het Zyl
en Dykrecht in de Ommelanden.

42

26 april S.H. van Idsinga, SpecimenJuris patrii, quo illustratur
sententia anno 1420 Harlemi lata: quicquid in ea denotent verba:
staande warnen, liggende heyligen, klimmende sonnen.

J. K.

van Trojen, (Art. 28 van het Ommel. Landr.

E. Ippius, (Art. 21 van het Reg!. Reformatoir van

28 juni T. van Swanevelt, De restricta jureGroningano testandi
facultate.*

58

44

27 november J.A. Engelhard, De utilitate ex contemplatione hu
jus universi in Jurisprudentiam redundante.

30 december
nr. 6r).

59

45

31 Januari J.K. van Trojen, Art. 13 van de stads wet op de ma
nier van procederen by executie.*

24 februari, gelezen 26 mei A. Brugmans, De Voorrede voor het
eerste deel der Verhandelingen van het Genootschap. (Gedr.
Verh. PEIP 1, Voorreden).

60

46

28 februari E.W. Uchtman, De genuina norma in computanda
laesione ultra dimidium in contractibus onerosis.

31 maart, gelezen 30 juni C.M. Merkelbach, De Jure Liturgico,
seu circa Liturgias Ecclesiae Belgiae.

6r

31 maart J. de Rhoer, Het geroep by eenen verslagene.
(Nrs. 55 t/m 58 en 6r gedr. Verh. PEIP 1, 367-449).

6z

28 april

63

28 april J. de Rhoer, De oude verbintenis der Landen onder het
Sticht van Utrecht behorende.*

48

25 april J.K. van Trojen, De eedt die oerveedt genaamt word in
het 5de Boek 7de art. oude Mss. Landr.*
27juni S.H. van Idsinga, (Art. 29 van het Selw. Landr. boek 3).
(Gedr. Verh. PEIP 1, 159-318).
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1769

Dezelfde, Vervolg van nr. 55. (Zie onder nr. 6r).

43

47

1768

H.J. Wichers, Het Seend-

of Send-Gerichte.
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1770

64

1771

J. G. Wichers, Het Dadsisa der oude Germaniers met on
ze hedendaagsche Uitingen of Leed en Trostelbieren
overeenkomstig.*

26 mei

65

30 juni, gelezen 24 november S.H. van Idsinga, Disquisitio an Co
mes Hollandiae Guilielmus 3 tius cognomento Bonus Balivum
Hollandiae ob ereptam pauperi rustico vaccam capite truncari
jusserit?*

66

27 oktober L. Trip, De verbeetering van onze pleitorde, dat die
te halen is uit onze oirsprongelyke constitutie.*

67

27 oktober

68

24 november, gelezen 30 maart 1771

69

23 jèbruari J. de Rhoer, Verklaringe van den Givtbrief by Heda
betitelt: Donatio Henrici de Groninga in comitatu Threntiae.*

70

30 maart, gelezen 28 september

E. Ippius, Vervolg van nr 51.*

D.F.J. van Halsema, De betaling

27 april, gelezen 30 november

79

80

J. de Rhoer, De geschiedenis der

Si

1772

76

A.Q. van Swinderen, Vervolg van

26 december

Dezelfde, Vervolg van nrs. 76 en 79· (Zie onder nr.

30 november, gelezen 28 maart 1772

24 april

Dezelfde, Vervolg van nrs. 76, 79 en 80. (Zie onder nr.

H .J. Wichers, Vervolg van nr.

28 december, gelezen 25 april 1772 J. de Rhoer, Origines Juris Pa
trii. Een vervolg van nr. 71.
(Volgens het notulenboek d.d. 28 december 1771: 'Origines Juris
patrii of aanwyzing van oude Stukken en Landrechten sedert de
15de eeuw bij Stad en Lande vastgesteld.')

19 juni
klaringe

J. de Rhoer, Taal-, Oudheid- en Geschiedkundige ver
van het Eerste Artikel des Stads-Boeks van Groningen.

84

25 september

85

30 oktober

86

26 februari

87

26 maart W. Entrup, De originele limitatae facultatis testamento disponendi in nostra Provincia de bonis avitis.

Dezelfde, Vervolg van nr. 83.
J.H. Entrup, Vervolg van nr. 77.
G.H. Gockinga, Een plebiscitum Fivelegonicum.

28 maart, gelezen 27 juni A.Q. van Swinderen, Het Contract van
Beklemming. (Zie onder nr. 95).
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1773

29 mei J. Cannegieter, De Rechten en gebruik en van de Or
pheed in de Nederlanden.

26 oktober J. de Rhoer, De Liturgie der N ederlandsche Kerke,
geschiedkundig behandelt.*

62.
75

27 juni, gelezen 28 november
nr. 76 (Zie onder nr. 95).

95).

A. Brugmans, Onderzoek of Ne
derland voor de aankomst der Batavieren is bewoont geweest?*

28 september, gelezen 28 december

74

van de
de.

Huwelyk s

95).

Ommelanden.

73

J.H. Entrup, Het Onherroepelyke
voorwoorden in de Provintie van Stad en Lan-

25 april, gelezen 26 september

31 oktober J. de Rhoer, Dissertatio qua exatninatur, quaenarn
antiquissimis temporibus Religio fuerit gentium illarum quae
Foederati Belgae hodie vocan tur.
(Volgens het notulenboek d.d. 31 oktober 1772 is dit vertoog gele
zen in plaats van het vertoog, dat op 30 mei 1772 door M.W. de
Raadt was ingeleverd, handelend over art. 20 van het Ommel.
Landr. boek 1, dat toen nr. 78 mee kreeg. In deze laatstgenoemde
vergadering las J. de Rhoer een vertoog voor 'behelsertde de Ge
schiedenis van de verbonden van Stad en Lande in het bysonder
die betre kkelyk zijn tot het Stapelregt'. Dit vertoog staat De
Rhoer wel af aan het genootschap, maar het blijft ongenum
merd.)

F.A. van der Marck, De Sanct Martens Mannen.

van waare in plaats van geld.
71

77

Lijst van vertogen en verhandelingen I 2 7

1774

28 mei

J. de Rhoer, Dissertatio epistolica ad illustrissimum
Marchionem de St Simon, in qua de Flevo, Rheni ostia disseri
tur.

ro1

28 december, gelezen 22 februari 1777 L. Beckeringh, Het recht
omtrent gestrande goederen, en over het zogenaamde strand
recht.

89

25 juni T. Modderman, De beste middelen om de eigen kinder
moord voortekoomen.

ro2

22februari, gelezen 29 maart)

go

25 september

ro3

29 maart, gelezen 26 april A. Brugmans, De invloed der natuur
en voornamentlyk der Werktuig-kunde op den bloey der Neder
landsche Gewesten.*

88

A. Brugmans, De Oorsprong en aanwas der

Zuiderzee.*
gr

aangekondigd 25 september, gelezen 25 februari 1775 C.M. Merkel
bach, Observationes quaedam circa leges connubiales praesertim
Mosaïcas incestum nuptiasque prohibitas respicientes, quatenus
scil. leges Patriae et iisdem explicandae videntur.*

92

aangekondigd 25 september, gelezen 25 maart 1775 M. van Geuns,
Het Aanbelang van Geneeskundige Wetenschap en voor den
Wetgever en voor den Regter.

93

aangekondigd 25 september, gelezen 29 april 1775
Vervolg van nrs. fo en 74.

1775

94
95

25 februari, niet gelezen

29 april, gelezen 30 september
85.

J.H. Entrup, Vervolg van nrs. 77 en

97

27 mei

C.M. Merkelbach, Vervolg van nr. gr. *

98

24 juni

Dezelfde, Vervolg van nrs. gr en 97.

99

30 september, gelezen 25 november

roo

31 mei, gelezen 27 september

ro6

28 junz� gelezen 25 oktober Ph.J. Looff, De Voordeelen, welke de
Scheykunde aan ons Vaderland toebrengt.*

H.J. Arntzenius, Verhandeling
over den Godsdienst der Nederlanden in de Oudste tyden en hoe
en wanneer het Kristen Geloof is beleeden.*

25 november, gelezen 27juli 1776 J. de Rhoer, De straffen der Ou
de Germanen waar in onderzocht wordt of de halsstraffen by dat
Volk in gebruik geweest zyn. (Zie ook onder nr. 188).
28 / Lij.si van vertogen en verhandelingen

A.Q. van Swinderen, Het recht der
Laat-goederen en derzelver Oorsprong.*

aangekondigd 27 september, gelezen 29 november
volg van nr. ror.

ro8

1777

J. Cannegieter, De Ordaliorum origine et

ro5

ro7

A.Q. van Swinderen, Vervolg van nrs.
(Nrs. 76, 79 t/m 8r en 95 gedr. Verh. PEIP m,

26 april, gelezen 31 mei
caus1s.

T. Modderman, Vervolg van nr. 89.

25 maart, gelezen 24 juni
76, 79, 80 en Sr.
93-2ro).

96

H.J. Wichers,

ro4

J. de Rhoer, De oorsprong en voort
gang der Christelyke Godsdienst bepaaldelyk in de Provincie van
Stad en Lande.*

1776

aangekondigd 25 oktober, gelezen 27 december

L. Beckeringh, Ver

T. Modderman, Ver

volg van nrs. 89 en 94.
rog

31 januari, niet gelezen

no

28februari, gelezen 28 maart

m

28 maart, gelezen 25 april M.W. de Raadt, De goede en kwade
regter in gevallen van breuke of Lyfstraffe beschou[w ]d. *

n2

25 april, gelezen 31 mei

Dezelfde, Vervolg van nrs. 89, 94 en roS.

M.]. Busch, De tegenwoordige Staat
der Vroedkunde in ons Vaderland, byzonder in ons gewest van
Stad en Lande.*

A.Q. van Swinderen, Vervolg van nr.

ro5.*
n3

31 mei, gelezen 27 juni

J. de Rhoer, Vervolg van nr. 78.

Lij'st van vertogen en verhandelingen I 29

1778

1779

127

T .A. ten Berge, Onkost
bepalende wetten van ons Vaderland, byzonder over die der Stad
Groningen betreffende de Bruilofts, Lijk en Doopmaaltijden
(artt. 7, 8, g, ro, 18 en 20 van boek rx van het Stadboek van Gro
ningen).

128

J. de Rhoer, Staatkundig verhaal van omtrent twee
en een half jaar uit de geschiedenis van Stad en Lande, namentlyk
van het laatste des jaar 1576 tot het midden van 1579.

J. de Rhoer, Vetus Jus Frisicum,
speciatim Hunesgonicum, e codice Membranconum nunc pri
mam editam, met een voorreden, in welke van 7 vrye friesche
staaten gehandeld wordt. (Zie onder nr. 129).

129

26februarz� gelezen 25 maart Dezelfde, Vervolg van nr. 128. (Nrs.
128 en 129 gedr. Verh. PEIP III, re stuk, Analecta, 1-32.)

Dezelfde, Wanneer en hoe de
Stad Groningen Lid geworden zy van de Unie?

130

25 maart, niet gelezen

131

29 april

132

niet gebruikt

133

24 juni, niet gelezen L. Beckeringh, Onderzoek aangaande het
waare oogpunt, uit welke men een groot gedeelte onzer Vader
landsche Wetten, om derzelver waaren inhoud en kragt wel te
verstaan, behoort te beschouwen: alsmede over den invloed daar
van op onze hedendaagsche Rechtsplegingen.

134

28 oktober

135

25 november

136

24 februari

sis Juris patrii.

137

31 maart, gelezen 26 mei

H.L. Wichers, De Lotgevallen, uitgestrektheid en
regeringsvorm van het Gorecht.

138

Dezelfde, Vervolg van nrs. 78 en n3.

n4

27juni, gelezen 26 september

n5

26 september, gelezen 31 oktober

n6

31 oktober, niet gelezen

n7

28 november

A.J. de Sitter, De aard en eigen
schap der Veenen, derzelver Aanleg en bewerking, benevens der
zelver geschiedenis, en invloed op de Regtsgeleerdheid in deze
Provincie. (Zie onder nr. 198).
M.W. de Raadt, Vervolg van nr. rn.*

n8

28 november, gelezen 26 december

ng

26 december, gelezen 27 maart 1779

120

29januari, niet gelezen

A. Brugmans, De Maaten en
Gewigten in de Provincie van Stad en Lande.
T. Modderman, Vervolg van nrs. 89, 94,

108 en rog.
L. Beckeringh, Onderzoek of en in hoe
verre pet Aanhaalen der schriften van Regtsgeleerden in pleidoy
en strookt met de Gesteldheid der vaderlandsche rechten en de
goede orde van procedeeren.

121

27 maart, gelezen 24 april

122

24 april

123

29 mei, gelezen 30 oktober 1779

Ph.J. Looff, Vervolg van nr. 106.
A.J. de Sitter, Vervolg van nr. n5

(Zie onder nr. 198).
M .J. Busch, De Sterfelykheid der Kinderen,
derzelver oorzaaken en staatkundige behoedmiddelen.

124

26juni, niet gelezen

125

30 oktober, gelezen 24 december ]. Cannegieter, De origine et Cau

126

27 november

30 / Ly·st van vertogen en verhandelingen

24 december, niet gelezen, zie onder nr. 318

29 januari, gelezen 26 februari

1780

M.W. de Raadt, Vervolg van nr. m.*

T. Modderman, Proeve ter verbetering der Staatkundi
ge rekenkunde, of schets van één ontwerp ter invoering van
nauwkeurige en nutte Lysten der levenden zo wel als der jaarlyk
sche geboorenen, sterfgevallen en Huwelyken te Groningen.

Ph.J. Looff, Vervolg van nrs. 106 en 122. *

H.L. Wichers, Proeve van Zamenhang der Vader
landsche geschiedenisse met de Romeinsche.
A.Q. van Swinderen, De doode Hand.
J. de Rhoer, Batavorum insula vetus et

hodierna.

28 april, gelezen 30 juni

A. Brugmans, Vervolg van nr. ng.

Ly.st van vertogen en verhandelingen I 31

1781

139

J. de Vries, Het x1vde art. der Stads

30 junz; gelezen 29 september

25 januari, gelezen 29 maart

153

22 februari, gelezen 29 maart

Constitutie Rubricq van Erffenissen.

1782

J. de Rhoer,

140

30 junz; gelezen 27 oktober

141

29 september, gelezen 24 november

142

26januarz; gelezen 24februari

Vervolg van nr. 137.

T.A. ten Berge, De eerste grond
en oorsprong van het regt van Naarkoop in 't aloud Friesland.

J. de Rhoer, Herhaald en uitgebrei

der Vertoog over het 1ste Hoofdst. van het Groningsch Stadboek.
143

M.]. Busch, Gerechtelyk-genees
kundige Bedenkingen over enige voornaamste oorzaaken van den
dood der Burgeren, en behoedmiddelen tegen dezelve.*

24 februari, gelezen 30 maart

H.L. Wichers, Het aanneemen des
Nieuwen Styls in deze provincie.

144

30 maart, gelezen 27 april

145

27 april, gelezen 25 mei

146

C.W. de Rhoer, Enige der voornaamste
Vergiften en derzelver uitwerkselen op het dierlyk lighaam ook
naa den dood te ontdekken.*

25 mei, gelezen29 juni

A. Bertling, De oorsprong en de Lotgeval

len van het Gorecht. *
147

29junz; gelezen28 september

A. Brugmans, Vervolg van nrs. n9 en

138.
148

28 september, gelezen 26 oktober

Dezelfde, Vervolg van nrs. n9, 138

en 147.
149

26 oktober, gelezen 30 november

150

30 november, gelezen 28 december

J. de Rhoer,

154

Dezelfde, Vervolg van nrs. 89, 94, 108, 109

156

27 september

157

29 november, niet gelezen H.L. Wichers, Eene Explicatie van het

H.L. Wichers, De regten en plichten van Stad en
Lande onder elkanderen voor de Unie van Utrecht en de Reduc
tie.

vde Artikul van het tractaat van reductie.

J. de Vries, De civile en natuurlyke Computatie van
tyd by de Romeinen, en by Ons. *

158

27december

159

31 januari; gelezen 28 februari

160

28februari, gelezen27 maart W.F. Verschuur, Vervolg van nr. 151.

16r

24 april

162

24 april, gelezen20 mei

163

29 mei, gelezen 26juni ]. de Rhoer, Vervolg van nrs. 159 en 161.

28december, gelezen22februari1783

32 / Lij"st van vertogen en verhandelingen

26 april, gelezen31 mei

155 31 mez; gelezen28 juni A. Brugmans, De eerste aanleg· van Dyken
en Sluisen, en 's Lands gesteldheid voor dezelve.

Frisia antiqua et

W.F. Verschuur, Het begra
ven der Lyken in en by de Kerken, derzelver oorsprong en nadee
len, benevens de Middelen om deze bygelovige Gewoonte af te
schaffen en te vernietigen.

T. Modderman, Vervolg van nrs.

en 153.

Medie aevi e scriptoribus antiquis illustrata.
151

1783

89, 94, 108 en 109.

T.A. ten Berge, Vervolg van nr.

141.

J. de Rhoer, Verklaring en uitbrey
ding van het ag[t]ste Hoofdstuk des ag[t ]ste boek van het Stads
recht van Groningen.

152

J. de Rhoer, Verklaaring van het
oudste Land en Dykregt van Humsterland.

J. de Rhoer, Vervolg van nr. 159.
(Volgens het notulenboek d.d. 24 april 1784 heeft dit vertoog nr.
162.)

L. Beckeringh, De sapienti legum patria
rum circa normam, quam in jure dicundo judex sequi tenetur,
constitutione latas praeprimis L.L. Oml[andiae] L[iber] 2 a [rti
culus] 73.
(Volgens notulenboek d.d. 24 april 1784 heeft dit vertoog nr. 16r,
terwijl als schrijver wordt opgegeven (H.L.) Wichers.)

Ly"st van vertogen en verhandelingen I 33

1784

1785

164

26 juni, gelezen 25 september H.L. Wichers, De oude munten
voornamentlyk die in 't Stadsboek van Groningen voorkomen.
(Zie onder nr. 168).

165

25 september, gelezen 30 oktober
131.

T. Modderman, Vervolg van nr.

166

30 oktober, gelezen 27 november
bedden.

S.J. Brugmans, De Drentse Hune

167

27 november, gelezen 24 december
164. (Zie onder nr. 168).

168

24 december, gelezen 26 februari 1785 Dezelfde, Vervolg van nrs.
164 en 167.
(Nrs. 164, 167 en 168 gedr. Verh. PEIP m, 2de stuk, 79-176).

177

31 december, niet gelezen

178

28 januari, niet gelezen T. Modderman, Vervolg van nrs. 131 en
165.
(Volgens het notulenboek d.d. 27 mei 1786 is op die datum met nr.
178 door T. Modderman een vertoog gelezen met de titel 'Over
het verschil dat de meerdere of mindere zorg omtrent de vroed
kunde dodelijk schijnt te veroorzaken in het sterven der moe
ders'.)

179

25 februari, niet gelezen

180

25 maart, gelezen 25 november W.F. Verschuur, De beoordelinge
van den aard der doodlykheid van wonden by gerechtelyke lyk
schouwinge.

181

29 april, gelezen 28 oktober
123. (Zie onder nr. 198).

A.J. de Sitter, Vervolg van nrs. rr5 en

J. de Rhoer, Vervolg van nrs. 159, 16r en

182

27 mez; gelezen 30 december
175·

A. Bertling, Vervolg van nrs. 170 en

W.F. Verschuur, Vervolg van nrs. 151

183

24 juni, niet gelezen
(Volgens het notulenboek d.d. 24 juni 1786 zou het vertoog van
J. de Rhoer met nr. 177 gelezen worden.)

184

30 september, gelezen 24februari 1787 J. de Vries, Onderzoek naar
de Oorzaak van sommige wetten welke by geval schynen inge
voert te zijn.*

185

30 september L. Beckeringh, Eenige opkomende gedagten ter be
tere bereikinge van de wezentlyke bedoelingen van dit ons
Rechtsgeleerd Genoodschap.*

186

28 oktober, gelezen 31 maart 1787 W.F. Verschuur, Aanmerkin
gen over de kindermoord en de geschikste middelen om dezelve
voor te komen.

H.L. Wichers, Vervolg van nr.

S.J. Brugmans, Vervolg van nr. 166.

169

29 januari, gelezen 26 maart

170

26 februari, gelezen 25 juni A. Bertling, Verslag nopens eenen on
langs by Termunterzyl in 't Kley Oldambt ontdekten lykheuvel
en ondersoek naar derzelver oorsprong.

171

26 maart, gelezen 30 april
163.

172

30 april, gelezen 29 oktober
en 160.

173

25 juni, gelezen 26 november
en 149.

174

(Volgens het notulenboek d.d. 25 maart 1786 is op die datum met
nr. 176 door J. de Rhoer een vertoog gelezen met de titel 'Staat
kundige vragen uit de historie der Verenigde Nederlanden'.)

T.A. ten Berge, Vervolg van nrs. 141

24 september, gelezen 31 december R.K. Driessen, Het maaken van
wetten by wyze van verdrag, bevorens in deeze Provincie
gebruikelyk.*

175

29 oktober, gelezen 25 februari 1786
170.

176

26 november, gelezen 29 april 1786
Graafschap Drenthe.

34 / Lijst van vertogen en verhandelingen

A. Bertling, Vervolg van nr.

J. de Rhoer,

Beschrijving der

Dezelfde, Vervolg van nr. 176.

L. Beckeringh, Vervolg van nr. 162.

L&.st van vertogen en verhandelingen I 35

1786

187

1787

188

189

190

191

30 december, gelezen 30 april 1787 R.K. Driessen, De Onderschei
dene Volksrepraesentatien, welke van ouds, in zaken de Rege
ring dezer Stad specterende, zyn gekendt geweest.*
27januari� gelezen 26 mei J. de Rhoer, Onderzoek of de Germa
f
nen, oudtyds, halsstraffen uitgeoeffend, en menschen opgeofert
hebben. (Gedr. Verh. PEIP 1v, 1ste stuk, 1-48).
24 februari, gelezen 30 juni
138, 147

en 148.

A. Brugmans, Vervolg van nrs. 119,

31 maart, gelezen 29 september J. Cannegieter, De variis, iisque
parum cognitis ac perperam receptis, superstitionum reliquis, et
causis, praesertim in jurisprudentia hodierna.

J. de Vries,

Verbeteringe van 2 plaat
sen; een in 'tjus Vetus Frisicum, een in 't Hunsingoer Landrecht
voorkomende; alsmede V ertalinge van twee gebrokene getalen.*

26 mei, gelezen 27 ok(ober

198

A.J. de Sitter, Vervolg van nrs. 115,
123 en 18!.
(Nrs. n5, 123, 18! en 198 gedr. Verh. PEIP IV, 1ste stuk, 199-347).

199

29 maart, gelezen 27 september

200

26 april, gelezen 25 oktober

20!

202

Vier vragen en
andwoorden uit de Staatkundige Historie der Vereenigde Neder
landen.

196

29 december, gelezen 26 april 1788

T. Modderman, Vervolg van

nrs. 131 , 165 en 178.

1788

197

26januari, gelezen 31 mei en 28juni
176 en 177.
36 / Ly'st van vertogen en verhandelingen

31 mei, gelezen 29 november R.K. Driessen, Aanmerkingen over
eenige Artt. van het Ommelander Landrecht.*

J. de Rhoer,

28 juni, gelezen 28 februari 1789
176,

177, 197 en 200.

Vervolg van nrs.

W.F. V erschuur, Het dierlyk le

Dezelfde, Monnikenbrief van
den jaare 1165 in welke van Groningen en de Gruenvoogd van
Drenthe enz. gesproken word.
H.D. Guyot, Vervolg van nr.

206

27 december, gelezen 28juni 1789

207

31januari, gelezen 27 maart 1790 W. de Sitter, Regtskundige ver
handeling over de verbeurtverklaring van goederen in ons Vader
land, mitsgaders onderzoek wegens het geen men daaromtrent in
de statutaire wetten dezer provincie vind vastgesteld.

208

28februari, gelezen 28 november

192.

177, 197, 200 en 202.

J. de Rhoer, Vervolg van nrs.

Vervolg van nrs. 176, 177

29 november, gelezen 30 mei 1789

27 oktober, gelezen 23februari 1788

J. de Rhoer,

J. de Rhoer,

25 oktober, gelezen 25 april 1789 J. de Rhoer, Verklaringen van de
besittingen, waardigheden en Titels, welke Zyne Doorl. Hoog
heid de Heer Erfstadhouder, aan 't Hoofd der placaaten gewoon
is te gebruiken.

J. de Rhoer, Voorreden geschikt
voor ophelderende aantekeningen over 't Stadsboek van Gronin
gen van het jaar 1425.

24 november, gelezen 29 maart 1788

en 197.

vensbeginsel.

29 september, gelezen 28 december

195

M.J. Busch, Bydragen tot Een Na
tuur en geneeskundige plaatsbeschryving der provincie van Gro
ningen en Ommelanden.

27 september, gelezen 27 december

30juni, gelezen 24 november H.D. Guyot, Aanmerkingen over het
38ste art. der Stads Const[itutie] onder de rubricq van Testamen
ten en andere Uiterste Wille. (Zie ook onder nr. 218).

J. de Rhoer, De onderscheide
ne staten en rangen der menschen in deze Landen, van de
vroegste tyden af. Ter verklaringe van 't Gron. Stadsboek B[oek]
1 [art.] 6 [Boek] n [art.] 18 [Boek] m [artt.] 4 en 9 [en Boek] IX
[art.] 48.

23 februari, gelezen 28 maart

209

28 maart, gelezen 29 mei 1790

J. de Rhoer, Vervolg van nrs. 176,
R.K. Driessen, Vervolg van nr.

201 . *
Ly'st van vertogen en verhandelingen I 3 7

1789

2ro

25 april, gelezen 26december
165, 178 en 196.

2n

30 mei, niet gelezen ]. de Rhoer, Vervolg van nr. 204.

T. Modderman, Vervolg van nrs. 131,

Eenige aanmerkingen over het Selwerder Landrecht in zo verre
als het zelve overeenkomt met het nabuirig Drentsch Landrecht.
25 september, gelezen 28 mei 1791 R. Homan, Art. 13 [van de]
Stads Constitutie van de rubricq van dienstboden.*

28 juni, gelezen 26 september A.J. de Sitter, Nasporingen op den
tyd, wanneer in deze Provincie op manslag de Doodstraffe is in
gevoert en vastgestelt. *

1790

30 oktober, niet gelezen H.J. Arntzenius, Art. 50 [ van de] Stads
Constitutie sub rubrica van scheiding des Huwelyks en deszelfs
verkeerde Applicatie in de practijk.

M.]. Busch, Vervolg van nr. 199.

213

26 september

214

31 oktober, gelezen 26 februari 1790
176, 177, 197, 200, 202 en 208.

215

28 november, gelezen 30 oktober 1790 T.A. ten Berge, De Gemeen
schap der Goederen volgens de Onderscheide Wetten in de Pro
vincie van Groningen en Ommelanden.

216

26 december, gelezen 24 april 1790 J. de Rhoer, Vervolg van nrs.
176, 177, 197, 200, 202, 208 en 214.

217

30 januari, gelezen 26juni W.F. Verschuur, De dierlyke Gewaar
wording en derzelver invloed op het Menselyk gestel.

218

26februarz; gelezen 25 september H.D. Guyot, Vervolg van nrs. 192
en 206.
(Volgens het notulenboek d.d. 26 februari 1790: '2de Vervolg op
eenige aanmerkingen over het 38ste Art. der Stads Constitutie
onder de Rubricq van Testamenten en andere uiterste willen, in
houdende de taal der tekenen, of de Methode om stom en doof geboren men
schen te onderwyzen. ')

27 november, gelezen 24 september 1791 J. de Vries, Wysgeerige en
staatkundige proeve over 't geld met deszelves invloed op den
staat.

J. de Rhoer, Vervolg van nrs.

W. de Sitter, Vervolg van nr. 207.

219

27 maart, gelezen 24 december

220

24 april, niet gelezen
ningen.

221

29 mez; niet gelezen H.C. de Cocq, Iets over Ceilon, en wel eene
beschryving van de Eliphante jacht en haar gevegt.

222

26juni, gelezen 30 april en 29 oktober 1791

J. W. Keizer, De Keurwetten der stad Gro

C.H. Tjadenjullens,

226

24 december, gelezen 26 februari 1791
nrs. 207 en 219.

W. de Sitter, Vervolg van

227

29 januari; gelezen 26 november
131, 165, 178 en 196.

228

26 februari, gelezen 31 december L. Beckeringh, Rechtskundige
aanmerkingen over zommige Stukken der originele rechten en
Rechtsplegingen in de Provincie van Stad en Lande.

229

26 maart, gelezen 26 april 1794 A.J. de Sitter, Die warfsvergade
ringen, welke in de Provincie van Stad en Lande geweest zijn, be
schouwt in derzelver onderscheidene opkomst, magt, uitgestrekt
heid van werk en personen, en successive vernietiging.

230

30 april, niet gelezen

231

28 mei, gelezen 25 juni J. de Rhoer, Vervolg van nrs. 176, 177, 197,
200, 202, 208, 214 en 216.

232

25 juni, gelezen 27 oktober 1792
201 en 209. *

233

24 september, gelezen 30juni 1792

234

29 oktober, gelezen 30 maart 1793
nr. 186.

T. Modderman, Vervolg van nrs.

M .J. Busch, Vervolg van nrs. 199 en 213.

R.K. Driessen, Vervolg van nrs.

J. de Vries, Vervolg van nr. 225.
W.F. Verschuur, Vervolg van

f
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1791

235
236

1792

237

238

239

240

241

26 november, niet gelezen

T.A. ten Berge, Vervolg van nr. 215.

246

24 november, niet gelezen

226.

247

24 november

28januari, gelezen 29 december J. Cannegieter, De origine et in
stitutis probationum vulgarium in aevo medio,praesertim in Pa
tria nostra.

248

29 december, gelezen 26 oktober 1793

31 december, niet gelezen W. de Sitter,Vervolg van nrs. 207,219 en

P. de Gavere, Bedenkingen
over art. 43 [ van het] Ommel. Landr. boek m (over het weggeven
van Erfagtige goederen in huiwelijks voorwoorden, of uit de
hand).

249

J. de Rhoer, De Nederlandsche Speelen vergeleken
met die der Grieken, Romeinen en andere Valken.

251

31 maart A.J. de Sitter, Schets van den ouderen en hedendaag
schen toestand van de Oppermagt,het regtsgebied,als anders in
het Landschap Westerwolde.

252

27 april, niet gelezen

253

H.C. de Cock, Eenige merkwaardigheden
betreffende het eiland Ceilon.

25 mei J. de Rhoer,Vervolg van nrs. 176,177,197,200,202,208,
214, 216 en 231.

254

25 mei, gelezen 28 december

25 februari

250

26 mez; gelezen 29juni 1793

C.H. TjadenJullens, Vervolg van

30juni, niet gelezen H.G. Homan, Het doen van Eed bij gebrek
van bewijs in geschillen wegens Defloratie van Vrouwen, die kin
deren in onecht ter waereld brengen, en wegens de alimentatie
dier kinderen.
40 I Lijst van vertogen en verhandelingen

M.W. de Raadt, Artt. 60 en 6i der Stads
Constit[utie] Sub rubrica van ervenisse by versterv.

23 februari, niet gelezen

30 maart, gelezen 28juni 1794

T. Modderman, Vervolg van nrs.

L. Beckeringh, Vervolg van nr. 228.

R.K. Driessen, Vervolg van nrs. 201,

209 en 232. *
255

M.J. Busch,Bedenkingen tot betere en nieu
we ordres en reglementen op de practyk der vroedkunst in dese
Provincie.

256

28 september, ook gelezen 31 mei 1794 J. de Rhoer, De factionibus
antiquis Hoeksche en Cabbeljouwse Sic dictis.

257

28 september, gelezen 30 november Dezelfde, De factionibus Heker
sche en Bronkhorstische in Gelria non ignotis.
(Volgens het notulenboek d.d. 28 september 1793 luidde het slot
van het onderwerp van dit vertoog vanJ. de Rhoer: ' ... in Gelria
sic dictis. ')

nr. 222.

26 mei, niet gelezen J. de Rhoer, Bellingewolde en Blijham en 't
geen verder tot dien regtstoel behoort met eene plaetzelijke be
schrijving van Westerwoldingerland. (Gedr. Verh. PEIP 1v, 21de
stuk, 229-28!).

J. de Rhoer, Vervolg van nrs. 204 en

131, 165, 178, 196 en 227.

A.J. de Sitter, Vervolg van nr. 240.

243

26januari, gelezen 27 april
211.

28 april, niet gelezen

28 april

245

A. J. de Sitter,Schets eener geschied,en staatkundi
ge verhandeling, over de steeds geweest zijnde verschillen, tus
schen de Regeringen der Stad Groningen,en der Ommelanden.

A.Q. van Swinderen, Het
Landrecht van Wedde en Westerwoldingeland, met eene neder
duitsche vertalinge,en met aanmerkingen over de duistere en on
verstaanbare plaetsen en verouderde woorden, zo in het zelve
voorkomen, en tevens met bijvoeging der onderscheidene lesin
gen en veranderingen, welke in het gedrukte en het geschrevene
Landrecht van 1470 gevonden worden. (Gedr. Verh. PEIP 1v, 2de
stuk, 1-228).

25 februari; gelezen 23 februari 1793

242

244

M. Salverda, De kragt van het bewijs
van één getuige in rechtzaken.

29junz; niet gelezen
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1793

258
258b

1794

26 oktober, niet gelezen

T.A. ten Berge, Vervolg van nr. 215.

30 november, gelezen 25 oktober 1794
225 en 233.

270

31 januari, niet gelezen T. Modderman, Wijsgerige en staatkun
dige proeve,over de pligten der Burgermaatschappij omtrent het
bezorgen der opvoeding.

271

28 februari J. de Rhoer, De factionibus Heekhorstiorum en
Broekhorstiorum, Kasiorum et antikasiorum.

272

28 februari
Drenth.

273

28 maart, niet gelezen W. de Sitter, Onderzoek van waar her
komstig is de gewoonte om van de gestolene goederen af te trek
ken, de onkosten door de Rigter in het vangen van een misdadi
ger, en in de verdere administratie der Justitie aangewend, voor
komende in het Ommelander Landrecht vnde B[oek] 3oste Art.
en in andere Nabuirige rechten.

J. de Vries, Vervolg van nrs.

R.K. Driessen, Vervolg van nrs.

259

25 januari, gelezen 27 september
2or, 209, 232 en 254. *

260

22februari, gelezen 27juni
en 218.

26r

29 maart, niet gelezen
en 236.

262

29 maart J. de Rhoer, Het zedelijk en staatkundig bestaan der
oude Gallen meest volgens Caesar.

263

26 april, niet gelezen ].W. Keizer, Vervolg van nr. 220.

274

264

31 mez� niet gelezen H.G. Homan, Artt. 4 en ro der Stads
Constit[utie] onder de Rubr. van Naarkoop en Naarpagt.

28 maart J .W. Keizer, De oorspronk, Magt en Auctoriteit van
de Hooftmannen Kamer.*

275

25 april, niet gelezen

J.

276

28 april J. de Rhoer, Het Bondgenootschap en de Broederschap
der Romeinen.

265

27 september, niet gelezen M. Salverda, Bedenkingen over art. 16
Ommel. Landr. boek n.

277

30 mei, gelezen 24 september 1796

266

25 oktober, niet gelezen P. de Gavere,Proeve over den Hoon of be
ledigingen van de eer en goede naam zijner mede menschen bij
de regtsgeleerden, onder de benaminge van Injuriën gemeenlijk
voorkomende.

278

30 mei P. de Gavere, Bedenkingen over het bewijs van misda
den door getuigen.

279

29 november, gelezen 27 december H.P. La Clé, Het Eiland Groot
Java in 't gemeen, en de op het zelve gelegene stad Batavia meer
in 't bijzonder.

27 juni, niet gelezen T.A. ten Berge, Aanmerkingen over eenige
wetten van deeze Provincie, en wel voornamelijk in het Omlan
der Landrecht voorkomende en de verbeteringen welke daarom
trent zouden konnen worden gemaakt.

280

29 november A.J. de Sitter, Iets tot opheldering van het 8ste Art.
van het Reglement Reformatoir, of over de Om![ander] regering.

26 september, 2e stuk gelezen 31 oktober
dige gesteltenis van Nederland.

281

31 oktober, gelezen 28 mei 1796
2or, 209, 232, 254 en 259.

264a

267

268

269

H.D. Guyot,Vervolg van nrs. 192,206

W. de Sitter,Vervolg van nrs. 207, 219, 226

31 mei, in het register van vertogen (arch. PEIP 15) zonder nummer)
de Rhoer, Oratio In Jubilaeum alterum Groninganum.

27 december, gelezen 26 november 1796 J. de Rhoer, De spijs en
drank onzer voorvaderen de oude Germanen.

!

Dezelfde, De Regtbanken, en regtspleging m

Dezelfde, Vervolg van nr. 274- *

Dezelfde, Vervolg van nr. 276.

J. de Rhoer, De tegenwoor

R.K. Driessen, Vervolg van nrs.

Î'
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1795

28rb

28 november, niet gelezen

H.D. Guyot, Vervolg van nrs. 192, 206,

293

218 en 260.

1796

282

26 december J. de Rhoer, Vervolg van nr. 280.

283

26 december, niet gelezen

284

30 januari, gelezen 26 maart

285

286

287

en 275. *

25 februari

295

27 mei

296

27 februari� gelezen 31 december C.H. Tjadenjullens, Onderzoek
in hoeverre de vrijheid van de drukpers door het volk bij het ver
nieuwen en vaststellen van deszelvs Regeeringsvorm diende te
worden bepaalt.
27februari J. de Rhoer, Veranderingen en verbeeteringen, zints
ruim drie eeuwen in de Lijfstraffelyke Wetten van Stad en Lande
gemaakt, met eenige aanmerkingen.
H.G. Homan, Onderzoek of er in deeze
Provincie een manier van procedeeren in Civile Zaaken zou Kun
nen worden ingevoert, waarin alle zogenaamde fijnigheeden van
practijcq werden afgesneeden, zonder dat daardoor aan de goede
order van de administratie der Justitie werde te kort gedaan, en
door welke manier van procedeeren zou kunnen worden voldaan
aan het algemeen verlangen, om te hebben eene min kostbare en
kortere afdoeninge van Rechtsgedingen.

J. de Rhoer,

30 april

289

28 mei, niet gelezen

Vervolg van nr. 286.

l
i

1'

P. de Gavere, De manier van Procedeeren in
Crimineele zaaken.

C.H. Emmen, Proeve van Aanmerkingen, of
onderzoek en Bedenkingen over het maken en invoeren van een
meer algemeen wetboek.

25juni, niet gelezen

H.D. Guyot, De Navolgings-zucht.

291

29 oktober

292

26 november, gelezen 29 april 1797

J.R. van Eerde, Iets over de
zorg van de staat omtrent het Volks-onderwijs.
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30 september J. Cannegieter, § 36, 37 en 38 nde B[oek] 1vde
D[eel] der Inleid[inge] tot de H[ollandsche] R[echtsgeleerdheid]
van H. de Groot.
P. de Gavere, Iets over de Gerigtelijke Bekentenis, of
Confessie, eenes misdadigen.

28 oktober

298

30 december M.J. Busch, De bepaaling van den tijd, welke eene
swangere vrouw, op natuurkundige gronden, in rechte moet ge
houden worden, te kunnen swanger gaan, om haare geboorte
voor wettig te verklaaren.

299

26 mei

300

27 oktober

301

29 december H.G. Homan, Vierde Hoofdstuk over de tegen
woordige Staatsgesteldheid van Nederland.
(Volgens het notulenboek d.d. 29 december 1798 is de schrijver
J. de Rhoer; het vertoog is in wezen een vervolg van nrs. 280, 282
en 283.) (Zie ook nrs. 306, 307 en 308).

302

23 februari

3°3

30 maart W. Muntinghe, Titul 2 [van het] nde Boek van de pan
decten, de quibus rebus ad eundemjudicem eatur.

304

27 april

J. de Rhoer,

Vervolg van nrs. 286 en 288.

1798

R.K. Driessen, Eenige gedachten over den Aard der
Kerke en Pastory goederen in de Ommelanden.*

M. Salverda, Eenige bedenkingen opzichtelyk het
38ste Art. van de Grondb[eginselen] der Staatsregeling.

J. van Woestenberg, Het leenen op Renten strijdt noch
met het Natuur-recht noch met de Zedekunde.

•

1

1797

H.D. Guyot, Iets over eene algemeene Taal.

297

26 maart, niet gelezen

288

290

Vervolg van nrs. 274

J. de Rhoer, Vervolg van nr.

H.G. Homan, Bedenkingen over de één en onver
deelbaarheid der Bataafsche Republiek - de Regten van den
Mensch en Burger - de vrijheid, Gelykheid en Broederschap.

294

Dezelfde, Vervolg van nrs. 280 en 282.
(Zie ook onder nrs. 301, 306, 307 en 308).

J. W. Keizer,

31 december, gelezen 25 maart 1797
269.

Ly·st van vertogen en verhandelingen I 45

1799

305

J.R. van Eerde, De tegenwoordige Staatsgesteldheid
van Nederland. (In wezen vervolg van nrs. 280,282,283 en 301.).

306

29 juni

307

28 september

308

317a

25 mei T. Modderman, Waarneming over het volkomen ver
schil van alle talen, en elk der zelver deelen, ter eenre, en de te
vens volmaakte eenheid van alle volken, omtrent de getalletters
of cyffers ter andere zyde met een betoog van het wederzydsch nut
voor het menschdom.

318

31 oktober

309

J. de Rhoer, De

319

28 november

320

26 december

30 november Dezelfde,Vervolg van nrs. 280,282,283,3m, 306 en

321

27 maart, ook gelezen 30 oktober

R.K. Driessen, Iets over de Dekenlammeren, Bong
haver en Koeschotten.

322

25 juni

J. van Woestenberg, De invloed van de Schouwburg
op het Zedelyk Karakter.

323

27 november J. de Rhoer, Bericht wegens het Stadsboek, en eeni
ge Aanmerkingen over de oude Schutterij.

324

24 december

22februari

Pragmatieke Oorlog.

J.R. van Eerde, Het gebruik der talen tot ophelde
ring van de Oude geschiedenissen der Valken.

H.A. Spandaw, Aanmerkingen
over het begrip van Burgerlyke Straffen, en het Recht om dezel
ven toe te voegen.

29 maart

3n

26 april

312

31 mei

H.G. Homan, De Spreekwys in Clip en Cas te zyn.

313

28 juni

J.R. van Eerde, Aanmerkingen over de Nederduitsche

325

J. van Woestenberg, Schets over de Letterkundige
en Zedelyke toestand der Toneelspelen onder de Grieken.

326

R.K. Driessen, Opgave van eenige nog ongedrukte
Stukken, betreffende het verband en de betrekking, welke tus
schen de Stad Groningen en de Bisschoppen van Utrecht voor
maals hebben plaats gehad.*

327

25juni H.D. Guyot, Iets over het afscheiden van Kerk en Staat
byzonder betrekkelyk Art. II der Staats regeling.

328

24 september

H.G. Homan, Vervolg van nr. 312.

329

26 november

J. van Woestenberg� ·Het

C.H. Tjadenjullens, Vervolg van nr. 285.

314

27 september

315

25 oktober, ook gelezen op 28februari en 28 maart 1801

316

29 november

317

J. van Woes
tenberg, Schets over den letterkundigen en Zedelyken toestand
der Toneelspelen onder de Romeinen.
T. Modderman, Eenige voorzorgen, ten einde den
trap der Kwaadaartigheid der Kinderpokjes Stadswyze te Ken
nen en deze Ziekte te bestieren.

30 mei

C.H. Tjadenjullens, De vryheid der Drukpers.
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1

1

1802

J. Cannegieter, De legitimatione liberorum sub pallia
Sive huyck mantelkinderen.

310

Taal.

1801

T.A. ten Berge, (Hetzelfde onderwerp als dat van het
vertoog vermeld onder nr. 127, door de opsteller ingediend op 24
december 1779!). (Zie onder nr. 386).

tegenwoordige Staatsgesteldheid
van Nederland. (In wezen vervolg van nrs. 280, 282, 283, 301 en
306.).

J. de Rhoer, De

3°7-

1800

27juni, ook gelezen 26 september J. van W oestenberg,De toestand
waarin de Rederyk Kamers en het Toneel zich in vroegere tyden
hier te lande en in Engeland bevonden hebben.

M.J. Busch, Aanmerkingen over het gerigtelyk ge
neeskundig Raport in Crimineele Zaken.

30 april J. R. van Eerde, Algemeen Ontwerp voor een Gronin
ger Idioticon; namentlyk hoe het zelve diende ingericht te wor
den.
28 mei

verdeelen der Erfnissen
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1803

1804

1805

1806

330

ter aanwyzing diendende van den weg langs welken Somtyds aan
een Testament of aan een uiterste wils bepaling die in der eersten
opslag schynt onuitvoerlyk te zyn voldaan kan worden.

344

28 november

345

26 december

J. de Rhoer, De Aart en inborst onzer Vaderlanders
- 's volks welgesteldheid - het inwendig vermogen dezer Lan
den en derzelver voortbrengselen.

346

27 februari

347

H.A. Spandaw, Eenige Aanmerkingen op het bepalen
van doodstraf op huisbraak in het ontwerp tot een Lyfstraffelyk
wetboek voor ons Vaderland.

348

29 mei C.C. Paehlig, De vraag 'of een beklemd Meyer, vooral
indien hy eene, naar den huidige Styl zoogenaamde vaste en al
toosdurende Beklemminge heeft, het recht heeft buiten Toestem
ming van den Eigenaar der Landen, tot de vergraving van de
Veenen het zy te graven of te baggelen.'

34 9

30 oktober, ook gelezen 27 november en 26 december en 26 februari en 25
maart 1808 J. W. Racer, Aanmerkingen over de Grondbeginse

25 februari

A.J. de Sitter, Vervolg van nr. 229.

331

31 maart

332

28 april

333

26 mei

Dezelfde, Vervolg van nrs. 330 en 332.

334

30 Juni

R.K. Driessen, De Gendsche Bevrediging.*

335

27 oktober

336

30 november

337

28 december

338

28 maart

J. de Rhoer,

H.G. Roman, Iets over den Eed.

J.R. van Eerde, De Verdeeling der Duitsche taal in
twee hoofd-tongvallen.
J. van Woestenberg,

C.H. Tjadenjullens, De Gesteldheid van deze
Stads regering naar aanleiding van de prologen, voor het Stads
boek of diens Regten zoo als het zelve in Negen boeken is vervat.
R.K. Driessen, Vervolg van nrs. 343 en 344. *

27 maart

350

H.O. Feith, [De vraag,] of de
Beklemming naar Ommelander Landrecht geteld moet worden
in de vaste dan wel onder de losse goederen.

351

26 december, gelezen 28 oktober 1808

352

29 april, gelezen 27 mei

353

J. de Rhoer, Geschiedkundige verhandeling over
het schouwen van wonden.

26 november H. Trip, Eenige aanmerkingen over de onderschei
dene wyze, waarop de Wetgevers door de Maatregelen van Poli
tie en Lyfstraffelyke Wetten het doel der maatschappy zoekt te be
vorderen, de onderscheidene middelen daarby door hen gekozen,
en de wyze van toepassing van dezelve.

354

30 december

R.K. Driessen, De Mandaten van nieuwe lnhuiring
van beklemd Land.*

355

26 mei

H.O. Feith, De plicht des Richters opzichtelyk getuigen.

31 mei

340

25 oktober

T. Sijpkens, Bedenkingen over de Regtmatigheid der

doodstraf.
R. de Rhoer Ottens, De invloed der Wetgeving op
de Landbouw.

341

28 november

342

27 december

31 oktober

1:8 / Ly"st van vertogen en verhandelingen

1807

len van de Landrechten van Overyssel.

Het Factum Antichreticum.

H.A. Spandaw, Eenige Aanmerkingen op de verhan
deling van M. Siegenbeek, over de welluidendheid, te vinden in
de werken van de Bataafsche Maatschappij der Nederlandsche
Taal- en Dichtkunde.

339

343

Vervolg van nr. 330.

Dezelfde, Vervolg van nr. 343.*

27 november, gelezen 29 april 1808

34o.

T. Sijpkens, Vervolg van nr.

H.O. Feith, Vervolg van nr. 350.

1808

W.C. Star Lichtenvoort, Iets tot Inlichtingen no
pens den Oorsprong van het Ommelander Landrecht.

Th. van Swinderen, Hetgeen de overheid mag en moet
doen ter bevordering van de verligting.
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1809

26 mez; gelezen 27 oktober C.C. Paehlig, De Legum ditionis Gro
ninganae quae e jure Canonico ut fonte Suo sunt, derivatae indo
le earundemque necessaria cum praesentis populi ingenio confir
matione universa legum reformatione efficienda.

1810

357

29 november

27 december Tb. van Swinderen, Dat gedeelte der Fransche Wet
geving hetwelk het onderwys der Jeugd betreft.

23 februari J.R. van Eerde, Aanmerkingen betrekkelyk de ge
schiedenis van het thans gedrukt wordende Stadsboek.

28 april P.G. Sevenstern, De aart en Natuur van het Contract
tusschen Heer en Dienstboden benevens derzelver onderlinge
Rechten en plichten naar het Fransche Regt.

26januari, gelezen 30 maart C.H. TjadenJullens, De Noodzake
lykheid eener verandering in de wetgeving, uit de verandering
der omstandigheden afgeleid.
359

27 april T.A. ten Berge, Vervolg van nrs. (127) en 318. (Zie on
der nr. 386).

28 december M .J. Busch, Aanmerkingen over de geregtelyke '
schouwing van gevonden Lykjes van pas geboren kinderen.

1811

25 januari T. Sijpkens, De vraag, 'of de bestaanbaarheid van
een Testament, voor de invoering van het Wetboek Napoleon ge
maakt, en na de invoering van hetzelve met de dood van den
Testator bekrachtigd, moet worden beoordeeld naar de oude wet
ten waaronder de Dispositie gemaakt is, of naar het wetboek Na
poleon, waaronder de Testator is overleden.'*

37 °

27 november H.O. Feith, De afkoopbaarheid der Erfpachten en
der vaste en altoos duurende Beklemmingen, in het Departement
van de WesterEems sedert de executoir verklaring der Fransche
Wetten van den 18de December 1790 in de Hollandsche departe
menten.

371

25 december

372

27 maart H. Trip, Het Recht van Hypotheek en de formaliteiten
by de vorige en thans bestaande Wetten voorgeschreven, om het
zelve te constitueeren en te bewaren.

373

30 april

374

26 november

375

25 maart

29 maart R. de Rhoer Ottens, Proeve van vergelyking van het
Oude Westerwoldsche Landregt van 1470 met het Nieuwe Land
regt van 1567.
26 april

Dezelfde, Vervolg van nr. 363.

Dezelfde, Vervolg van nr. 370.

1813

Dezelfde, Vervolg van nr. 372.
P.G. Sevenstern, Vervolg van nr. 368.

H. Nienhuis, De terugwerkende Kragt der Wetten.

1814

27 mei J.R. van Eerde, Eenige berichten nopens Salkerland en
hunne taal en gewoonten.
377

25 oktober C.C. Paehlig, De verdiensten van de nieuwe Fran
sche Proces Order, in het voorkomen van processen, en in eene
juiste regeling van hetzelve. (Gehouden in het latijn).

29 december T.A. ten Berge, Vervolg van nrs. (127), 318, 359 en
360. (Zie onder nr. 386).
29 maart J.R. van Eerde, De Regeringsvorm van de Stad en
Ommelanden.

379
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1812

30 oktober M .J. Busch, De vraag, 'Wat bij gerechtelijke lijk
schouwingen van gevondene kinderen te oordelen zij over het
verzuim der afbinding van de navelstreng'.

25 mei Dezelfde, Vervolg van nrs. (127), 318 en 359. (Zie onder
nr. 386).
26 oktober H.A. Spandaw, De Invloed des tegenwoordigen tyds
op de beoefening der Wetenschappen.

Dezelfde, Vervolg van nr. 365.

31 mei H.O. Feith, Opheldering van eenige oude woorden uit
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1815
1816

het Stadsboek,wier betekenis min bekend was, beginnende met
het eerste boek.
T. Sijpkens, Opheldering van eenige oude woorden
uit het Stadsboek. (Een vervolg op het vertoog van H.O. Feith

25 oktober

onder nr. 379).

1817

H. Trip,De kwestie 'of halfbroeders en Zusters kracht
Art. 750 van het Wetboek ( = Code Civil) alle Andere bloedver
wanten ook van de Linie waarin zy niet aan de Erflater zonder
ouders na te laten, overleden verwant zyn, uitsluiten, en alleen
tot de geheele Nalatenschap toetreden'.

28 maart

N. Westendorp,De oude begraafplaatsen en grafheuvels
in Munsterland en Drenthe.

1

H. Nienhuis,De juiste bepaling van hetfalsum in te
genoverstelling van bedrog (escroquerie).

26 november

391

25 februari
Demagoro.

J. ten Brink, Beknopte geschiedenis van

het woord

39 2

31 maart J.A. Uilkens,De wyze op welke zich de Staat de Huis
houdkunde behoort aan te trekken.*

393

28 april B.H. Lulofs, De ordalia of Gods oordeelen in de Mid
deleeuwen.

394

26 mei

395

26 oktober O.J. Muller,Het onderscheid tusschen het Regt van
gereserveerd Eigendom en dat van Hypotheek.

1820

G.W. Eekhout, Het Schuttings regt.

30 mei

J.E. Paehlig, [De kwestie] 'of een beklemde Meyer
het regt hebbe,turf uit het Veen te graven of baggeren,ofschoon
hem als Beklemde Meyer vryheid zy gegeven het land te gebrui
ken naar zyn welgevallen en daarmede te doen,als een waar eige
naar met het zyne te doen geoorloofd is'. (Zie ook onder nr. 348).

29 oktober

1818

T. Sij pkens, De vraag 'kan en zoo ja, wat behoort de
Wetgever onder het oog te houden,en vast te stellen by de invoe
ring van het nieuw Burgerlyk wetboek,met betrekking tot het Be
klemregt.

27 maart

29 december
luvie.

27 februari ].R. van Eerde, Eene bydrage tot eene Inleidende
geschiedenis van het Stadsboek van Groningen.
_
397

29 mei J.R. van Eerde,Aanmerkingen,welker behandeling een
gedeelte van eene inleiding zoude kunnen uitmaken van het uit
te geven Stadsboek van Groningen.
T.A. ten Berge,Vervolg van nrs. (127),318,359,360
en 377(Nrs. (127), 318,359,360,377 en 386 gedr. Verh. PEIP vr, 121-264).

26 december

1819

26 maart

399

H. Trip, De vraag: 'Welke zyn de gebreken die een
hypothecaire Inscriptie krachteloos maken?'.

30 oktober

401
N. Westendorp, De oorsprong der Fransche Taal.

389

29 oktober J.E. Paehlig,De Regtsbepaling by het Fransche Cri
minele Wetboek.
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29 mei R. de Rhoer Ottens,Het middel van Surseance van be
taling vergeleken met de bestaande wetten op de faillissementen.

boek van Groningen.

28 mei

27 maart H.O. Feith, De vraag of het Huwelyk onder de Frie
sche Katholyken geoorloofd is geweest nadat hetzelve door de
Roomsche Kerk den Geestelyken over het algemeen ontzegd is
geworden. (Zie onder nr. 446).
24 april T.A. ten Berge, Het bewys m Lyfstraffelyke Zaken,
vooral door middel van Getuigen.

J.R. van Eerde, Nadere aanmerkingen over het Stads

388

T. Sijpkens,Eene verhandeling over het regt van al

H.H. Brongers,Het Solemneele by het voltrekken
van huwelyken,byzonder met opzicht tot de vraag: 'Is het by ee
ne volgende wetgeving te wenschen dat er op het voltrekken van
den echt verordeningen worden gemaakt waar door het huwelyk
zoo veel mogelyk, op eene plegtige wyze worde aangega'.an?'.

27 november
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1821

1822

N. Westendorp, De verhuizing der Galliers.

402

25 december

403

26 februari H. Nienhuis, De Steeds voortduurende praktische
bruikbaarheid der afgeschafte burgerlyke wetten, in ons Vader
land en de noodzakelykheid van derzelver beoeffening voor den
Regtsgeleerden.

404

26 maart J.E. Paehlig, De vraag: 'Of eene dispositie waarby ie
mand tot Erfgenaam wordt benoemd, terwyl aan een ander het
Vruchtgebruik gemaakt wordt met magt om te verteren, behoort
tot de door de wet verbodene Substitutien?'.

1823

405

30 april A. Ypey, [De vraag] of in vroeger dagen, de Stad Gro
ningen al dan niet tot Drenthe behoord hebbe.

406

28 mei

407

B.H. Lulofs, Eenige Aanmerkingen over het Nut en
aangename der Woorden ... kunde in het Aantonen van het ge
paste en eigenaardige van veele woorden en spreekwyzen in onze
taal.

408

G. W. Eekhout, Vluchtig onderzoek over het Ver
mogen der administrative en der Regterlyke magten en over de
conflicten tusschen deze beide ontstaan kunnende.

409

31 december

4ro

28 januari

4n

25 februari ]. ten Brink, De Legitimiteit.

412

25 maart H. Nienhuis, De wenselijkheid dat by de invoering van
een nieuw Burgerlyk Wetboek de bepaling vervat in het laatste
gedeelte van Art. 33 van de algemeene Inleiding van het ontwerp
van voorzeid Wetboek by eene transitoire wet werde daargesteld.

413

J. ten Brink, Proeven eener vertaling uit de eerste Philip
pische Redevoering van Cicero.

3 juni

415

29 oktober G. de Wal, Onderzoek of de bepaling in de Grond
wet, dat namelyk de beweeggronden des Regters in het Vonnis
opgenomen moeten worden, goed is.

416

25 november ].R. van Eerde, De oudste Wetten en regten der
Duitsche Volken, waaronder ook de Friesen behooren, zoo als die
by de Romeinsche Schryvers Voorkomen.

417

30 december J. Baart de la Faille, De Krankzinnigheid.

418

30 december J.R. van Eerde, Een bericht betreffende den Ouden
toestand van Westerwolde in de Frankische tyden, als een Ko
ninklyk familie goed.

418a

24 februari J.R. Modderman, De Legitimatie per rescriptum
principis onder onze tegenwoordige Grondwet, en onder het
thans vigerend burgerlyk Wetboek met aanhaling van een voor
beeld daarvan in 's Konings besluit van den roden november 1823.

29 oktober

26 november

O.J.

419

30 maart

420

2 7 april

421

25 mei G.W. Eekhout, De Jurisprudentie der conflicten: hou
dende de beslissingen door den Koning in cas van conflict geno
men, sedert het besluit organiseerende de conflicten, van den
5den October 1822.

422

25 oktober J.R. van Eerde, De Regeringsvorm in deze provintie
onder de vorsten.

423

30 november

Muller, De toepassing van art. 600 des wetboek
van Burgerlyke Regtspleging.
B.H. Lulofs, De ironie of Spotspraak.

29 april H. de Ranitz, [De vraag] 'of en in hoe verre, en op welk
eene wyze de Wetten ter kennis van het volk kunnen en moeten
worden gebracht.'
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B.H. Lulofs, Eenige aanmerkingen over het geen men
de Numerus noemt in de prosa Styl.

414

424

Dezelfde, Vervolg van nr. 418a.
Dezelfde, Vervolg van nrs. 418a en 419.

H.O. Feith, De redevoeringen van Demosthenes,
voor de Kroon.

28 december
et forma.

425

1824

22februari

J. ten Brink, De Tragoediae graecae origine materia
R. de Rhoer Ottens, Het belang en de doelmatigheid
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1825

van afzonderlyke Regtbanken van Koophandel, niet alleen, maar
ook na afzonderlyke Wetten Regt doende, en ten minste meeren
deels uit kooplieden bestaande.
426

29 maart H. Trip, Het Strand regt, byzonder in onze Provintie.

427

31 mei N. Westendorp, Het beduidende in den vorm en de rig

ting der oude tempelen.

428

25 oktober J.R. Modderman, Vervolg van nrs. 418a, 419 en 420.

429

29 november J.E. Paehlig, De Natuur en bewyskragt der inditien

436

20 mei H. de Ranitz, De betrekking van de stad Groningen tot
het Hanse verbond.

437

30 oktober

438

2 7 november Dezelfde, Vervolg van nr. 437.

439

27 december G.W. Eekhout, Eenige Aanmerkingen op de by Ons

1826

431

27 december A. Ypey, De betekenis van het woord Moordberner,

440

26 februari J. Baart de la Faille, Eene beoordeeling van eenige
crimineele gevallen, in de laatste jaren voorgevallen, van welke
krankzinnigheid (monomanie) oorzaak was.*

441

25 maart J.E. Paehlig, Het regt van retour naar de Oude Land

voorkomende in het 2de boek van het Groninger Stadsboek ten
bewyze dat het woord eenen brandstigter betekend, die den dood
verdiend heeft.

442

29 april A. Schneiter, De fragmenten van Cicero de Republica.

28 februari J. ten Brink, Voorstelling van de Saturnalien van

443

2 7 mei W. de Sitter, Eene Aanmerking over het doel der voog

Lucianus.
432

433

G. de Wal, De nacht in betrekking tot het Strafregt.

bestaande Crimineele verordening.

in de crimineele Regtspleging.

430

G.W. Eekhout, Losse gedachten, betrekkelyk de wyze
waarop onze nieuwe Wetgeving in stand koomt, in vergelyking
van hetgeen in het zelfde geval plaats had by de Franschen, en be
trekkelyk het stilzwygen dat ook hierby onder onze Regtsgeleer
den plaats heeft.

Advocaats L'Oyseau de Mauleon voor de Zonen van de rampza
ligen omgekomene Johan Calos te Toulouse uit Godsdiensthaat
omgebragt.

434

30 mei O.J. Muller, Het Ommelander Land-Regt, B[oek] 3 art.

435

26 december R. Brongers, Waarom men heeft gemaakt Wetten
ter bestraffing der deugnieten en geene Wetten ter beloning der
deugdzamen?

r6 en de onderscheidene Leringe van dat Artikel in onderscheide
ne uitgaven voorkomende.
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1828

regten, van het Oldambt en Wedde en Westerwoldingerland.

d yen, volgens het tegenwoordig wetboek en de vraag in hoe verre
het doel van de Wetgever daarby bedoeld bereikt is.*

28 maart

25 april B.H. Lulofs, Overzigt van het pleitschrift des franschen

1827

444

25 november J.R. van Eerde, De quibusdam, Frisiae locis apud
scriptores Romanos Graecosque obvius atque nominibus pago
rum, in vita Ludgeri ab Alfredo memoratis.

445

30 december H.O. Feith, Vervolg van nr. 397.*

446

24 februari Dezelfde, Vervolg van nrs. 397 en 445. *
(Nrs. 397, 445 en 446 gedr. Verh.

447

PEIP

vr, 265-596).

31 maart

G.W. Eekhout, Eenige bepalingen ten opzichte van
het Huwelyk en voornamelyk ten opzichte van de Echtscheiding
en Scheiding van Tafel en bed in ons nieuw Burgerlyk Wetboek
voorkomende.*

28 april H. Trip, De toepassing van den Titel van het Erfpacht
recht, op het altoosdurend Beklem Contract in het nieuw Burger
lyk Wetboek. *
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1829

44 9

26 mei H.H. Bron gers, De oorzaken die de Nederlanders over
het algemeen hebben tegen de Wetten op de Registratie.

460

25 oktober J.H. Philipse, De Coloni of adscriptii van de Romei
nen in vergelijking met de horigen van latere tijden.*

450

27 oktober N. Westendorp, Overzigt over de Romeinsche Oud
heden in de Noordelyke Provintien van ons Vaderland. (Gedr.
Verh. PEIP vr, r-120 ).

46r

29 november

451

24 november H. Nienhuis, [Stelling,] dat de bepaling van artikel

4fo

27 december H.O. Feith, De Sporen, welke van de Oude Saksi
sche wetten en regtspleging in de voormalige wetten en regtsple
ging in deze Provincie voornamelijk in de Ommelanden nog ge
vonden worden.

463

24 april H. Trip, De toepassing van de Wet op het registratie

464

20 mei H.H. Brongers, Het afsluiten van het Reitdiep of een
korte beschouwing van de Rivier de Hunze in betrekking van de
zelve voor de Stad en provincie Groningen.*

465

30 oktober N. Westendorp, De oude zegels in deze provincie ge
bruikelijk.

466

27 november H. Nienhuis, Het is steeds voor wenschelijk te hou

467

28 december J.E. Paehlig, De oude Groninger huwelijkscontrac
ten.

468

26 februari B.H. Lulofs, Eenige aanmerkingen over de Neder
landsche Etymologie.

469

26 maart G.W. Eekhout, De noodzaak van antwoord, zoowel bij
de Fransche als bij onze voor den toekomst gearresteerde
procesorder.*

470

30 april H.H. Brongers, De rechten van de famille Staghouwer

471

28 mei H. de Ranitz, De inrigting der stedelijke Bestuuren in

452

1830

1831

2 der Wet op het Erfpachts-regt niet belet, om ook thans nog Lan
deryen in vaste altoos duurende en onopzegbare beklemming uit
te doen.

28 december J.E. Paehlig, Het Proces tegen de Heer de la Pirar

diere en de Regters van Chatillon volgens het pleidooi van den
Heer d' Aguesseau. *

453

23 februari A. Ypey, De grenzen van het oude Friesland, in ver
schillende tijdperken der Geschiedenis.*

4 54

23 maart B.H. Lulofa, Eenige zonderlinge maatberekeningen in

455

26 oktober

H. de Ranitz, Een korte Vergelijking van de tegen
woordige Fransche met de aanstaande Nederlandsche wetgeving
over het stelsel van hypotheken.*

456

30 november

457

28 december

458

20 maart

A. Schneiter, Plato's heldere en bruikbare inzigten in
de Staatkunde en zijne boeken over den Staat door hem ontwik
keld.

459

31 mei G.A.G. van Maanen, Het al of niet bestaan van heime

de Middeleeuwen.

J. R. van Eerde, Eenige aanmerkingen over de
Godsdienst bij oude en latere volken.

J. Baart de la Faille, De mogelijkheid van een gereg
telijk onderzoek naar de door Geneeskunst-oefenaren aangewen
de behandeling hunner lijders.*

lijke Westphaalsche gerigten in het Sticht van Utrecht en de daar
onder behoorende Landen.*
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N. Westendorp, Het Stadboek van Groningen van
het jaar 1425.*

regt op de overdragt van beklemde landerijen.*

1832

den, dat bij de tegenwoordige herziening onzer wetgeving dezelve
wort aangevuld door een volledig zamenstel van stellige regtsbe
palingen omtrent de middelen tot handhaving van het recht.

op het eiland Schiermonnikoog.

ons Rijk naar de tegenwoordige Grondwet.*
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1833

472

473

1834

J.R. van Eerde, De causis quae etiam inter populas
Christianas, quaedam matrimonia ut ille.gitima spectentur, quip
pe inita inter Viros et feminas diversam de religione sententiam
professos.

20 oktober

M. SchaaffGratama,
rechtsgeleerde.

475

W. de Sitter, Eenige bedenkingen over de wetsbepalin
gen opzigtelijk het stuk van Rebellie en vereeniging vermeld bij
de artikelen 214 en volg. van het Wetboek van Strafrecht.*

476

477

26 april

485

31 mei H. de Ranitz, De Sporen van het verblijf der Heidens of
Egyptenaren in de Nederlanden uit de tegen hen uitgevaardigde
placcaaten en ordonnancien.

486

25 oktober

48 7

29 november J. Baart de la Faille, De voorgewende ziekten, be
paaldelyk de lichamelijke.

488

2 7 december

489

28 februari G .J. Meijer, Het Charter van Cortenberge van het

490

25 april

491

30 mei Dezelfde, De Geschiedkundige oorsprong des regtsge
leerden begrips van het doel des Staats.

31 december J. Baart de la Faille, Het stuk van de prioriteit van
dood of de praesumtien van overleving.

474

25 februari

Prof.Gabinus de Wal

als

25 maart

A. Schneiter, Cicero heeft in zijne redevoering pro Mu
rena en zijne oordeelvelling over de waarde der rechtsgeleerde
kennis zijne ware meening uitgesproken.*

29 april

28 oktober G.J. Meyer, Eene Keur van Antwerpen van het jaar
MCCXCII.

1835

H.O. _Feith, Vervolg van nr. 462.

478

30 december

479

24 februari M. SchaaffGratama, De oorsprong en aard der oud
ste Germaansche wetten.

R. Brongers, Algemeene beschouwing over het contract
van beklemming.

484

492

E. van Eerde, De oudste wetten en regten der Duit
sche volken, zooals die bij de Romeinsche schrijvers voorkomen.

Dezelfde, Vervolg van nr. 487.

jaar 1312.

1837

M. SchaaffGratama, De Geschiedkundige oorsprong
van de regtsbegrippen omtrent de betrekkingen tusschen vorsten
en onderdanen in het jongere of Germaansche Europa.

C. Star Numan, De betrekking van het Genootschap
bij deszelfs oprigting en thans, tot de toenmalige en tegen
woordige behoefte en gesteldheid der Regtsstudie in Nederland
en Duitschland.

31 oktober
PEIP

480

1836

H. Nienhuis, Het ongegronde der uitspraak error
communis jus facit, bepaaldelijk met betrekking tot derzelve toe
passing op instrumentaire getuigen.

24 november

493

28 november

494

26 december J.E. van Panhuys, De staatkundige invloed der Gil
den in Groningen.

495

2 7februari

496

2 7 maart

J.E. Paehlig, Vervolg van nrs. 348 en 383.

48!

29 december

482

23 februari B.H. Lulofs, Het symbolische in de oud-Drentsche
regtspleging in 't algemeen en meer bepaaldelijk bij de overdrag
ten van eigendom.

483

29 maart G.W. Eekhout, De nadeelige gevolgen, welke uit het
beklemregt in deze provincie ontsproten zijn, zoo voor eigenaars
als meyers.
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A. Modderman, Eenige bedenkingen opzigtelijk
Art. 463 van het lijfstraffelijk Wetboek.

H. Reiger, De hoofdgebreken van het in het Konink
rijk der Nederlanden vigerend reglement van regtspleging bij de
Landsmagt.
T. P. Tresling, De oorsprong der Gewest. Landswer
ven en Hoofdmannen Kamer binnen de stad Groningen.
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1838

497

24 april J.J. Cremers, Het regt van gereserveerden eigendom in
verband beschouwd met de tegenwoordige wetgeving.

498

30 mei A. Oudeman, Wanneer kan de misdaad van bigamie
door een Franschman buitenlands gepleegd, in Frankrijk worden
veroordeeld?

499

30 oktober M. SchaaffGratama, De oorsprong en voortgang der
wetgeving omtrent het burgerlijk recht vooral op onzen vader
landschen grond.

500

1839

1840

27 november H. Trip, Bijzonderheden nopens den Kersvloed in
deProvincie Groningen voorgevallen in het jaar 1717 en middelen
tot hulp en herstel der dijken aangewend, voornamentlijk opge
maakt uit een Journaal van den Commies Provinciaaal Th. van
Seratt in M.S. berustende op het stadsarchief te Groningen.

501

26 december J.S.G. Koning, Het Bellingwoldsche Landregt,
voornamentlijk deszelfs geschiedenis.

502

26 februari T.P. Tresling, De ontwikkeling der Regtsmagt in
hooger beroep voor de Ommelanden binnen de stad Groningen. :

503

30 april J.E. Paehlig, Art. 24 Boek IV van het Oldambster Land
recht.

504

28 mei B.H. Lulofs, Eenige aanmerkingen over den Groning
schen tongval.

505

26 november J. Baart de la Faille, De Moordmonomanie.

506

24 december T.P. Tresling, Heeft men het recht een eisch in re
conventie in te stellen, wanneer de beslissing over dien eisch
grootendeels _of geheel afhangt van de beslissing van den eisch in
conventie?-

507

508

25 februari Dezelfde, Overzigt der aanvallen, overrompelingen
en belegeringen die_de stad Groningen van de vroegste tijden aan
ondergaan heeft.
31 maart H.R. Hayenga, De wettelijke toestand der slavernij in
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de West-Indische Volksplantingen van denStaat met beantwoor
ding der vraag of op het tegenwoordig tijdstip het al of niet raad
zaam zij middelen te beramen tot het emancipeeren onzer slaven
in die Kolonien in navolging van hetgeen het Britsch Gouverne
ment in de haare gedaan heeft: Zoo neen, welke aanvankelijk de
weg is die tot het bereiken van dit menschlievend doeleinde voor
de toekomst behoudens de regten van derden kan en veilig mag
worden ingeslagen.
509

26 mei B.H. Lulofs, Een fragment van een oud-Duitsch
dichtstuk uit de negende eeuw, het lied van Hildebrand en Hadubrand
geheeten.

510

27 oktober M. Schaaf Gratama, Eenige aanmerkingen over den
oorsprong en het doel van de instrumentaire getuigen.

511

24 november G.J. Meijer, De handvest van Christiaan den Twee
den, Koning van Denemarken en Noorwegen.

512

29 december A. Oudeman, De regtskracht der Criminele Ordon
nantien van Koning Philips II in ons vaderland.

513

23februari A. Modderman, Eenige aanmerkingen en bedenkin
gen op de nieuwe Wetgeving in ons vaderland.

514

30 maart H. Reiger, De middelen, die zouden kunnen strekken
tot herstel der tot hiertoe zoo gebrekkige militaire regtspleging in
ons land.

515

27 april ].S.G. Koning, De Marken, in het bijzonder die van
Westerwolde.

516

27 mei T.P. Tresling, De verdiensten der Groningers van vroe
ger dagen ten toon gespreid in de Diplomatie.

517

26 oktober
zettingen.

518

30 november A. Oudeman, Het verschil van straffen bij onder
scheidene volken in verschillende tijden gesteld op echtbreuk.

f

J.J.

Cremers, Bedenkingen over den titel der onder
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1841

1842

51 9

28 december
geest.

520

22 februari C. Star Nu man, Ook de Code Pénal bevat vele spo
ren van ou d regt op Germaanschen en Nederlandschen b odem
ontstaan.

521

29 maart H. Nienhuis,
Regtsmagt.

522

26 april J.E. Paehlig, De opvordering der schorren en aanwas
sen door het Domein in het begin dezes jaars gedaan tegen onder
scheidene landgebruikers in deze Provincie.

Dezelfde, Het Weener congres en den Rev olutie

De prorogatie der Ju risdictie

of

31 mei J.H. Philipse, Eenige aanmerkingen over het in ons he
dendaagsch Regt bepaalde omtrent de Fidei-commissen in 't al
gemeen en meer bepaaldelijk over de Fidei Commissa residu i en
het d oor den erflater onvervreembaar verklaren der erfenis.
25 oktober C. Star N u man, Welke zijn de gebreken in de oor
spronkelijke of latere Staatsregeling der Nederlandsche Repu;
bliek, die haren val hebben veroorzaakt?

30 mei R.]. Westerho ff, Onze Minister van Financien is waar
schijnlijk d oor dwaling tot het doen der opeisching van de Kwel
derlanden geleid. Die eisch is niet gegrond en strijdig met den in
houd van Art. 538 Code Napoleon, waarop men zich in dezen be
roept.
531

31 oktober M. SchaaffGratama, De geschiedk u ndige oorsprong
en de ontwikkeling der wetgeving als zoodanig of als vorm be
schouwd.

532

28 november G.J. Meijer, De veranderingen welke alle volksta
len ondergaan.

533

26 december C. Star Numan, De geschiedenis van het Eu rope
sche volkenregt tusschen 1820-1830, beschou wd als mede bewij
zende, dat de beschaafde volken met elkander in regtsgemeen
schap moeten leven.

534

27 februari A. Modderman, De invloed van de V aderlandsche
wetten en instellingen op de zedelijkheid des Volks.

535

30 april H. Reiger, Eenige opmerkingen over het tegenwoordig
Wetboek van Strafvordering, vooral in vergelijking met den
Franschen Code d'Instruction Criminelle.

29 november H. de Ranitz, Welke is naar Art. 220 der Grondwet
de tegenw oordige stelling van de Zijlvestenijen in betrekking t ot
het staatsbestuur?
526

1843

29 oktober ].J. Cremers, De magt der plaatselijke bestuuren om
algemeene verordeningen daar te stellen, in 't bijzonder met be
trekking to t de Groningsche publicatie van den 12den Maart 1Rr8.

27 december E. van Eerde, Zijn de Gasthu izen hier ter stede
Gestichten van Weldadigheid dan wel Proveniers(?)-hu izen?
28 februari J.H. Philipse, De zoogenaamde zedelijke ligchamen,
voornamelijk met betrekking tot de beginselen en bepalingen om
trent Universitates of corpo ra in het Romeinsch Regt voorkomende.

528

28 maart H.R. Haijenga, De aard van het jus Thelachticum in
Oost Vriesland in vigueur.

52 9

25 april J. Baart de la Faille, Een geregtelijk geneesku ndig o�
derzoek naar de grenzen der toerekenbaarheid bij misdaden mt
vermoedelijke Krankzinnigheid.
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1844

537

27 november A. Oudeman, De invloed der Oud-Vaderlandsche
Zeeregten op ons Nederlandsch Wetb oek van Koophandel bij
zonderlijk op den vrden titel van het eerste boek.
30 december ]. S.G. Koning, Het beginsel in de Oud-Du itsche
gewoonte-regten, volgens hetwelk de erfgoederen, inzonderheid
de onroerende in de familie moesten blijven, en niet mogten ver
vreemd worden, ingelijks kenbaar en overgegaan in het Old
ambster Landregt van 16!8.

539

25 februari H.O. Feithjr., De oude Groninger Schutterijen en
Schu ttersgilden.
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1845

25 maart J.L. Schaap, De fransche Voorschriften over de verifi
catie van schuldvordering in faillite massa's (Art. 501 seq. C. de
Comm.) uit een praktisch oogpunt beschouwd, zijn beter dan de
Nederlandsche (Art. 8r5 seq. W.B.v.K.) in zoo verre bij de
eersten de Crediteuren verpligt waren hunne titels of bewijzen
van schuld, aan den Curator vóóraf in te leveren en zij bovendien
eerst geverifieerd moesten worden om over de pretentien van an
dere Crediteuren mede te mogen oordeelen, welke beide requisi
ten bij het Nederlandsche Wetboek van Koophandel niet zijn bij
behouden.
541

waarden, bepaaldelijk met opzigt tot de vraag: of en in hoe verre
het regt van beschikking der echtgenooten bij testamente geacht
kan worden beperkt te zijn door het, bij die huwelijksvoorwaar
den vastgestelde retour van goederen.

J.E. Paehlig,

Eenige afwijkingen van de fransche
wetgeving in onze nederlandsche wetgeving.

543

28 oktober

545

1846

30 september

B.H. Lulofs, Vlugtige aanmerkingen over de Oude
,
Moeso-Gotische taal en over hare verhouding tot de nieuwere
Duitsche talen.

25 november G.W. Eekhout, Eene beoordeelende beschouwing
van onze tegenwoordige wetgeving op het stuk van hoon en
laster.

29 september

55 °

M. Schaaf Gratama, De oorsprong en aard des regts
en de betrekking, die er bestaat tusschen het regt en de regtswe
tenschap, mitsgaders tusschen het regt en de zoogenaamde
regtsphilosophie en zedelijke wijsbegeerte of moraal, beschouwd
in verband met de Geschiedenis der menschheid.

55 1

24 november E. van Eerde, Het Regtswezen en de Regtsbedee
ling in deze Provincie, ten eersten aanleg, vóór de invoering van
het Fransch Keizerlijk Wetboek.

552

R.]. Westerhoff, De aloude natuurlijke gesteldheid
van den grond der provincie Groningen en over de veranderingen
daarin, van tijd tot tijd voorgevallen.

553

23 februari

554

30 maart A. Oudeman, Het voorzichtig gebruik der beraadsla
gingen over de wetten gehouden, bij hare uitlegging.

555

27 april J .J. Cremers, Bedenkingen over die bepalingen van het
Burgerlijk Wetboek, waarin gehandeld wordt over den invloed,
dien de onderlinge toestemming der echtgenooten op de ontbin
ding of de scheiding van den echt hebben.

30 december

G. Acker Stratingh, De beteekenis der woorden Terp

en Dorp.
C. Star Numan, De pligt van den Regtsgeleerde om
zorgvuldig te letten op de juistheid van uitdrukking, welke de ta
len bevatten.

24 februari

547

549

29 april H. Nienhuis, Onze oude Groninger huwelijksvoor

542

544

Schotschen handel in de Nederlanden en voornamelijk over den
Schotschen Stapel Court in Campvere.

556

25 april

J.H. Philipse, Eenige opmerkingen over den vroegsten
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27 oktober

f

29 december

A. Modderman, Vervolg van nr. 534.

28 september J .E. van Panhuys, De oorsprong, voortgang en
werking der aloude instelling van de gezworene gemeente.

557

26 oktober J.S.G. Koning, De Geschiedenis van het huis te Wed
de en deszelfs voormalige bezitters.

558

H.O. Feithjr., De wijze, waarop de Staten Gene
raal van onze republiek het Westerwoldsche bemagtigden, over
de aanspraak welke zij of eenige naburige Provincie daarop
maakten, en over den weg, langs welken de goederen van het
Klooster ter Apel gesaeculariseerd werden en aan de Stad Gro
ningen kwamen.

31 ma.art J. Baart de la Faille, Opheldering van art. 300 van het

Fransche Code Pénal (hetwelk nu nog in ons Vaderland wordt ge
volgd) betrekkelijk den Kindermoord en wel die begaan is aan een
Kind, dat nog niet heeft geademd.

G. Acker Stratingh, De oorsprong van de munt en
het wapen van Groningen.

30 november
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1847

559

1848

J.L. Schaap,

Het wenschelijke eener strafbepaling
tegen Nederlanders, die hun huwelijk hebben doen inzegenen, al
vorens hetzelve wettig te hebben doen voltrekken, evenzeer als
deswege eene straf wordt bedreigd tegen den Geestlijken, die zoo
danig huwelijk zal hebben ingezegend.

28 december

26 februari I.C.T. d 'Aulnis de Bourouill, Eenige opmerkingen
over de in Nederland bestaande rijks en gemeente policie en eene
hervorming van beide.

572

26 maart A. Oudeman, Het beginsel, waarvan de zwaardere of
ligtere straf tegen verwondingen of ligchaamsbeleedigingen moet
afhangen.
30 april ].S.G. Koning, De geschiedenis van het onderwijs in

C. Star Numan, Antiquiteiten in onze staatswet.

560

20 februari

56r

28 maart G. Acker Stratingh, Welke waren de oudste bewoners
van ons Vaderland?

573

562

25 april

R.Y. Muller, De voormalige wijze van procedeeren
omtrent overtredingen op het stuk der Jagt.

574

26 november

575

7januari G. Acker Stratingh, Eenige betwiste punten betrekke
lijk Westerwolde.

563

564

31 oktober

565

26 december

566

27 februari

567

27 maart

568

25 september

576

G. Acker Stratingh, De stichters der Hunnebedden.

B.H. Lulofs, De Angelsaksische taal en de voor
naamste letterkundige werken in dezelve nog voorhanden.
G.W. Eekhout, De tijdgeest, tevens met betrekking
tot de voorgenomene veranderingen in het regtswezen in Neder
land.
E. van Eerde, Waarom was er vroeger en nu nog geen
appèl van vonnissen in criminele zaken gewezen?

J.H. Philipse, Het belangrijk onderscheid tusschen

H.O. Feith, Het oude muntregt der Ommelanden.

J .J. Cremers, Het regt van de Stad en provincie Gro
ningen op het behoud van hare Hoogeschool is niet gegrond te
achten.
25februari

577

R.Y. Muller, Zijn interessen, waarover gehandeld
wordt in art. 1551 Burgerlijk Wetboek verschuldigd van af de leve
ring, indien bedongen is, dat de betaling na verloop van zeker ter
mijn zal plaats vinden?

578

29 april

579

28 oktober J.H. Geertsema, Het voormalige regt van beschik
king onder aanstaande echtgenooten van hunne goederen bij hu
welijks contract, bijzonderlijk wat aangaat de stipulatie van re
tour onder het Oldambster Landregt en ten betooge, dat deze niet
uitsloot latere testamentaire dispositie door de echtgenooten.

580

B.D.H. Tellegen, Eenige opmerkingen over het erf
regt in betrekking tot het regt van beklemming en wel met opzicht
tot de beide volgende vraagpunten:
a. Welke is het regtsgevolg van een uitersten wil, waarbij de erfge
namen volgens de wet worden ontroofd met opzigt tot eene door
den erflater bezetene beklemming?
b. Kan eene beklemming gelegateerd worden?

andere Stapelregten en den Schotschen Stapelcourt voorheen te
Veere gevestigd ( vervolg van nr. 548).

25 maart

J.E. Paehlig, Eenige aanmerkingen op het ontwerp van
wet der Regtelijke organisatie.

f

M. Schaaf Gratama, De onderlinge betrekking tus
schen de Kerk en den Staat en de scheiding, welke er tusschen de
ze beide plaats grijpt.

569

27 november

570

24 december A. Modderman, De gebruiken in vroegeren en late
ren tijd bij het houden van gastmalen en sommige daartoe betrek
kelijke verordeningen.
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1850

deze provincie, inzonderheid met betrekking tot de wetgeving.

26 september J .E. Paehlig, De al of niet opzegbaarheid van het
landgebruik van beklemde landerijen.

1849

571

25 november
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1851

29 december H.O. Feith, De plegtigheden en gebruiken, welke
bij het voltrekken van het huwelijk vroeger hier te lande en elders
in zwang waren.

1852

592

28februari J.H. Geertsema Czn, Welk regtsgevolg moet worden
toegekend aan een uitersten wil, waarbij de erfgenamen ab in
testato worden onterfd, met opzigt tot een regt van beklemming
't welk den erflater heeft toebehoord, meer bepaaldelijk in hoe
verre door het instellen van eenen erfgenaam niet behoorende tot
de bloedverwanten in het contract bedoeld, de beklemming al dan
niet geacht moet worden te zijn gecaduceerd?

5 93

28 maart I.C.T. d'Aulnis de Bourouill, Het is wenschelijk, dat
er eene straf worde bepaald op het uitreiken van aalmoezen aan
bedelaars.

594

25 april H. Edelinck, De Klagt over het toenemen der armoede
is zooal niet ongegrond, althans overdreven.

595

26 september

E. van Eerde, Het regt van representatie.

596

28 november

J.H. Philipse, Vervolg van nr. 584.

597

26 december R.J. Westerhof, Het aangeslijkte gedeelte der pro
vincie Groningen is reeds lang vóór Christus geboorte bevolkt ge
weest.

5 98

6 februari S. Gratama, Eenige bedenkingen omtrent de voor
schriften van ons Wetboek van Strafvordering aangaande het be
wijs der misdrijven Titel xxrr art. 427-445.

24 februari E. van Eerde, Eene beknopte geschiedenis van het
notariaat, van den vroegsten tot den tegenwoordigen tijd.
30 maart J. Baart de la Faille, De aanleiding van den dood van
de Gravin Görlits en het rechtsgeding daaromtrent gevoerd, over
de mogelijkheid of onmogelijkheid der zelfontbranding en mede
deeling van eenige gevallen en opmerkingen, welke voor de eerste
pleiten.
27 april J.H. Philip se, Eenige mededeelingen en opmerkingen
over de zoogenaamde Assises de Jérusalem.
26 oktober S. Gratama, De Geschiedenis beschouwd als de
hoogste levensvorm door het geestes bewust worden, bepaaldelijk
uit het oogpunt van het hedendaagsche staatsleven.
586

1853

30 november C. Star N uman, Grondregten, Heerlijke regten,
Leenregten in verband met art. 4 der additionele artikelen onzer '
Grondwet.
22 februari J.J. Cremers, De oorsprong, het gebruik en de
bestemming van de Ommelander Kas.

f

588

29 maart J. S.G. Koning, Eenige opmerkingen en wenschen met
betrekking tot de beoefening onzer provinciale regten vóór de in
voering van het Wetboek Napoleon ingerigt voor het Koningrijk
Holland.

599

27februari C. Star Numan, De wijze waarop de grond-Heerlijke
en leenregten bij de N ederlandsche wetgeving van 1795 tot 1848
zijn behandeld, in verband met het 4de der additioneele artikelen
onzer grondwet.

589

24 april H.O. Feith, Eene veroordeeling van Groningen door
het Veemgerigt te Wunnenberg in 1456.

600

27 maart A. Modderman, Eenige opmerkingen over de spreek
woorden.

59°

29 september G. Acker Stratingh, De Eems als Grensstroom be
schouwd in vroegeren en lateren tijd tusschen ons Gewest en Rijk
en Oost-Friesland en Hannover.

601

29 april

602

25 september W.J.A. Jonckbloet, Eenige opmerkingen betrekke
lijk de oorzaken van de materialistische rigting van den zooge
naamden Tiers état.

591

25 oktober B.D.H. Tellegen, Art. 9 der wet houdende algemeene
bepalingen der wetgeving van het Koningrijk der Nederlanden.
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1854

H.O. Feith, De wetten over tooverij en hekserij.
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1855

1856

603

J .L. Schaap, Eenige voorvallen uit mijne rechtsprak
tijk ten bewUze van de waarheid van het gezegde Lex dura sed
scripta.

604

27 november

605

25 december

606

E.T.dejongh, Eenige vragen voortvloeijende uit het
regt van gereserveerden eigendom.

607

26februari

608

25 maart B.D.H. Tellegen, Over de onsplitsbaarheid van het

30 oktober

6r6

31 maart J.H. Philipse, Eenige opmerkingen over de Cours de
Bourgeoisie dans le royaume de Jérusalem.

6r7

S. Gratama, Beschouwingen naar aanleiding van
en over de wet van 29 Juny 1854, houdende eenige veranderingen
in de straffen op misdrijven gesteld en bepaaldelijk over Art. 9
dier wet.

6r8

27 oktober

6r9

24 november H.Edelinck, De bedelarij, als invoerende eene wet
telijke liefdadigheid.

620

29 december

621

26 januari

622

J .L. Schaap, De bepalingen van het Wetb.vanBurg.
Regtsv.omtrent het armregt, het misbruik dat daarvan gemaakt
kan worden en de middelen om dat misbruik weg te nemen.

J. Leuringh, De oorzaken van de stuiting der verja

623

30 maart ].S.G.Koning, De huwelijksche voorwaarden onder
onze oude statutaire wetgeving.

28 oktober W.J.A. Jonckbloet, Een vertoog over de verhandeling
van Holman, Celten en Germanen en bepaaldelijk over zijne op

624

27 april

625

28 september

J.J.Cremers, Eenige opmerkingen over den in
vloed dien een vroeger regtstoestand onder de tegenwoordige
Jagtwet heeft op de uitoefening van het jagtregt in deze provincie.
G. Acker Stratingh, De Stad Groningen is te houden
voor eene oude Drentsche plaats.

29januari

J.H. Geertsema Czn, De huwelijksgemeenschap vol
gens het Nederlandsche regt.

aveu.
609
6ro

29 april

A.Modderman, Vervolg van nr. 600.

30 september
rmg.

6n

vatting van de afleiding van den naam Germanen.

1857

612

25 november

6r3

G. Diephuis, Is de gewoonte regtsbron volgens het
Nederlandsche regt?

6r4

27 januari J .A.Wijnne, Het standpunt, waaruit de strijd tus
schen de Patriciers en de Plebejers moet worden beschouwd.

627

24 februari J.Baart de laFaille, De leer van heldere tusschen
ruimten (lucida intervalla) in geregtelijk geneeskundig opzigt.

628

6r5

W.J.A. J onckbloet, De politieke partijen onder de
Republiek van de vereenigde Nederlanden.

30 december

72 / Lijst van vertogen en verhandelingen

626

29 september

Dezelfde, Vervolg van nr. 6r7.

J .J.Cremers, Eenige opmerkingen over art.187 van
het Burg. Wetboek.
H.O.Feith, De contracten van leistung.

23 februari

G. Acker Stratingh, Eene geschiedkundige Schets der
Ommelander hoofdlingen.

R.T.H.P.L.A.vanBonevalFaure, Een overzigt
van de verschillende meeningen over het wisselcontract.

J. H. Geertsema, Zijn ook andere dan wettige erfge
namen bevoegd eene uiterste wilsbeschikking nietig te doen ver
klaren? en beantwoordt die vraag ontkennend.
26 oktober

30 november B.D.H. Tellegen, De Geschiedenis van den regel
Juris Gentium: Vrij schip, vrij goed.

28 december H.Edelinck, De beginselen, welke de Nederland
sche wetgever ten grondslag heeft gelegd in zijne bepalingen om
~
trent de eefvolging bij versterf.
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1858

1859

fog

25 januari

J. Leuringh, D e verjaring.

29 maart J.A. Wijnne, D e resolutie van de Edelen en steden van
Holland en Westvrie sland van de 4den Augustus 1617, de scherpe
resolutie genaamd meer bepaaldelijk over den vorm dier resolutie
e n ove r het ve rbod daarin ge geven aan de hoven van Justitie.
631

B.D.H. Tellegen, H et appèl en het b eroep in cassatie
van beschikkingen op verzoekschriften.

26 april

641

27 november H .J. Trip, Het domicilie van onderstand volgens de
armenwet van 1854.

642

18 december H. Piccardt, D e bevoegdheid van Stadhouder en
Gedeputeerde Staten met opzigt tot het patronaatsregt in de Om
mel anden en de door hetzelve te begeven goederen is in 1597 teregt
door den landdag van Stad en lande geregeld.

643

27 september J.A. Wijnne, Het tweede punt der resolutie van 4
Aug. 16r7. (Zie hierboven nr. 630).
26 oktober

J. Baart de la Faille , Over de dilucida intervalla bij
Krankzinnigen en derzelver toerek enbaarheid in geregtelijk
geneeskundig opzigt.

B. Dorhout Mees, V erjaring van coupons van geld

25 maart J.H. Philipse, Phil ippus van Leyden, den oudsten de r
Hollandsche Juristen.

Overzigt

646

regtsspraak?

24 december J. L. Schaap, Eenige beschouwingen over de wet van
12 Maart r8r8 (Stbl. nr. 16) ter regeling van hetgeen betrekkelijk
is tot de uitoefening van de verschillende takk en der geneeskun
de, vooral ook met betrekking tot de Officieren van gezondheid
bij het leger, alsmede over de uitoefening der burgerlijke en der
militaire geneeskundige praktijk en derzelver grenzen uit een ju
ridiek oogpunt b eschouwd, vooral betrekkelijk de toepassing der
strafwet in geval van overtreding als zoodanig.

W.C.A. Alberda van Ekenstein, Het onde� wijs, ee_ n
radicaal midde l tot bere iking van het goede, dat de philantrop1e
van onzen tijd te vergee fs zoekt te b ereiken, een middel ook aan
te wenden door den Staat, zelfs door schoolpligtigheid.

28 februari

t al of
G.M. Busmann, Een historisch overzigt over he
en e n
ving
e
tg
e
w
e
nd
e
niet toelaten der echtscheiding in verschill
tijden.

27 maart

28januari H.O. Feith, De warfconstitutien en de warfsoordee

len.

B.J. Gratama, Het oude Germaansche burgregt.

S.M.S. Modderman, Als het regt van landgebruik,
het welk de meijer heeft, komt in hande n van den eigenaar of om
gekeerd, gaat het hypothecair verband, waarmede het landge
bruik mog t b ezwaard zijn, te niet?
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eeuwe n.

J .J. Cremers, Betoog ter bestrijding van de rede ge
houden door mr S.M.S. Modderman onder nr. 640.

tot nu toe niet is voldaan aan art. 150 der Grondwet.

25 september

R.J. We sterhoff, D e bedijking in vroeg ere

29 oktober

31 januari J.W. van Uildriks, Welke zijn de oorzaken waarom

24 april

30 april

24 september A. Modderman, V ervolg van nrs. 534 en 553.

27 december J. H. de Sitter, Welke is de stoffe voor de burgerlijke

1860

1861

26 februari

leeningen.
der bronnen
29 november L.J. N epveu tot Ameyde ,
e lande is zat
r
e
hi
waaruit eene geschiedenis van het notarisambt
men te brengen.

29 januari A. Modderman, Het honderdjarig be staan van het
Genootschap Pro Excolendo Jure Patria.

651

26 februari G. Acker Stratingh, De waarde der Kronijken van
Wierum voor de geschiedenis in het bijzonder van het Oud
Friesch Ommelander regt in de 13de eeuw, met vergelijking te
vens van de uitgave van Mattheus m et het oorspronkelijke.
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1862

25 maart J. H. Geertsema, De toepasselijkheid van Art. 291 der
Gemeentewet op de Beurt\,éeerreglementen.
29 april W.B.S. Boeles, Het Kerkelijk regtswezen in het Fries
land tusschen de Eems en de Lauwers tot aan de invoering der
nieu�e Bisdommen onder Philips n.
30 september

G. Acker Stratingh, Vervolg van nr.

651.

655 28 oktober J.A. Wijnne,

De beantwoording der tweeledige
vraag: hoe de souvereiniteit van de provincien der Ver: emgde
Nederlanden is ontstaan en waarop zij zich grondt, aan wie daa�
entegen door sommigen wordt toegekend en in hoever er voor dit
gevoelen iets kan worden aangevoerd.·�
B. Dorhout Mees, Een onderzoek naar de Kracht
der acte bij openbaren verkoop van roerende goederen opge
maakt en de vraag voornamelijk, wie tegen den Kooper, die
schuldig blijft de Koopsom te voldoen, eene vordering heeft om
hem tot die betaling te dwingen.

25 november

30 december L.J. Nepveu tot Ameyde, Eene schets van d:n
_
regtstoestand en van de onwettige bedwangmiddelen der pol�tie
ke drukpers gedurende het bestaan der Bataafsche Republiek,
bijzonder in de oude provincie Holland.

1863

27 januari ].W. van Uildriks, Art.
24 februari

245

van de Gemeentewet.

B.J. Gratama, Het Romaansche bewijsregt.

660

31 maart S.M.S. Modderman, In hoeverre is een meijer der ei
genaars toestemming benoodigd tot het overdragen van zijn recht
van beklemming?

66r

28 april

662

29 september

B.J. Gratama, Het nieuwere bewijsregt.

H.J. Trip, De ontwikkeling der veenkol�nien in de
ze provincie ten gevolge van de welbegrepene Staathmshoudkun
_
de onzer Groninger Regering sedert het begm der 17de eeuw.
27 oktober H. Piccardt, Beklemregterlijke toepassing bij het te
boek brengen van twee meijers.
76 / Ly'st van vertogen en verhandelingen

664 24 november

B.D.H. Tellegen, Eenige beschouwingen over de
gebeurtenissen van 1813 en hare gevolgen.

665 29 december l.J. Blaupot ten Cate, Centralisatie in de Gemeente
wet.

666 26januari

B. Cohen, Eenige opmerkingen betreffende de vraag
of de lijfsdwang in Nederland moet worden behouden of afge
schaft.

23 februari

1864

S. van Houten, De grond van het eigendomsinsti

tuut.

668 22 maart

S. Blaupot ten Cate, Het wenschelijke van drie Hooge
scholen in ons vaderland.

669 26 april

A.J. Thomassen à Thuessink van der Hoop, De aard
en den aanvang van het copijregt.

27 september 0. de Marees van Swinderen, De Staatsidee der
oudheid, der middeleeuwen en der nieuwe Geschiedenis.
25 oktober R. de Marees van Swinderen, De persoonsregten, die
het begrip van mensch tot grondslag hebben.
29 november

Th. Haakma Tresling,

Opmerkingen

over

de

doodstraf.

J. Baart de la Faille, De aard en de oorzaken van
zoogenaamde voorbijgaande Krankzinnigheid.

27 december

31 januari L.J. Nepveu tot Ameyde, Bijdragen tot de drukpers
geschiedenis hier te lande.
28 februari J .J. Cremers, Eenige beschouwingen over het be
klemregt, naar aanleiding van het proces tusschen den Heer van
Hoorn en Abel Derks Kinderen gevoerd.
28 maart ].S.G. Koning, De Geschiedenis van Westerwolde in
betrekking tot Willem van den Hove.
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1865

25 april L.J. Kiehl, Opmerkingen over het aanhangig wetsont
werp tot wijziging der Gemeentewet met opzigt tot de plaatselijke
verbruiksbelastingen.
26 september H.O. Feith, Beschouwing van de uitoefening van
het strafregt in de stad Groningen, voornamelijk in de 17de eeuw.

688

27 november
de wegen.

689

24 december B. Cohen, De invloed van eene latere akte van appèl
op een reeds ten uitvoer gelegden lijfsdwang.

690

29 januari S. vanHouten, Eenige staatsregterlijke vragen naar
aanleiding van de motie Keuchenius.

31 oktober G. Acker Stratingh, De ouderdom of eerste aanleg der
zeedijken naar de oude Friesche wetten en andere bescheiden be
treffende het Dijk- en zeewezen vooral in de provincie Gronin
gen.
680

1866

68!

682

I.J. Blaupot ten Cate, De afschaffing der tollen op

26 februari S. Blaupot tenCate, De oorsprong en de beteekenis
van den titel: by· de genade Gods.
692

26 maart A.J. Thomassen à Thuessink van derHoop, De arbei
dersstand.

693

2 januari G. Diephuis, De afstand dien de eigenaar van zijn
schip of de reeder van zijn scheepsaandeel kan doen volgensArt.
321 Wetb. van Koophandel.

30 april O. de Marees van Swinderen, De 4de en de 6de titel van
het ontwerp van Strafvordering.

694

24 september R. de Marees van Swinderen,Welken invloed heeft
het faillissement op wederkeerige verbindtenissen?

30 januari B.D.H. Tellegen, De ware grond van het regt van ,
bestaan van den Staat.

695

29 oktober Th. Haakma Tresling, De bevoorregte schulden ver
vat in den 18den titel van het Burgerlijk Wetboek.

27februari L.J. Nepveu totAmeyde, Bijdragen nopens de poli
tieke uitzettingen en custodien gedurende de Republiek.

696

26 november J. R. van Iddekinge, Is het beginsel, aangenomen in
Art. 182 B.W. n. l. de voortduring der gemeenschap, als strafbe
paling goed- of af te keuren?

28 november J.A. Wijnne, Eene beoordeeling over de la Basse
courCaan's Schets van de regeeringsvorm der Nederlandsche re
publiek.

27 maart ].W. van Uildriks, In hoeverre moeten de Kosten tot
bestrijding van algemeene behoeften, worden gedragen door den
Staat, de provincien en de gemeenten?
685

24 april W.C.A. Alberda van Ekenstein, De plaats, die de
vrouw in de Maatschappij moet bekleeden.

686

25 september
ving.

7januari B.D.H. Tellegen, Eenige beschouwingen over den re
geringsvorm bij vertegenwoordiging.
698

28 januari O.Q. van Swinderen, In hoeverre is de vrijheid van
spreken aan de leden der Kamers in andere landen toegestaan en
is het beginsel eener volstrekte vrijheid aanbevelenswaardig
(neen)?

699

25 februari J.W.A. Renssen, De dagbladpers.

700

31 maart W.A. Reiger, De verhouding van den Regter tot de
wet, naar aanleiding van Art. 115 2de alinea der Grondwet.

B.J. Gratama, De aard van het regt van turfgra

30 oktober H.J. Trip, De Geschiedenis der algemeene Volksziek
ten te Groningen van 't begin der qde, tot in 't begin der 19de
eeuw, met in het lichtstelling der staathuishouding der stadsre
geering gedurende dien tijd.

78 / Lijst van vertogen en verhandelingen

1867
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1868

28 april H.D. Guyot, De vervolging van misdrijven door het
Openbaar Ministerie, houdende : 1 ° dat dit niet verpligt is in elk
geval te vervolgen, 2 ° dat het dan alléen moet vervolgen, wanneer
het in het belang van den Staat is.
702

712

30 november W. Modderman, Het burenregt.

713

28 december H. Meursinge, De assemblée constituante, voor
loopster van het cellulair systeem.

W.H. de Savornin Lohman, De compatibiliteit van
het lidmaatschap der Vertegenwoordiging en der betrekkmg van
Minister.

29 september

29 oktober

P.J. van Swinderen, De Banken van leening: Wat zij

25januari W.A. Reiger, De regtsbetrekking tusschen den Staat
en de Kerkgenootschappen.
715

22 februari L.J. Nepveu tot Ameyde, Bijdrage tot de vraag of de
artt. 87 en 88 Burg. Wetboek niet te veel vrijheid laten tot hu welij
ken tusschen bloedverwanten.

716

29 maart W.G.A. Alberda van Ekenstein, Het streven naar
waarheid, een vereischte voor ieder die tot bestuur of wetgeving,
op welk gebied dan ook geroepen wordt.

waren, wat zij zijn en wat zij wezen moesten?

M. van Lier, Politieke arrestatie naar aanleiding
van Art. 152 der Grondwet.

24 november

29 december J.A. Wijnne, Het proces van de Witt, getoetst aan
de verhooren en de overige gedrukte bronnen.

1869

26 april B.J. Gratama, De tegenwoordige toestand van het za
kelijk regt aan grond en bodem en de Krachten, die dezen
toestand deden ontstaan.

26 januari B.W.N. Servatius, Is al dan niet teregt in onze wet
het onderzoek naar het vaderschap yerboden?

27 september L. Ali Gohen, Kritische beschouwingen der hoofd
punten, die bij de behandeling van de zaak der prostitutie en haar
regeling hier te lande in aanmerking behooren te komen.

A. Modderman, De oorsprong en beteekenis v�n
sommige spreekwoorden en algemeen gebruikelijke spreekwrJ-

22 februari

zen.

25 oktober I .J. Blaupot ten Gate, Art. 164 G.W. 111 verband tot
art. 179, 180 en 183 Wetb. van Strafvordering.

30 maart J .J. Gremers, Kan een voorkind van eene tweede, me

de te boek gebragte vrouw van een te boekstaand meijer, na het
overlijden van zijne moeder en zijn stiefvader vorderen om tegen
betaling van geschenk wegens vererving te worden te boek
gebragt?
G. Acker Stratingh, De oude Groningsche adel is geheel
verschillend van dien in Friesland en de Ommelanden en komt
overeen met den adel in de overige provincien.

720

29 november S. Blaupot ten Gate, Korte geschiedkundige schets
der wetgeving op het lager onderwijs in ons Vaderland.

721

27 december

722

R. de Marees van Swinderen, Op welke gronden rust
naar het thans vigeerend regt de verpligting om zonder vooraf�
gaande schadevergoeding en onteigening ten algemeenen nutte
specie te leveren tot herstel en onderhoud van dijken?

27 april

710

28 september H.O. Feith, De regtspraak in Drenthe gedurende
de Middeleeuwen.
26 oktober ].S.G. Koning, De oude toestanden van de heerlijk

heid Westerwolde, ontleend zoowel aan gedrukte als aan onge
drukte stukken.

80 / Lijst van vertogen en verhandelingen

1870

J.G.

van der Hoop, Art. 56 en 58 Grondwet.

31 januari

28 februari

Th. Haakma Tresling, De fondsenhandel.

28 maart A. Jansma van der Ploeg, De algemeene grondtrekken
der levensverzekeringen als noodig voor de kennis der grondsla-
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1871

1872

1873

gen van de onderlinge levensverzekering en in het bijzonder den
aard en de strekking der onderlinge weduwen fondsen.

741

W. Modderman, De onsplitsbaarheid der bekentenis.

742

25 november

743

30 december

744

27 januari W.A.Reiger, De verbindtenissen in geld en de
overgang van den zilveren tot den gouden standaard.

745

24 februari

746

31 maart O.Q. van Swinderen, Eenige
opmerkingen over de
artt. 2279, 2280 C. C. en 2014, 637 B.W
.

747

28 april ]. Oppenheim, Het twee Kamerstelsel.

748

29 september

749

27 oktober

750

24 november P. J. van Swinderen, Art. 576 e.v. B.W.

725

25 april

726

31 oktober

727

niet gebruikt

728

27 december

klaring.

W .H.de Savornin Lohman, Het recht van oorlogver

B.W.N.Servatius, De onschendbaarheid van het
Kind beneden JO jaar voor de strafwet.

729

30 januari

B. Cohen, De eed der lsraelieten.

730

27 februari

B.D. H. Tellegen, De wet op de middelen.

731

26 maart

732

30 april E. van Loon, De Watertolheffingen.

733

24 september E. Feith, De sententia declaratoria.

734

29 oktober E. Star Busman, Pandrecht op inschulden.

735

26 november ].J. Cremers, Art. 1223 AF B. W.

736

28 januari

737

J.G. van der Hoop, Het geschil tusschen de gasthui
zen en de gemeente Groningen.

P.J. van Swinderen, Het verleenen van Consessien.

G.Acker Stratingh, Het jus de non evocandi in Groningen en Drenthe.

751

752

25 februari

738

25 maart C.C. Geertsema, De Geschiedenis der Zijlvestenijen
in de provincie Groningen.

739

29 april G. Diephuis, Een paar vragen betreffende de bewijs

740

30 september ] .A. Wijnne, Het begrip van nationaliteit.

Dezelfde, Vervolg van nr. 741.

W.C.A.Alberda vanEkenstein, Een paar onder
werpen van lager onderwijs in betrekking tot wet en wetgeving.

W. Modderman, 'Jhering's Kampf ums Recht'.
H.D. Guyot, Revisie.

29 december
ging?

L.Ali Cohen, Zelfmoord of moord door verhan

C. C. Geertsema, De toestand der zijlvestenijen na

26 januari
1748.

J.G.van der Hoop, De wet van 18 april 1874.

23 februari

754

30 maart

755

27 april E. van Loon, De procesvorm der administratieve regts
spraak van Gedeputeerde Staten.

75 6

1874

W. Tonckens, De rechtspraak in vereenigingen en de
bevoegdheid der rechterlijke macht.

753

kracht van acten.

82 / Lry.st van vertogen en verhandelingen

B.J.Gratama, De verbindende Kracht der overeen

28 oktober
komsten.

O. Q. van Swinderen, Iets over pandregt.

28 september

leen?

H. Schaap, Bewaargeving, lastgeving of verbruik

Lijst van vertogen en verhandelingen/ 83

1875

757

J. Oppenheim, 1ste stelling:De woorden 'Christelijke
deugden' inArt. 23 der wet van 13Augustus 1857 Stbl. w3 brengen
de neutraliteit der openbare school niet in gevaar en behooren bij
eventueele wijziging der Lager onderwijswet te blijven behou
den. 2de stelling: Het kathedersocialisme heeft als afzonderlijke
rigting geen regt van bestaan.

26 oktober

768

30 Januari Dezelfde, Vervolg van nr. 767.

769

27februari W.C.A. Alberda van Ekenstein, In hoeverre is kunst

770

27 maart W. Modderman, Coöperatie en de wet van 17 Novem

leerdheid behoort in den tegenwoordigen tijd niet aan te vangen
met eene uitsluitende beoefening van het Romeinsch regt.

771

24 april W.A. Reiger, De wet van 18 December 1790 (?) en het

28 december W. Tonckens, Eenige opmerkingen naar aanleiding
van de wet van 2 Juny 1875 St. no 95 tot regeling van het toezicht
bij het oprichten van inrichtingen, welke gevaar, schade of hinder
kunnen veroorzaken.

772

25 september

773

30 oktober H.D. Guyot, Iets over preferentie in cas van faillisse

30 november W. Modderman, stelling: De studie der Rechtsge

759

1876

R. Feith, De Duitsche Rijksbankwet.

760

25 Januari

76i

29 februari W .J. Quintus, Het Duel.

regeeringszaak?

ber 1876 Stbl. nr. 227.

beklemregt.

O.Q. van Swinderen, Een nieuw misdrijf.

ment.

774

27 november P.J. van Swinderen, Iets over de regten der floreen
pligtigen in Friesland.

W. Modderman, 1ste stelling: Noch in de wet, noch in
algemeene rechtsbeginselen vindt de meening, dat de sententia
declaratoria onbestaanbaar is, eenigen grond.
2de stelling: Indien de meijer bij testament een vreemde tot uni
verseel erfgenaam heeft benoemd, caduceert de beklemming, ook
indien zij in de zijlinie vererft en er bloedverwanten in de zijlinie
bestaan.

775

18 december W.H. de Savornin Lohman, Vragen omtrent de
hooger onderwijswet voor zoover de regtsgeleerde faculteit
betreft.

776

29 Januari C.C. Geertsema, Eenige opmerkingen omtrent de
zekerheid welke waterschapsobligatien aanbieden.

777

26 februari H. Schaap, Surséance van betaling.

2 mei

O.Q. van Swinderen, Het ontwerp wetboek van Straf
recht van de Staatscommissie.

778

26 maart

764

26 september ]. Oppenheim, Het werk van mr. C.W.D. Olivier,

779

7 mei H. Schaap, Vervolg van nr. 777.

765

31 oktober Dezelfde, Vervolg van nr. 764.

780

25 september

766

28 november

78!

28 oktober M. van der Tuuk, Het ontwerp van de staatscommis
sie over het Beklemrecht.

767

19 december

28 maart

763

'de Staten-Generaal'.

G. Diephuis, De verhouding van de voogdij tot de
vaderlijke macht.
B.J. Gratama, l\llarken, dessa's en andere vormen
van communaal landbezit.

84 / Lfjst van vertogen en verhandelingen

1877

782

potheek.

26 oktober
nr. w2).

J. Oppehheim,

Eenige opmerkingen over crediet hy

R. Feith, Sociaaldemocratie inDuitschland.

W.]. Quintus, Art. 19 der wet van 29Juni 1854 (Stbl.
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1878

1879

783

24 december ].F. van Dunné, De hypothecaire en Kadastrale

784

11 februari

785

24 februari J.A. Tellegen, Eenige opmerkingen over de be
voegdheid der regterlijke magt in publiekregterlijke geschillen.

786

25 maart

787

788

789

1880

793

30 maart B. Cohen, Is de actie tot ontbinding van een koop en
verkoop al dan niet ontvankelijk tegen beneficiaire erfgenamen?

794

28 september

795

W.H. de Savornin Lohman, Iets over de vraag of de
hier en elders bestaande reglementeering der prostitutie al dan
niet in strijd is met het regt.

796

30 november

797

28 december J. Üppenheim, De autonomie der gemeentebestu
ren aan de wetgevende macht dier besturen getoetst.

798

21 februari R. Feith, De totstandkoming van het Duitsche tol
tarief van 1879.

799

29 maart

800

26 april J.F. van Dunné, Eenige opmerkingen over de Registr;i

801

27 september A.W. Romkes, Het domicilie van onderstand.

802

25 oktober R.D. Baart de la Faille De wet tot regeling van den
kleinhandel in sterke drank.

boekhouding.

tenis.

R.D. Baart de la Faille, Het gevangeniswezen.

J. Fresemann Viëtor, De onsplitsbaarheid der beken

B.D.H. Tellegen, Algemeene maatregelen van inwen
dig bestuur.

29 april

28 oktober J.A. Tellegen, De afkoopbaarstelling der beklemmin
gen.

P.J. van Swinderen, Eenige opmerkingen over het
voogdijbeheer.

2� oktober

C.C. Geertsema, Eenige opmerkingen omtrent de
beide eerste artikelen van het negende Hoofdstuk der Grondwet.

B.J. Gratama, 1ste stelling: Het verschil tusschen de
Germaansche en Romeinsche opvatting der Gemeenschap ligt
hierin, dat volgens de eerste het regt van den enkelen deelgenoot
aan dat van de andere deelgenooten ondergeschikt is, volgens de
laatste niet.
2de stelling: Dat regt der overige deelgenooten handhaaft art. 1225
B. W., Art. 950 en 1212 B.W., art. 492 en 583 B. R. handhaven het
meer bepaald tegenover enkele regtshandelingen. Al kent de wet
den schuldeischer der gemeenschap op de goederen dier gemeen
schap geen voorregt toe, zij kunnen zich dit verschaffen naar art.
m3 B.W.
3de stelling: De beste theoretische formule voor medeeigendom
in Germaanschen zin is: dominium plurium in solidum.
4de stelling: Scheiding is vernietiging van rechten van eenigen
der deelgenooten, zoodat alleen overblijven de regten der ande
ren. De regtshandeling, die de vernietiging zou bewerken alleen
ten behoeve van enkele deelgenooten is geen scheiding.

8o4

28februari F.N. Maclaine Pont, Art. 3 der additionele artikelen
van de grondwet.

O.Q. van Swinderen, Eenige opmerkingen over het
ontwerp van 1879 van een nieuw Engelsch Strafwetboek.

805

28 maart

25 november

803

M. van der Tuuk, Het meierrecht gevestigd op de
stadsgronden in de veenkolonien der provincie Groningen.

tie als belasting.

29 november
faillissement.

J.A. Tellegen, De Positie van den Curator in het

790

30 december

791

27 januari

W. Modderman, Wil of vertrouwen

806

25 april B.D.H. Tellegen, Ministerie en Ministerraad.

792

24 februari

W.A. Reiger, Art. 148 1ste lid Grondwet.

807

26 september A. Pekelharing, Onteigening.

86 / Lû"st van vertogen en verhandelingen

1881

A.O.H. Tellegen Bzn, Art. 126 der Gemeentewet.
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1882

1883

808

31 oktober B. D.H. Tellegen, Het voorstel tot de grondwetsher
ziening van 1848.

809

28 november G. Diephuis, Göthe: 'Es erben sich Gesetz und
Recht wie eine ewige Krankheit fort'.

823

28 oktober R.D. Baart de la Faille, De lijfsdwang in burgerlijke
en handelszaken.

8w

19 december W.C.A. Alberda van Ekenstein, De waarheid op het
gebied van het recht.

824

25 november J.A.Tellegen, De rechtstoestand van den failliet na
het ontslag van den Curator.

8n

30januari

825

27januari

8!2

27februari H. Schaap, Kosten op het faillissement gevallen.Ee
ne vraag naar aanleiding van Art. 863 Al I W.v.K.

826

8r3

27 maart O.Q. van Swinderen, Eenige opmerkingen over het
N ederlandsch huwelijksrecht uit een burgerrechtelijk oogpunt
beschouwd.

24 februari A.O.H.Tellegen Bzn, Het ministerieel Contrasein
naar aanleiding der wet van 2 Augustus 1884, Stbl. no 188, hou
dende benoeming van eene regentes.

827

31 maart

828

21 april P.W.A. Cort van der Linden, De aansprakelijkheid der
werkgevers voor ongelukken der werklieden.

829

29 september

830

30 oktober W. H.de Savornin Lohman, De wetsbepalingen be
treffende de curateele.

27 oktober F.van der Tuuk, De beteekenis der woorden: 'In een
perceel zeker bedrijf niet uitoefenen'.

831

27 november C.C. Geertsema, De strafwetgevende macht der
waterschappen.

24 november S.Gratama, Eenige beschouwingen over het zooge
naamde retentie-recht.

832

29 december B.ten Bruggen Cate, Eenige opmerkingen naar
aanleiding van de door de Regeering voorgestelde wijziging van
Art. 49 der Gemeentewet.

833

26 januari E.Tjarda van Starkenborgh Stachouwer, Iets over
de rechten der schuldeischers van onder 't voorrecht van boedel
beschrijving aanvaarde nalatenschappen.

834

23 februari W.C.A. Alberda van Ekenstein, Het begrip weelde
in staathuishoudkundige zin.

835

30 maart B. Cohen, De actie van art.456 W.v.B.R.in verband
met art. 1401 B.W.

814

24 april W. A.Reiger, Eenige opmerkingen over de herziening
der belastbare waarde der ongebouwde eigendommen.

8r5

25 september
ways.

8r6

8r7

1884

B.J.Gratama, Art. m3 B.W.

P.J. van Swinderen, Iets over de regeling der tram

stuk II van den tweeden titel der tweeden afdeeling van de ge
meentewet.

A.Pekelharing, Art. 180 Gemeentewet.

8r8

5 februari

819

26 februari W.Tonckens, Iets over de inboeking van beklemde
meiers en de gevolgen van haar verzuim.

820

25 maari

821

29 april M. van der Tuuk, Twee punten van het meijerrecht der
Stadsgronden in de veenkolonien.

822

30 september

R.Feith, Iets over ons muntwezen.

J.Oppenheim, Eenige opmerkingen over hoofd-

88 / Lijst van vertogen en verhandelingen

H.L. Drucker, De Jury.

1885

A. Pekelharing, Het gemeentelijk begrootingsregt.

H.L. Drucker, Art.39-41 onzer Onteigeningswet.
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1886

1887

1888

836

27 april O.Q. van Swinderen, Familie en Huisgezin naar het
Engelsche regt.

850

3 april J.A.G. Gockinga, Uitvoering van provinciale reglemen
ten en verordeningen.

837

28 september W.A. Reiger, Het oogstverband volgens het Ko
ninklijk besluit van 3 Januari 1886, Staatsblad no 57.

851

1 mei

26 oktober P.J. van Swinderen, Het privilege voor water
schapslasten.

852

30 oktober

838

853

839

30 november W.H. de Savornin Lohman, De verhouding van de
staat tot den Zondag.

27 november D.R. de Marees van Swinderen, Inbreng van gel
den en betaling van schulden door den gefailleerden erfgenaam.

854

840

18 december O.Q. van Swinderen, Poging met ongeschikte mid
delen of tegen ongeschikte voorwerpen.

4 januari

855

26 februari

841

22 februari
koop.

856

26 maart

857

24 april

858

29 oktober
tie.

859

26 november M. Rutgers van der Loeff, Opmerkingen over de
aansprakelijkheid van spoorwegondernemers.

860

24 december
hoofde?

C.C. Geertsema, Het recht van aardhaling.
A.W. Romkes, De risico-overgang bij den genus

842

29 maart J.A. Tellegen, De voorstellen tot grondwetsherziening
betreffende de rechtsspraak in publiekrechterlijke geschillen.

843

26 april F. van der Tuuk, De civielrechterlijke aansprakelijk
heid van den notaris.

844

27 september A.O.H. Tellegen Bzn, Iets naar aanleiding van de
vraag: of een ondernemer verpligt is de schade door zijne onder
neming te weeg gebracht te vergoeden, ook wanneer hij zich
houdt binnen de grenzen der hem verleende vergunning?

Th.H. de Meester, De provinciale inkomstenbelasting.
H. Reuijl, De beteekenis eener grondwet.

A.O.H. Tellegen Bzn, Iets over Hoenderpacht.
W .A. Reiger, Beursspel.

A.W. Romkes, Armenverzorging.
J.A. Tellegen, Eenige opmerkingen over litispenden

B. Cohen, Moet een Israeliet zweren met gedekten

845

25 oktober A. Pekelharing, Een en ander over de bank van Lee
ning te Groningen.

86i

28 januari A. Pekelharing, Onbewoonbaarverklaring van wo
ningen en nog iets.

846

20 november
de.

H.L. Drucker, Vergoeding van niet-geldelijke scha

86z

25 maart

847

863

29 april

27 december M. Rutgers van der Loeff, De borg bij het faillisse
ment van den schuldenaar.

864

848

7 oktober A.O.H. Tellegen Bzn, Des landverhuurders recht uit
landverbetering.

31januari B. ten Bruggen Gate, De curator in het ontwerp eener
wet op het faillissement.

865

849

28 februari J.A. Feith, De praktijk van het Reglement Reforma
toir van 1749 ten opzichte der crimineele rechtspraak.

28 oktober Th.H. de Meester, Eenige opmerkingen over het ont
werp tot herziening van de algemeene regels ten aanzien der
plaatselijke belastingen.
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1889

B. ten Bruggen Gate, Verhoor op vraagpunten.
N.K.F. Land, De legitieme portie.
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1890

1891

november H. Reuijl, De opdracht der administratieve
rechtspraak aan de gewone rechterlijke macht.

866

25

867

K. Meyer Wierzema, Eenige opmerkingen over art.
131 en 133 der Grondwet van 1848 en Art. 134 en 140 der Grondwet
van 1887.

27 januari

868

24februari

869

31 maart

870

O.Q. van Swinderen, Wettelijke maatregelen ter be
scherming van minderjarigen bepaaldelijk tegen hunne ouders.

D.R. de Marees van Swinderen, Opmerkingen betref�
fende de sociale nooden in het Privaatrecht.

29 september

872

27 oktober

874

875

1893

31 oktober

884

28 november

885

30 januari

M. Polak, Burgerlijk en Handelsrecht.

886

27 februari

P. Josselin de Jong, Berechting van jeugdige delin

F. van der Tuuk, De Notaris.

K. Mesdag, Het proces gevoerd door de Kaarsenfa
briek 'Apollo' tegen de gemeente Schiedam.

I.B. Gohen, De overschrijding van den leve
ringstermijn door den verkooper.

887

10 april J. van Gilles, Goden van de locale wetten der Z. Afrikaansche Republiek.

F. van der Tuuk, De ontworpen regelingen van het
rechtsvermoeden van overlijden.

888

2 oktober

889

30 oktober

A.W. Romkes, Het Elberfeldsche systeem van arm

890

27 november

891

24 december

naar.

892

B. Gohen, Eenige beschouwingen over het kosteloos
procedeeren, naar aanleiding der Belgische wet van 1889.

4 februari B. Gohen, Het wetsontwerp van Mr Hartogh tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

893

26 februari Dezelfde, Vervolg van nr 892.

894

29 oktober F. van der Tuuk, Opmerkingen over het erfpachts

24 november

N.K.F. Land, Des wetgevers zorg voor den schulde

26 januari

26 april

B. ten Bruggen Gate, Het Handelsregister.

27 september

877

25 oktober J.A. Feith, De vrijmarkt van Groningen.

878

29 november

879

31 januari

880

14 maart

R. van Veen, Art. 719 BW.
W .A. Reiger, Het Volkenrecht en de maatschappij.
O.Q. van Swinderen, Het strafwetboek van Uri.
W.G .A. Alberda van

Ekenstein, Het staatsbegrip.

26 november B. ten Bruggen Gate, De geschiedenis der tusschen
den staat en de gemeente Groningen in 1878 gesloten overeen
komsten over de vestinggronden.

896

24 december

Wet.

897

28 januari J.A. Feith, Het Ommelander strandrecht.

K. Meyer Wierzema, Iets over het privilege van den
verhuurder.

898

25 februari

F. van der Tuuk, het cijnsrecht der Toekomst.
M. Rutgers van der Loeff, De Heilgymnastiek en de

28 maart

92 / Lijst van vertogen en verhandelingen

1895

contract der gemeente Groningen van 3 September 1895.
895

H. Reuijl, De volksregeering in Zwitserland.

1894

quenten.

W.A. Reiger, Het Suez-Kanaal en den handel.

876

88I

883

28 april

verzorgmg.

1892

26 september

N .K.F. Land, Vergoeding van immaterieele schade.

871

873

882

M. Polak, Het privilege van den verhuurder.

A. Pekelharing, Verjaring van schuldvorderingen.
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1896

899

900

1897

H. Krabbe, Armenzorg.

27 oktober

9m

24 november

K. Mesdag, Een failliet Waterschap.

902

28 december

H. Reuijl, De Rijksbijdrage aan de gemeenten.

903

24 februari
27 april
gen.

9o5

1898

N.K.F. Land, Oneerlijke Concurrentie en art. 14m

31 maart

I.B. Cohen, Het verzoek in vrijwaring.

30 november

907

28 december

908

25januari

909

22 februari J.M.A. Roelants, Opmerkingen over de leggers van
wegen en van andere Waterstaatswerken.

D. van Houtenjzn., Bestrijding van het drankmis
bruik (artt. 2 en 26 der Drankwet.)

de Staten.

J.A. Feith, Crimineele Rechtspraak van Gedeputeer

I. Henri Hijmans, De graphologie als juridische hulp
wetenschap.

29 maart

O.Q. van Swinderen, Wenschelijke veranderingen m
het Wetboek van Strafvordering.

911

27 april

912

27 september

913

25 oktober

27 december H.W. Blaupot ten Gate, Het Wetsontwerp tot rege
ling der herziening van strafprocessen.

916

31 januari

917

28 februari J.A. Tellegen, Eenige opmerkingen over den eisch
tot ontbinding van wederkeerige overeenkomsten.

A.W. Romkes, Het fiscaal procesrecht.

B. ten Bruggen Gate, De kosten van ons hooger onder
wijs sedert 1876.

25 april

A. Pekelharing, Handelsonderwijs in Nederland.

920

31 oktober F. van der Tuuk, De voorgestelde wijzigingen in de
Wet op het Notarisambt.

921

28 november

922

19 december

923

30januari

924

6 maart ].A.G. Gockinga, Pand en hypotheek in faillissement.

925

27 maart

926

24 april

927

25 september

H. Krabbe, De constitutioneele monarchie.

D.R. de Marees van Swinderen, Opmerkingen en
mededeelingen betreffende de Woningwet.
N.K.F. Land, Wetgeving over privaatrecht.

1900

K. Mesdag, Hypotheekbanken.
I.B. Cohen, Staathuishoudkunde en moraal.

928

30 oktober

929

27 november

N.K.F. Land, Opmerkingen over onzekerheid van

930

5februari

94 / Lijst van vertogen en verhandelingen

1899

28 maart

P.C. Andreae, Is intrekking door Gedeputeerde
Staten van hun goedkeuringsbesluit, genomen uit kracht der Wet
op het Lager Onderwijs, geoorloofd?

eigendom.

W.A. Reiger, Het Vraagstuk der Werkliedenpen

915

J. Pet, De wet van 1896 betreffende de scheepsverklarin

28 september S. Sijbenga, Eene bijdrage tot de Kennis van den
Rechtstoestand der Polders in de provincie Groningen. (In druk
aan de leden rondgedeeld.)

29 november
s1onenng.

N. K.F. Land, Over stichtingen.

906

9w

914

B.W.

M. Polak, Erfrecht tusschen echtgenooten.
O.Q. van Swinderen, Protagoras redevivus.

S. Sijbenga, Heffing van Verlaats- en Passagegel
den wegens het gebruik der stads Groninger kanalen.
H. Krabbe, De quaestio diabolica der administratieve
rechtspraak.
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1901

1902

1903

931

20 maart J.M.A. Roelants, De wet van ro Nov. 1900, S. 176, hou
dende algemeene regels over het waterstaatsbestuur.

946

29 september J.A. Feith, De Ommelander contracten van cor
respondentie.

932

30 april F. van der Tuuk, Opmerkingen over de regeling van
hypotheek in het Ontwerp tot herziening van het tweede Boek
B.W.

947

27 oktober
rechten.

933

24 september H.W. Blaupot ten Cate, Eenige Opmerkingen over
de woningwet.

948

24 november J.A.G. Gockinga, Het ontwerp tot WIJZJgmg van
het 4e boek B.W.

934

29 oktober

949

29 december
tiën.

935

26 november H.J. Koppius, Is de Synode der Ned. Herv. Kerk
bevoegd regelend en wetgevend op te treden ten aanzien van het
beheer der bijzondere gemeentegoederen en -fondsen.

950

26januari A. Pekelharing, Het ontwerp van wet houdende voor
ziening tegen hinderlijke of schadelijke waterverontreiniging.

9 36

24 december

951

23 februari D.R. de Marees van Swinderen, Finantien der ge
meente Groningen.

937

25 februari
wet.

952

29 maart

938

25 maart J.M.A. Roelants, De rechtstoestand der Burgerlijke
Ambtenaren hier te lande.

9 53

26 april J.M.A. Roelants, Wettelijke regeling van het arbeids
contract.

939

29 april O.Q. van Swinderen, De Zoogenaamde moderne sla
vernij (de internationale meisjens- en vrouwenhandel).

954

22 september

955

25 oktober

H. van der Wal, Octrooien.

N.K.F. Land, Het Ontwerp van bewijs.
W.M. van Haaften, Een en ander uit de Leerplicht

M. Polak, Hypotheek en later gevestigde zakelijke

P. Pet, Vervroegde verjaring van gcmeenteobliga

H. Krabbe, Dualisme van gezag.

S. Sijbenga, Waterschappen met één ingeland.
J.M.A. Roelants, De Overijsselsche Kwestie.

940

30 september B.. ten Bruggen Cate, De geschiedenis van de
totstandkoming van den bouw van het nieuwe Ziekenhuis.

956

29 november F. van der Tuuk, Opmerkingen over ruilverkaveling (van gronden).

941

28 oktober C. W. Stheeman, Inbreuken op het recht van eigen
dom door onteigening en door uitoefening van politierecht.

957

27 december

942

10 februari J.A. Tellegen, De ouderlijke macht en de voogdij
volgens de wet van 6 februari 1901 Stbl. 62.

958

31 januari

W.A. Reiger, Rijntollen.

959

28 februari

A. Schilthuis, Het ontwerp ziekteverzekeringswet.

960

28 maart S.C.H. Romkes, Enkele mededeelingen over het rijksfiscaal strafrecht.

96r

25 april

943

3 maart

944

31 maart

945

28 april

S. Sijbenga, Gemeentevermogen.
H.S. Oving, Wet tegen Waterverontreiniging.
W.A. Reiger, Theoretische economie.

96 / Lijst van vertogen en verhandelingen

1904

M. Polak, Het recht van beklemming.

B. Hes, Berechting van jeugdige delinquenten.
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1905

1906

1907

962

26 september C. Star Numan, Iets over de voorgestelde wijziging
in de wet op de rechterlijke organisatie.

963

31 oktober
men.

P.G. Bos, Opmerkingen over enkele economische ter

964

28 november C.W. Stheeman, Een en ander over uitbreiding van
de werkkring van de Rijkspostspaarbank, met betrekking tot de
invoering van Staatsschuldboekjes.

965

19 december B. Hes, Grond en begrenzing der schadevergoeding
wegens niet door straf gevolgde preventieve hechtenis.

966

30 januari

967

27 februari G. Mesdag, Herziening van de bepalingen van het
Wetboek van Koophandel betreffende de N.V.

968

27 maart I.E. Cohen, Het recht van huurcerter volgens het on
langs gewezen vonnis der arrondissementsrechtbank te Winscho
ten.

969

24 april

970

25 september H.P. van Berkum, De gemeente Groningen en het
Roode of Burgerweeshuis.

97 1

23 oktober

972

27 november

9 73

18 december C.O. Segers, Eenige opmerkingen omtrent de suc
cessie belasting.

974

29 januari

975
976

A. Schilthuis, Gedwongen winkelsluiting.

H. Krabbe, Grondwetsherziening.

977

24 september

978

28 oktober

979

24 december

980

4 februari J.M.A. Roelants, De vredesconferentie.

981

25 februari C.W. Stheeman, Een en ander over de aard, de taak
en de bevoegdheid der waterschappen.
24 maart
p1Jen.

P. Pet, De legis actio sacramento.
W.A. Reiger, De crisis in Noord-Amerika.

G. Mesdag, Staatssubsidie aan stoomvaartmaatschapS. Sijbenga, Dijksonderhoud te Groningen.

983

28 april

984

27 oktober

985

1 december F. van der Tuuk, Eenige opmerkingen over het recht
van erfpacht.

986

26 januari

987

2 maart
ten.

988

6 april

989

28 september
zaken.

990

26 oktober

991

30 november S. Sijbenga, Het wetsontwerp tot herziening der ge
meente belastingen.

26 maart J.M.A. Roelants, De eerste kamer.

992

30 april R. Kranenburg, De aansprakelijkheid ex art. 1403a
B.W.

30 november
1901.

993

28 december C.W. Stheeman, Iets over de bedoeling van den da
der volgens ons strafwetboek.

P.G. Bos, De nadagen van het Groninger stapelrecht.

H. Krabbe, De heerschappij der grondwet.
B. ten Bruggen Cate, Hooger landbouw onderwijs.

A. Pekelharing, Herziening van de hinderwet.

98 / Lijst van vertogen en verhandelingen

1908

H.E. Oving, 'Turfstrooisel'.

I.B. Cohen, 'Rentenguts'-wetgeving in Pruissen.

B. Hes, De voorgestelde wijziging van de Kinderwet

H.W.M. van Helten, De benadeelde in het strafproces.
A. Rombach, Het publiekrecht en de openbare

R. Kranenburg, Tusschenvormen.

A. Pekelharing, De Praktijk der ongevallenwet van
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1909

1910

1911

994

29 maart J.M.A. Roelants, De Londensche Zeedeclaratie van

995

26 april J. Kosters, Het oud Nederlandsch jachtrecht.

996

4 oktober

997

25 oktober

998

29 november J. Gort van der Linden, Een en ander over de aan

1009

30 januari N.A. van Konijnenburg, De registratie getiteld 'la
date certaine'.

1010

26 maart

P.A. Meilink, Iets over onze oudste handelsgeschiede

10n

30 april D.R. de Marees van Swinderen, De stadsbezittingen
en veenkoloniën.

O.Q. van Swinderen, Een blik op de ontwikkeling
van het strafrecht.

1012

24 september J.M.A. Roelants, Tractaat en wet.

1013

29 oktober

I.E. Gohen, Het ontwerp landarbeiderswet.

eenschakelingscommissie.

1014

2 december

A. Rombach, De Winsumer straatweg.

999

3 januari J.B. van Andringa de Kempenaer, Eenige mededee
lingen aangaande art. 18! B.W.

1015

7 januari

1000

28 januari

26 februari 1909.

n1s.

1016

1001

S. van Houten, De hedendaagsche strijd om het

28 februari J.E. Hesse, Het middenstandsvraagstuk.

1003

4 april J.H. Geertsema, Eenige opmerkingen over het ontwerp

1913

G. Mesdag, De tegenwoordigen stand der vredesbe-

1017

25 februari

1018

30 september A. Rombach, Het wetsontwerp tot herziening van
het wetboek van strafvordering.

1019

26 oktober J. Gort van der Linden, Het beginsel van schadever
goeding in verband met de provinciale verordeningen.

1020

23 november S. Sijbenga, Het vonnis der rechtbank te Groningen
in zake den Winsumer straatweg.

1021

27 januari

1022

24februari ]. Kosters, Rechtsmacht in burgerlijke en handelsza
ken naar het internationale recht.

1023

31 maart ].F. de Ruyter de Wildt, Het parenteele systeem van

op de naamlooze vennootschappen.
G.W. Stheeman, De eigendom tegenover de onteige
ning en het politierecht.

1004

25 april

1005

26 september

1006

31 oktober

1007

28 november

1008

25 januari
wegmg.

31 januari J. Simon van der Aa, Mededeelingen over de poeni

1002

1007a

W .J. Koppius, De predikantstractementen.

recht.

tentiaire praktijk in Noord-Amerika.

1912

P. Pet, Afstand van den troon.

2januari

G. Mesdag, Het Geld.
A. Pekelharing, Ook iets over het geld.
F. van der Tuuk, Art. 673 B.W. en ontginning.

1024

28 april J .E. Hesse, Het middenstandsvraagstuk.

1025

29 september

2januari

100 / Lijst van vertogen en verhandelingen

P.A. Meilink, De ontwikkeling der Ommelanden.

erfopvolging.

S. Sijbenga, Afkoop van eigendom van beklemd land.

D.R. de Marees van Swinderen, Opmerkingen in ver
band met de Amsterdamsche verordening op de winkelsluiting.

H.E. Oving, Fabrieks- en arbeidswetgeving.

J. Simon van der Aa,

Preventive detention.
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1914

w26

1915

1916

1917

24 november
belasting.

N.A. van Konijnenburg, Het ontwerp Inkomsten

w42

30 oktober J. E. Hesse, Onderlinge verzekering.

w43

27 november

H.A. Poelman, Het ontstaan der Hunse.

w44

18 december

Y. van der Meulen, De wisselkoersen en het goud.

w45

29 januari

B.D.H. Tellegen, Lijkverbranding.

w46

26 februari

H. Kuypers, De huurcommissiewet.

!047

26 maart

w48

23 april J.G.C.J oosting, Stedenstichting.

w49

22 oktober C.M. s' Jacob, Het bewijs in strafzaken en wat ermee
samenhangt.

w27

26 januari

w28

30 maart J.G.C.Joosting, Kerkelijke rechtspraak.

w29

27 april M.C. Of erhaus, Iets omtrent de rechtspraak over In
landers op Java.

w30

26 oktober

w31

14 december H. Kingma Boltjes, Stukloon in verband met de be
grenzing der arbeidsovereenkomsten.

w32

28 december

A. Pekelharing, Art. 180 der gemeentewet.

ro33

29 februari
nmgen.

S. Sijbenga, Geldleeningen van de gemeente Gro

w 50

26 november J.C. van Oven, Het concubinaat m het klassieke
Romeinsche recht.

w34

25 april P. Pet, Een 'beruchte wet' (de l.2 Cod. vm 52 Inl.) en
de schrikkeldag.

w51

17 december S.K. de Waard, De psychiatrische opvattingen der
Romeinsche juristen.

w35

31 oktober
oorlog.

G. Mesdag, Eenige economische gevolgen van den

w52

28 januari H. van Goudoever, Ontduiking der wet in het pri
vaatrecht.

w36

28 december

I.B. Cohen, Onteigeningsindrukken.

w53

w37

25 februari L. Venema, Belastingen bij eigendomsverkrijging
van onroerende goederen.

30 januari N.A. van Konijnenburg, Over schatting van eigen
dommen van beklemde landerijen.

w54

29 april J.W. Meischke, Ons dagelijksch brood.

ro38

27 februari

w55

30 september

w39

27 maart E.]. Thomassen à Thuessink van der Hoop, Monu
menten en haare verzorging in de provincie Groningen.

w56

28 oktober

w40

24 april J.M.A. Roelants, Gewoonte in het staatsrecht.

w 57

27 januari J.C. van Oven, De oorsprong der verbintenis (aan
sprakelijkheid voor schulden in het zeer oude Romeinsche recht).

w41

28 september S. Sijbenga, Overeenkomsten tot regeling van
openbare belangen.

w 58

27 april J. Meursing, Invaliditeitsverzekering.

w 59

28 september J. Simon van der Aa, Straftoemeting.

H. Kuypers, Strafprocedure bij het Kantongerecht.

f

Ph. Kleintjes, Britsch prijsrecht.

Ph. Kleintjes, Evenredige vertegenwoordiging.
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1918

H .J. Wolters, Werkloosheidsverzekering.

1919

S. Sijbenga, Gemeentegrenzen.
I.B. Cohen, Eigendomsbeperking.
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1920

1921

1922

1923

1924

w6o

2 december

H.W.C. Bordewijk, Socialisme en socialisatie.

w6r

25 januari

S. Sijbenga, Wegenwet.

wfo

22 februari
arbeid.

W.R. Emmen Riedel, De autonomie der raden van

w77

26 februari S. Sijbenga, De verhouding van den Staat en den
Ambtenaar wordt behoudens uitzonderingen en afwijkingen be
heerscht door de bepalingen nopens overeenkomsten.

w78

25 maart

w79

28 oktober J.C. ten Cate-Houwink, De verhouding van den fis
cus tot de N.V.

w8o

25 november
milierecht.

w8I

3 februari

w82

3 maart I.B. Cohen, De voorstellen der Staatscommissie voor
het Pachtvraagstuk.

w83

31 maart C.J.H. Schepel, 's Hoogen Raads rechtspraak in be
lastingzaken.

w84

3 november

A.B. Rood, Een en ander over het nieuwe Zeerecht.

w85

8 december

A.J. Sauer, Een en ander over belanswaardeleer.

w86

26 januari

C.W. van der Pot, Bolsjewistisch Staatsrecht.

J.G.C. Joosting, Widerstandsrecht.

w63

12 april

w64

1 november S. Sijbenga, Groninger dijkrecht en de eigendom van
het Rietdiep.

w65

29 november

w66

31 januari H.A. Poelman, Een en ander uit de wordingsgeschie
denis der stad Groningen.

w67

28 februari

w68

28 maart

w69

31 oktober K. Nieland, Eenige beschouwingen over de regeling
der plaatselijke inkomstenbelasting.

w70

28 november

w71

30 januari

J.G.C. Joosting, Terugvordering van roerend goed.

w87

23 februari W.W. Feith, Een en ander over de rechtspraak in
N.O. Indië.

w72

27 februari F.W.C. de Beaufort, De financieele toestand van
Duitschland na 1918.

w88

30 maart
recht.

H.W.C. Bordewijk, Eenige grepen uit het belasting

w73

27 maart H. Kantorowitz, Hat die Republik in Deutschland ei
ne Zukunft?

w89

26 oktober
den.

M. Koppius, De vredesbeweging in den loop der tij

w74

30 oktober

w90

w75

27 november C.A. Kingma, Eenige mededeelingen over het recht
van verkoop krachtens art. 1223 B.W. al. 2.

30 november
1926.

I.B. Cohen, Herziening van het burgerlijk procesrecht.

29 januari

H. van Goudoever, Natuurlijke verbintenissen.

P.G. Bos, Het hypotheekbankwezen in Nederland.

E.J. Lisman,

Gerechtelijk schriftonderzoek.

C.W. Star Busman, Nieuw procesrecht.

J.C. van Oven, De bezitswil.

G .J. van Brakel, De praktijk der octrooirechtspraak.

104 / Ly·st van vertogen en verhandelingen

25 januari
22 februari

S.K. de Waard, Een verwerpelijk dogma in het Fa

H.A. Poelman, Friesch Groningsche tegenstellingen.

J.H. van Meurs,

J.G.C. Joosting,

1925

1926

De volkenbondsvergadering m

De kerk �n de Godsoordeelen.

L. Venema, Faillissemen(�an een gemeente.
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1927

1928

1929

1093

29 maart M.W.F. Treub, De beteekenis van het parlement in
den tegenwoordigen tijd.

noS

1 april J.H. van Meurs, Samenhang m de oude Europeesche
rechtsgeschiedenis.

1094

25 oktober S. Sijbenga, Aansprakelijkheid wegens daden van
zelfbestuur.

nog

28 oktober J.W.G.P. Jurgens, Art. 41 b en 41 c van het Wetboek
van Koophandel.

1095

29 november

mo

25 november

1096

31 januari H.P. Coster, Invloed der vrijheidsbegrippen in het
midden der vorige eeuw op handelingen van het Groningsch Ge
meentebestuur.

nn

3februari

1097

28 februari H.A. Keverling Buisman, Het ontwerp van de
naamloze Vennootschap.

1098

27 maart

io99

30 oktober H. van Goudoever, Overeenkomsten over niet open
gevallen nalatenschappen.

noo

27 november

!lor

26 februari

III'2

T. Bout, De clausule rebus sic stantibus.

L. Venema, Het ontwerp huwelijksgoederenrecht.

31 maart N.J. Polak, Onrechtmatigheid en causaliteit van de
onrechtmatige daad in de jurisprudentie in de laatste jaren.

m4

3 november

m5

8 december H.A. Poelman, Kerspelbesturen in Groningerland.

m6

26 januari

A. Rombach, Uitlevering van misdadigers.

S. Sijbenga, De burgemeester en het zelfbestuur.

m7

23 februari

L. Polak, Wat beteekent verdiend straflccd?

II0'2

26 maart A.J. Backer, De wet van 13 juli 1923 S. 337, betreffende
dienstweigering.

m8

5 april H. van Goudoever, Onrechtmatige daad in het interna
tionale privaatrecht.

no3

30 april A.F. Bange, Het wetsontwerp betreffende de herzie
ning van de financieele verhouding tusschen het Rijk en de Ge
meente en wijziging van eenige bepalingen der Gemeentewet.

mg

25 oktober

n20

29 november H.P. Coster, De honderd hoogstaangeslagenen van
de stad Groningen in 18r2.

n21

31 januari J. Burmania van Andringa de Kempenaer, Het nota
riaat in de practijk.

II'2'2

28februari C.W. van der Pot, De Engelsche rechter en de Engel
sche advocaat.

n23

28 maart

n24

31 oktober Y.K. de Boer, Iets over het karakter en de bewijs
kracht der notarieele akte.

no5

no6

no7

J. G.C. Joosting,

29 oktober
ring.
26 november
pacht.
28 januari
bouw.

Staat en Kerken.

I.B. Cohen, Verruiming van pandrecht.

L.J.H. Eversen, De uitvoering der Sociale verzeke

H.W.C. Bordewijk, De meuwe regeling van de

C.W. van der Pot, Overheidsbemoeiing met steden

4 maart I.B. Cohen, Langdurige rechtsverhoudingen bij grond
exploitatie.
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1931

24 februari R.P. Cleveringa, Opkomst en ontwikkeling van de
gemeene Landswarf te Groningen.

m3

no4

1930

S. Blankstein, De Pensioenwet.

A.B. Rood, De Nationaliteit der Rechtspersonen.

1932

P. Dorhout, De Ziektewet.

J.H. vanjonas,

Het Nederlandsch kadaster.
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1933

1934

n25

28 november

l.B. Cohen, Het agrarisch vraagstuk.

n40

27 oktober J. Klaassen, Iets over inhoud en betekenis der Spaan
se Constitutie van 1931.

1126

30 januari S.K. de Waard, Een geval van ontucht? (Fragmen
ten uit een roman).

n41

24 november M. Polak, Rechtspositie der getrouwde vrouw en
huwelijksgoederenrecht.

n27

27februari

n42

26januari

H.J. Reinik, De toeneming van het aantal studenten.

J.E. Mulder, Het kwelderrecht in de provincie Gro

nmgen.

1935

n28

24 april J.H. van Meurs, Het Romeinsche koopcontract in de
interpolatiestudie.

II29

30 oktober

n30

27 november

O.J. Cluysenaer, Iets over de vaststelling der feiten
in strafzaken door verklaringen van getuigen en verdachten.

W.J.H. Weersma, Eenige beschouwingen in verband
met het convenant van 1817.

n31

5 februari

n32

Wijziging van de Faillissementswet ten
aanzien van de surseance van betaling.

n33

1936

G. Mesdag, Vraagstukken op beleggingsgebied.

26 februari

J.E. Hesse,

26 maart W.M. Scheltema, De financieele verhouding tusschen
het Rijk en de Gemeenten.
M.P. Vrij, Behoud of afschaffing van het beginsel
Nulla Poena sine lege.

n34

29 oktober

n35

26 november

n36

25 januari A.S. de Blécourt, Pro Excolendo en de rechtsge
schiedenis. (Gedr. Verh. PElP vm, 1ste stuk).

n37

n38

n39

n43

23 februari

n44

30 maart

n45

16 september

n46

26 oktober

n47

H.J. Olgers, Iets over Nederlandsche belastingen en
het draagkrachtprincipe.

W.H. Dommering, Een en ander over de crisistucht
rechtspraak.

31 maart
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T.S. Wiersum, Eenige opmerkingen over ons prefe
rentiestelsel.
A.B. Rood, Verschil tussen de Nederlandsche en de
Belgische advocatuur.

H. van Goudoever, Een en ander over absoluut "'1 re
latief onrecht.

30 november
recht.

S.M.S. de Ranitz, Vragen en gevallen van beklem

25 januari

n49

22 februari P.W.J.H. Gort van der Linden, Eenige algemene en
historische beschouwingen over enkele bepalingen van funda
menteele aard van het xmde deel van het Verdrag van Versailles.

n50

21 maart

n51

25 oktober A.T. Vos, Van den vos Reynaard tot de Gelaarsde
Kat (een en ander over recht en rechtspraak in de literatuur).

28 januari

25februari J.H. Bast, Een Engelsch oordeel over het ontstaan en
het verloop van de crisis.

J.P. Fockema Andreae, Merkwaardige gewassen in
den hof der rechtstoepassing.

n48

D.N. Breukelaar, Sterilisatie.

1937

W.H. van der Laan, De Pachtwet.

1938

N.H.Muller, Luchtbescherming.

n52

29 november J. Linthorst Homan, Het plaatselijk bestuur in de
provincie Groningen van 1795-18r4.

n53

27 januari

n54

28 februari H.S. Siebers, Vestigingswet kleinbedrijf.

R.D. Kollewijn, Misbruik van eigendomsrecht.
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1939

n71

30 november H.G. Brom, Terugdringing van privaat-arbeids
recht door publiek recht.

G.J. Smeenk, Iets over de functie van den notaris bij
de overdracht van onroerend goed.

n72

29 februari

J.A.H.S. Bruins Slot, Het karakter van de gemeen
telijke autonomie in Nederland.

n73

28 maart

n74

18 april S.J. Fockema Andreae, Hugo de Groot en de Friesche
Gewesten.

n75

30 oktober

n76

27 november

28 maart

n56

31 oktober

n57

1940

C.J. Beukelman, Groninger waterschapsrecht.

n55

1942

n58

30 januari

A.J. Sauer, Een en ander over ordening.

n59

27 februari

N.J. Polak, Het militaire straf- en tuchtrecht.

n6o

2 april

n6i

3 december

S.W.J. Nijhoff, Benadeling van schuldeischers.
J.H. van Meurs, De geboorte in de Nederlanden van

1943

A.J. Sauer, Enkele opmerkingen over de valutaplan
nen van Keynes en White.

C:J: Beukelman, De organisatie van den Waterstaat.

F. Sleutelaar, De overeenkomst van levensverzekering.

M.P. Vrij, Rechtsgewijsgeerige beginselen der de

n77

29 januari

Eenige beschouwingen

n78

26 maart

H.P. Coster, Inleiding over de nieuwere litteratuur
over de staatkundige en rechtsgeschiedenis in de latere middel
eeuwen.

n79

30 april

nSo

28 oktober

ten.

nSr

3 december

H. Bothenius Brouwer, Sociale verzekering.

n66

31 maart A.W.L. Bondam, Iets over het gerechtelijk homogra
phologische of schriftvergelijkende onderzoek.

n82

11 februari

H.J. Scheltéma, Art. 1354 B.W.

n83

18 maart

n67

27 oktobe

n68

23 februari

n85

21 oktober

H.F. Tiemens, De overmacht in het strafrecht.

n6g

J.A. Schreuder, De erkenning van de rechtsgrond van
het auteursrecht.

n86

9 december

P.A. de Pree, De rentevoet.

19 oktober J .H. Beekhuis, Eigendom van etagewoningen.

n87

24 februari

S.K. de Waard, Jus constituendum inzake verkeers

1 maart

n63

1 april H.L. de la Fontaine Verwey,
over het subjectieve privaatrecht.

n64

2 december

n70

1945

mocratie.

n62

n65

1944

28 november

de N.V.

1941

H.A. Keverling Buisman, De laatste veranderingen
in ons burgerlijk recht.

3 maart J.L.H. Cluysenaer, Publiekrechtelijke overeenkoms

J. van Zaayen, De sluitsteen der sociale verzekering.

n84

J. Offerhaus, Accijnswetgeving.

1946

P.B. Kreukniet, Het voorontwerp van wet op de be
drijfsschappen.
N .J. Polak, Rechtsherstel.

G.N. Smits, De ontwerp-wet op de vermogensaan
wasbelasting.

1947

N. Bolkenstein, Belasting of leening.

29 april J.C. Hummelen, De civiele processen in kerkelijke con
flicten.

J. Klaasesz., Het nationale plan, de bestemming
van den N ederlandsche bodem.

30 maart
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ongevallen.
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1948

n88

23 maart

n89

27 april

ngo

26 oktober A.L.C. Falies, Castratie van zedendelinquenten.

n91

30 november

E. Riemersma, Bedrijfszuivering.·
M.B. van der Werk, Nieuw Engelschpenitentiair recht.

I.J. Louet Feissen, Vernieuwing van ons gevange

nisstelsel.

1949

n92

n93

n94

1950

1951

22 februari
papier.

W .J. Formsma, Het liberalisme in de provincie Gro
ningen 1830-1848.

3 mei

24 april

1205

30 oktober G. Overdiep, De woonwagen- en woonschepenbevol
king in Drenthe.

1206

27 november

1207

26 februari A. van Oven, Internationaal rechterlijke beschou
wingen omtrent het toondereffect.

1208

25 maart M.H. de Wildt, Grepen uit de militaire rechtspleging.

1209

29 april P.C. van Traa, Enkele economische zijden van het plan

J. Wiarda, Enige vragen omtrent order- en toonder

29 maart

J. van Zaayen, Het wetsontwerp op de overlijdensacten.

n95

25 oktober A. Veenhoven, Het Constitutum Possessorium.

ng6

29 november

A.A.L. Minkenhof, Kinderen met twee vaders.

1204

G.E. Mulder, Het bewijs van goed gedrag.

Schumann.

1210

28 oktober

M. Bosboom, Het rechtskarakter der bedrijfsvereni

gmgen.

H.P. Coster, Enkele opmerkingen naar aanleiding
van E.W. Hofstee: Beschouwingen over de economische struc
tuur van de stad Groningen.

12n

25 november J. van Zaayen, Opmerkingen over de wet Publiek
rechtelijke bedrijfsorganisatie.

1212

24 februari

n97

18 februari H.J. Scheltema, Gedachten over art. 251 Wetboek

1213

31 maart E.H. s' Jacob, Spanningen tussen democratie en
rechtspraak.

n98

6 april

n99

25 april P.W.A. Immink, Het formaliserend element in de
rechtsvorming.

van Koophandel.

E.V.A. Röling, Aspecten over het proces te Tokio.

1200

JO november

1201

28 november

1202

27 februari

1203

1214

1215

J. Wiarda, Arrest van den Hoogen Raad van 5 mei
1950 NJ 1951, nr. 1, Damhoff contra den Staat; ondertitel: eer
herstel voor Diephuis.
J.A. Berger, De invloed van de overheid op de loon
vorming van de laatste vijftig jaar.

27 maart
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A.J. Romijn, Wegenrecht- en wet.

1953

28 april J .J. Vriesendorp, De vergoeding van de ideële schade
na onrechtmatige daad in Nederland en naburige landen.
27 oktober

H.J. Doedens, De cassatierechtspraak in belasting

zaken.

W.H. Nagel, Lezend over misdaad.

I.E. Cohen, Iets over het Groninger land- en Stads
recht in vroeger tijd. (Gedr. Verh. PElP vm, 2de stuk).

1952

M. Troostwijk, De verzekering der naleving van het
communale recht.

1216

24 november

1217

23 februari H. Benes, A.J. Romijn, H.J. Scheltema, De prae
adviezen van de opleiding van de jurist.

1218

6 maart

J.H. Beekhuis, Enige aspecten van het moderne lucht

recht.
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1954

1955

1956

27 april

1220

26 oktober

1221

30 november

1222

H.J. Scheltema, De Groninger Basilica-uitgave.
F. Klein, De notariële overdrachtsakte.

1236

W. Goudsmit, Het gevangeniswezen vroeger en

1237

25 februari

1238

24 maart G.E. Mulder, Uit de oudste g·eschiedenis van Pro Ex
colendo. (Gedr. onder de titel 'Pro Excolendo en het natuurrecht'
in Pro Excolendojure Patria 1761-1961, 65-87).

1239

28 april

1240

28 oktober H.R. de Zaayer, Het vraagstuk van de gewezen poli
tieke delinquenten.

1241

H. Huizinga, Het drama van Little Rock.

A. van Oven, Enkele beschouwingen over kartel

22 februari
recht.

26 november
thans.

E.H. Ebels, De opbouw van de Zuiderzeepolders.

G. Overdiep, Grensproblemen in de Wadden.

29 maart

1224

26 april

1225

25 oktober

1226

13 december

1227

28 februari

1243

31 maart

1228

T.J.B. van der Meyden, Het wetsontwerp Algemene
wet inzake Rijksbelastingen.

1244

27 oktober

24 april N .J. Polak, Inning van vorderingen door tussenkomst
van de strafrechter.

1245

24 november J.G. Steenbeek, Rechtmatigheid en doelmatigheid
in het administratieve recht.

1230

A.C. Bleeker, Kunt gij dat bewijzen?
E.H. s' Jacob, Détournement de pouvoir.
A.A. Stolk, Het oude en het nieuwe koninkrijk.
T.J.C. Meeues, De opzetovereenkomst.

27 maart

H.H. Bleeker, Acquisitieve verJanng en art. 2014

30 oktober

1242

W.H. Kremer, Inkomsten-belasting, verleden en toe

komst.

P .N.W.Ch. van Wicheren, Het recht op de geslacht

M. Troostwijk, Het gebruik maken van burger
rechtelijke vormen bij de behartiging van openbare belangen.

1247

29 maart

1248

26 april G. Overdiep, Justitia, waar is uw blinddoek? (Gedr. Pro
Excolendo Jure Patria 1761-1961, 87-123).

J. Klein, Vermogensbescherming van de mede-echt
genoot en derden volgens het nieuwe huwelijksgoederenrecht.

1249

25 oktober

S. Gratama, Aansprakelijkheid voor en van minderjari

1250

29 november

23 februari
naam.

1232

26 februari

1233

26 maart

1234

14 mei

K. Wiersma, Bewijs of geen bewijs?

N.J. Polak, Het nieuwe belastingprocesrecht.
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1960

T. Bout, Zelfstandigheid van het bestuur der N.V.

M. Bosboom, De bouw van het arbeidsrecht.
J.L.M. Cluysenaer, De ontwikkeling van de grond-

rechten.

gen.

29 oktober

1959

W.H. Neyens, Dertig jaar kinderpolitie in Groningen.

1246

27 november

1235

J. Pen, Belastingen, de oude en de nieuwe folklore.

24 februari

B.W.
1231

1958

J.H. Beekhuis, Condictio indebiti als actie uit onge
rechtvaardigde verrijking.

1223

1229

1957

S.M.S. de Ranitz, Wet op de vervreemding van land
bouwgronden.

1219

1251

28 februari

F.E. Frenkel, Enkele aspecten van het strafrecht.
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1961

1252

28 maart B.H. de Goede, Publieke verantwoordingsplicht van
het bestuur der open N.V.

1253

25 april

1254

31 oktober

1255

1962

1256

1963

1964

27 oktober

1270

24 november

H. Broekema jr., De inhoud van erfdienstbaarheden.

1271

23 februari

P.W.A. Immink, Het oud-vaderlands recht aan de

1272

30 maart ]. Huizinga-Bout, Het rapport Verdam over het on
dernemingsrecht.

27 februari M.H. de Wildt, De civiele actie in het strafproces
ofwel een ongeschreven hoofdstuk van burgerlijke rechtsvorde
rmg.

1273

27 april

1274

26 oktober

W. Glastra, Vacantierechten.

1275

7 december

J.G.L. Reuder, Het kort geding.

1276

22 februari

P.A.C. Bondam, Bewijsrecht.

G. Overdiep, Van A tot Selwerd.

28 november
universiteit.

1257

27 maart

1258

24 april

1259

30 oktober

1260

J.C.B. Hupkes, De Wet Aansprakelijkheidsverzeke
ring Motorrijtuigen.

1269

T. Bout, Kopen met eens anders geld.
S. Oudkerk, Er staat een rechtbank in Versailles.
H.J. Doedens, Beroepskosten.

27 november H.S. Siebers, Enkele beschouwingen betreffende de
voorziening in het gezag over minderjarigen na echtscheiding en
scheiding van tafel en bed.

126r

J. van Zaayen, Betaald voetbal en spelers- en trans
fercontracten.

1262

26 maart

1263

7 mei

1264

29 oktober

1265

26 november

1266

25 februari

26 februari

G. Overdiep, Ons eedsgebaar.

C.L.W. Fock, De Minister-President.
G.E. Mulder, Ruilverkaveling.
M.H. de Wildt, De Rode Kruis Conventies.
H.J. Doedens, Fiscale problemen bij echtscheiding.

1267

31 maart

A.J. Sauer, Nieuwe ontwikkelingen in het bankwezen.

1268

28 april

J. Pen, Inflatie.
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1277

M.A. Boom, De vrouw bij de politie.
L. Roelofs, De nieuwe belastingwetgeving.

1965

J. Mein, Het nieuwe kinderstrafrecht.

1966

J. Remmelink, Doorrijden na een ongeval (art. 30

29 maart
WW).

1278
1279

26 april

G. Overdiep, Het proces IJje Wijkstra.

25 oktober

T. C .J. Meeues, Nieuwe ontwikkelingen in het Bouw

recht.

1280

25 november

128r

28 februari

1282

21 maart

1283

25 april

1284

A.M. Donner, Het Europese Hof van Justitie.
H.L. Bakels, Recht en loonvorming.

C. van Veen, De stadsbezittingen van Groningen.

G. Overdiep, Het begrip souvereiniteit in de provincies
Friesland, Groningen en Drente in de jaren 1590-1594.

31 oktober

J. de Vries, Enige punten uit de Algemene Bijstands

wet.
1285

W. Buikhuisen, 'Later is het te laat', de noodzaak
van herstructurering van ons lager onderwijs.

28 november
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1967

1968

1969

1970

1971

1286

27februari H.L. Wedeven, Dubbele overeenkomsten betreffen
de schaarse goederen en diensten.

1303

27 april L.J. Brinkhorst, Democratie in de Europese Gemeen
schappen.

1287

27 maart

1304

26 oktober
ding.

1288

23 april

1305

30 november

M.J. Heikens, Ziekenhuis en recht,

1289

29 oktober G. Overdiep, De staatkundige ontwikkelin'" binnen
het Oversticht in de 13e eeuw.

1306

28 februari

J. Remmelink, Strafrecht en politiek.

1290

26 november P.A.C. Bondam, Rechtspleging in de Nederland
sche Antillen.

1307

28 maart

P. van Schilfgaarde, De onderneming uit haar schulp.

1308

25 april

A.T. Vos, Pornografie.

1309

31 oktober

13w

28 november G.G. Brouwer, Fiscale aspecten van een pensioen
voor beoefenaars van het vrije beroep.

E.H. s' Jacob, Proeven van wetgeving.
P. Gerbenzon, Receptie van Romeins recht in Drente?

1291

25 februari

J. Mein, De practijk van het openbaar ministerie.

1292

25 maart

G. Overdiep, Ervaringen van een strafrechter.

1293

29 april

J.R. Meyeringh, Advocaat en strafrechtspleging.

1294

28 oktober

1295

25 november

1296

A.A.L. Minkenhof, De nieuwe wet op de echtschei

W.M. Kleyn, Boedelscheiding en verblijvingsbeding.

1311

27 februari

1312

27 maart F.W. van Ketwich Verschuur, Het meerschap Paters
woldse Meer.

24 februari J. de Vries-Brauns, Voorlopige hechtenis, geregeld
in art. 64 Strafvordering.

1313

24 april W.J.M. Davids, Verschillen tussen Nederlands en An
tilliaans recht.

1297

31 maart J. Klein, De recente wijzigingen in het eerste boek van
het Burgerlijk Wetboek.

1314

30 oktober

1298

28 april
ter.

M. Bosboom, Ervaringen van een administratief rech-

1315

27 november
ganisatie.

1299

27 oktober

O.K. Brahn, Een paar hoofdzaken omtrent bijzaken.

1316

26februari J. Wiarda, Twee juristenlevens. Vader en zoon Ben
nie Cohen.

1300

23 november

1317

26 maart

1301

23 februari
beheer.

1318

23 april P. Gerbenzon, De eigendom van kerkelijke goederen
ten tijde van de reformatie.

1302

30 maart

1319

29 oktober
gen.

A.T. Vos, Iets over luchtrecht.
Th.W. van Veen, Gewetensnood in het strafrecht.

G. Schrans, Naar een Europese N.V.
G. Overdiep, Juridische aspecten van het museum-

J.A. Bout, Het proces Jezus.
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1972

W. Goudsmit, Kleptomanie.

1973

E.G. IJspeert, De jacht.
M.H. de Wildt, Herziening van de rechterlijke or

H. Hesse, De molenaar van Sans Souci.

G. Overdiep, Het ontstaan van de provincie Gronin
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1974

1975

1976

P. Dorhout, Burgerlijke ongehoorzaamheid.

1320

26 november

1321

J. Wiarda, Het Besluit Herstel Rechtsverkeer van
17 september 1944 (Staatsblad E rno).

25 februari

J. Coleman, Overdracht van vorderingen naar Neder
lands en internationaal privaatrecht.

1322

25 maart

1323

29 april

F.J.M. Löwensteyn, Hoe democratisch zijn onze vere
nigingen?

J. Pen,

1324

28 oktober

1325

25 november
kerk.

1326

24 februari

1327

30 maart

1328

27 april

Onmacht der economen.

1978

1339

24 oktober

1340

21 november

1341

27februari

1342

27 maart

1343

24 april

1344

29 mei

1345

30 oktober

1346

27 november

1347

26februari

1348

25 maart

1349

29 april

1350

20 mei

H. Addens, Universitaire Bestuurshervorming.
F.V. Gimbrère, Machtigingswet Inschrijving Studen

ten.

1977

25 april

S.J.A.M. van Gend, De moord van Giessen-Nieuw

W. Nieboer, De psychiater als getuige-deskundige.

G. Overdiep, Het kort geding.

1329

26 oktober

1330

30 november

1331

1 maart

1332

29 maart

1333

19 april

1334

26 oktober

1335

29 november

1336

28februari

1337

28 maart E.C. Henriquez, Problemen bij schijnhuwelijken en
bij schijn van huwelijk.

H.B. W. Gokkel, Vliegtuigkaping_

W. Swaan, Kinderrechtspraak.
N.J. Polak, Het faillissement.

J.J. Vis,

Ministeriële verantwoordelijkheid_

M. Scheltema, Problemen rond de A.R.O.B.
W.C. van Binsbergen, De jurist voor de spiegel.
C.J.H. Brunner, Van wie is de Maxl-lavelaar?
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H.R. Lim A Po, De rechtspleging in Suriname.

1338

1351
1352

P. Dorhout jr., De persoon van de verdachte.
J. Remmelink, Uitlevering.
G.E. Mulder, Alternatieve sancties.

1979

J.H.A. Lokin, De zakelijke overeenkomst.
I.A. Koning, Het werk van een protectieclub.

G. Overdiep, Verschuiving binnen de rechtsfiguren ten
aanzien van onroerend goed.
A.M. Donner, De staat als wachtkamer.

K. Heyink, Functie, doelstelling en organisatie van
de Nederlandse politie.
P.J.J. van Buuren, Bestuur en rechter.

1980

J. Wiarda, Bijbelse invloeden in het Nederlandse en
Nederlands Antilliaanse recht.
E. Brederveld, De Centrale Raad van Beroep.
N. Lofvers, Enkele aspecten van onteigeningsrecht.
D. Booij, Problemen van belastingrecht.

28 oktober
25 november
hulp.

1353

24 februari

1354

31 maart

1355

28 april

G.J. Niezink, Het voorontwerp Wet op de Rechts

H. Broekema, Boedelscheiding en verdeling.

J. Hendriks,

Hoogstzakelijke rechten.

O. Scheltema-de Nie, Nieuwe ontwikkelingen in het ge
meenterecht.
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1981

1356
1357
1358

2 juni

J.J. van der Minne, Afscheid van de balie.

1359

24 april

24 november ]. Pen, Juridisch denken en wetenschappelijk den

1374

29 mei

1375

30 oktober

1376

27 november

1377

26 februari A.H.T. Heisterkamp,
pacht- en huurovereenkomsten.

1378

26 maart A.S. Hartkamp, Het tweede gedeelte van de Invoe
ringswet Nieuw Burgerlijk Wetboek; het wetsontwerp Algemene
Voorwaarden.

1379

30 april C. Timmerman, Iets over prejudicieel procederen ex

2 maart

W.]. Zwalve, Het juridisch onderwijs van F.A. van

der Marck.

1360

30 maart

136r

27 april

1362

7 juni C.J.H. Brunner, Reehtsvindi�g in het privaatrecht; een

W. Breemhaar, Het nieuwe erfrecht.
J. JVIein, Hoe groot is het vertrouwen in het strafrecht?

1363

26 oktober J. Mannoury, Misbruik, oneigenlijk gebruik en on
nodig gebruik van de sociale wetgeving.

1364

W.W.M. Boon, Causaliteit in het civiele recht, het
strafrecht en het fiscaal recht.

1365

22 februari

22 november

T.J. van der Wal, De Nederlandse waterschappen.

22 maart G.R. Rutgers, Herziening rechterlijke organisatie en
verplichte procesvertegenwoordiging.
26 april ].R. Meyeringh, Goede strafprocesordening.
31 mei W .J. Zwalve, Onderwijs en adviespraktijk van Mr. Jo
han Valckenaer (1759-1821, hoogleraar te Franeker en Leiden).

1369

K. Wiersma, Administratief- en civielrechtelijk proce

1373

bijzonder probleem?

1983

27 maart
deren.

2 7 oktober F. Hamminga, Positie en problemen van de faillis
sements-curator.

ken.

1982

1372

25 oktober

W.]. Zwalve, Prof. H.C. Gras (1739-1820) of het begin
der privaatrechtelijke codificatie in Nederland.

G. Overdiep, Opkomst en ondergang van een staats
rechtelijke droom.

art.

1380

F.A. van Bakelen, Aspecten van luchtvaartwetgeving.

G.J. Visser, Het extraatje voor de curator.
Opzeggingsperikelen

77 van het E.E.G. -verdrag.

28 mei D. Steenhuis, Opmerkingen over de nota Samenleving
en Criminaliteit.
29 oktober
praktijk.

J.C. van Oven, Procesrechtelijke varia uit de cassatie

26 november O.K. Brahn, Botsingen tussen voorbehouden ei
gendom en zakelijke zekerheidsrechten: hoe het nieuwe B.W. die
probeert te voorkomen.

P.E.M.S. Lokin-Sassen, Het raadsel van Thorbec

ke' s succes.

1370

29 november

A.A.L. Minkenhof, Het zogenaamd uitgesteld

loon.

1984

1371

28 februari B. Kuizenga, De verkeersschout, ontwikkeling en
funktioneren.
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1985

Alfabetisch register
op de namen van de opstellers
van de vertogen met verwij
zing naar de nummers van de
ze vertogen.

Aa, J. Simon van der
Acker Stratingh, G.
Addens, H.
Alberda van Ekenstein, W.C.A.
Ali Cohen, L.
Ameyde, L.J. Nepveu tot
Andreae, J.P. Pockema
Andreae, P.C.
An<lringa <le Kempenaer, J.
Burmania van
Arntzenius, H.J.
Aulnis de Bourouill, I.C.T. d'
Baart de la Paille, J.
Baart de la Paille, R.D.
Bakelen, P.A. van
Backer, A.J.
Bakels, H.L.
Bange, A.P.
Bast, J.H.
Beaufort, F.W.C.
Beckeringh, L.
Beekhuis, J.H.
Benes, H.
Berge, T.A. ten

1025 1059
545 549 56r 564 575 590 6o5 fo4
651 654 679 709 737
1327
637 685 716 743 769 810 834 891
718 751
634 657 674 683 715
n43 n74
912
!OOI

999 II2l
99 224
571 593
417 44° 457 473 487 488 5o5 529
547 583 6r5 644 673
784 802 823
1373
II02
128r

no3
n38
1072
10! 107 121 133 lfo 179 185 228 252
n70 I2I8 1239
1217
127 141 149 173 215 235 258 279 318
359 36o 377 386 398

125

Berger, J.A.
Berkum, H.P. van
Bertling, A.
Beukclman, C.J.
Binsbergen, W.C. van
Blankstein, S.
Blaupot ten Cate, H.W.
Blaupot ten Cate, I.J.
Blaupot ten Cate, S.
Blécourt, A.S. de
Bleeker, A.C.
Bleeker, H.H.
Boeles, W.B.S.
Boer, Y.K. de
Bolkenstein, N.
Boltjes, H. Kingma
Bondam, A.W.L.
Bondam, P.A.C.
BonevalFaure,R.T.H.P.L.A. van
Boom, M.A.
Boon, W.W.M.
Booy, D.
Bordewijk, H.W.C.
Bos, P.G.
Bosboom, M.
Bothenius Brouwer, H.
Bourouill, I.C.T. d' Aulnis de
Bout, J. HuizingaBout, J.A.
Bout, T.
Brahn, O.K.
Brakel, G.J. v.
Brauns, J. de VriesBrederveld, E.
Breemhaar, W.
Breukelaar, D.N.
Brink, J. ten
Brinkhorst, L.J.
Broekema, H.
Broekema Jr., H.
Brom, H.G.
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1203
97°
146 170 175 182
1155 1175
1335
rn95
915 933
665 688 719
668 691 720
1136
1224
1230
653
1124
1183
rn31
n66
1276 1290
625
1270
1364
1351
rn6o rn88 no5
963 969 rn67
12!0 1249 1298
nfü
571 593
1272
1302
III0 1247 1257
1299 1382
rn76
1296
1349
1364
n35
391 406 411 424 431
1303
1353
1254
1171

Brongers, H.H.
Brongers, R.
Brouwer, G.G.
Bruggen Cate, B. ten
Brugmans, A.
Brugmans, S.J.
Bruins Slot, J.A.H.S.
Brunner, C.J.H.
Buikhuisen, W.
Buisman, H.A. Keverling
Burmania van Andringa de
Kempenaer, J.
Busch, M.J.
Busman, C. Star
Busman, C.W. Star
Busman, E. Star
Busmann, G.M.
Buuren, P.J.]. van
Cannegieter, J.
Cate, H.W. Blaupot ten
Cate, I.J. Blaupot ten
Cate, S. Blaupot ten
Cate-Houwink, J.C. ten
Clé, H.P. la
Cleveringa, R.P.
Cluysenaer, J.L.H.
Cluysenaer, O.J.
Cocq, H.C. de
Cohen, B.
Cohen, I:B.
Cohen, L. Ali
Coleman, J.
Cort van der Linden, J.
Cort van der Linden, P.W.A.
Cort van der Linden, P.W.J.H.
Coster, H.P.
Cremers, J.J.

4m 449 464 47°
435 484
13rn
832 848 862 876 895 918 940 972
59 72 go rn3 119 138 147 148 155 189
166 169
1157
1336 1362
1285
rn97 1172
999 1121
110 124 143 180 199 213 230 255 298
324 361 369
962
rn70
734
638
1347
82 !04 125 190 237 296 322
915 933
665 688 719
668 691 720
rn79
267
III2
1165 1250
1130
221 241
666 689 729 793 835 860 875 892
893
884 906 926 968 986 1m3 rn36 rn56
rn63 rn82 1100 no7 1125 12m
718 751
1322
998 rnrg
828
1149
rng6 1120 n64 1196
497 517 536 555 576 587 604 foo
648 675 708 735
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Davids, W.J.M.
Diephuis, G.
Doedens, H.J.
Dommering, W.H.
Donner, A.M.
Dorhout, P.
Do rho ut Jr, P.
Dorhout Mees, B.
Driessen, R.K.
Drucker, H.L.
Dunné, J.F. van
Ebels, E.H.
Edelinck, H.
Eekhout, G.W.
Eerde, E. van
Eerde, J.R. van

Emmen, C.H.
Emmen Riedel, W.R.
Emmery, C.C.
Engelhard, J.A.
Engelhard, N.
Entrup, J.H.
Entrup, W.
Eversen, L.J.H.
Faille, J. Baart de la
Faille, R.D. Baart de la
Feisser, I.J. L o uet
Feith, E.
Feith, H.O.

Feith Jr., H.O.
Feith, J.A.
Feith, R.
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1313
6r3 681 739 766 809
I2I5 1259 1266
n39
1280 1345
m9 1320
1339
633 656
174 187 20! 209 232 254 259 281 300
309 326 334 343 344 346
825 829 846
783 800
1223
594 6r9 628
394 408 421
544 566
486 526 551
292 306 313
378 385 387
456 472
290
rofo
6 23
16 32 44 71

432 439 447 469 483
567 582 595
320 325 336 357 376
396 416 418 422 444

Feith, W.W.
Fock, C.L.W.
Fockema Andreae, J.P.
Fockens, J.T.
Fontaine Verwey, H.L. de la
Fo rmsma, W.
Frenkel, F.E.
Fresemann Viëtor, J.
Gavere, P. de
Geertsema, C.C.
Geertsema, J.H.
Gend, S.J.A.M. van
Gerbenzo n, P.
Geuns, M. van
Gil se, J. van
Gimbrère, F.V.
Glastra, W.
Gockinga, G.H.
Gockinga, ].A.G.
Gockinga, R.B.
Gockinga, S.
Goede, B.H. de
Gokkel, H.B.W.
Goudoever, H. van
Goudsmit, W.
Gratama, B.J.
Gratama, M. Schaaff

417 440 457 473 487 488 5o5 529
547 583 6r5 644 673
784 Sm: 823
n91
733
339 350 352 37° 371 379 397 423
445 446 462 478 574 581 589 6or
621 650 678 7ro
539 558
849 877 897 908 946
760 780 798 820

Gratama, S.
Guyot, H.D.

Haaften, W.M. van
Haakma Tresling, Th.
Halsema, D.F.J. van
Hamminga, F.
Hartkamp, A.S.
Hayenga, H.R.
Heikens, M.J.

ro87

1263
n43 n74
II
n63
n93
1251
786
248 266 278 289 297
738 752 776 796 8r7 840
579 592 607 626 652 1003
1325
1288, 1318
92
887
1328
1274
86
850 924 948
4 21 38 52
9 25
1252
1330
ro52 ro 65 ro99 m8 n46
1236 13n
639 659 66r 686 717 741 742 767
768 789 8n
474 479 49° 491 499 5ro 531 55 °
569
585 598 6r7 6r8 831 1234
192 206 2 18 260 28ra 291 295 327
7or 749 773
937
672 695 723
17 28 41 53 70
1357
1378
508 528
1305

Alfabetisch register I 129

Heisterkamp, A.H.T.
Helten, H.W.M. van
Hendriks, J.
Henriquez, E.C.
Hes, B.
Hesse, J.E.
Hesse, H.
Heyink, K.
Homan, H.G.
Homan, J. Linthorst
Homan, R.
Hoop, A.J. Thomassen à
Thuessink van der
Hoop, E.J. Thomassen à
Theussink van der
Hoop, J.G. van der
Houten, D. van
Houten, S. van
Huisinga, J.
Huizinga, H.
Huizinga-Bout, J.
Hummelen, J.C.
Hupkes, J.C.B.
Hijmans, I. Henri

1377
988
1354
1337
96r 964 987
rno2 rn24 rn42 1132
1317
1346
245 264 287 294 3m 312 328 355
1152
223

rn39
721 731 753
9o7
667 690 !000
12 27
1241
1272
1184
1269
9rn

Iddekinge, J.R. van
Idsinga, S.H. v.
Immink, P.W.A.
Ippius, E.

696
42 48 65
1199 1255
3 20 34 51 68

Jacob, C.M. s'
Jacob, E.H. s'
Jansma van der Ploeg, A.
Jonas, J.H. van
Jonckbloet, W.J.A.
Jong, P. J osselin de
Jongh, E.T. de
Joosting, J.G.C.
Josselin de Jong, P.

rn49
1213 1225 1287
724
n23

Jullens, C.H. Tjaden
Jurgens, J.G.W.P.
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602 611 6r2
886
606
!028 rn48 rn71 rn78 rn91 rn98
886
222 243 285 3n 317 345 358
1109

Kantorowitz, H.
Keizer, J.W.
Kempenaer, J. Burmania van
Andringa de
Ketwich Verschuur, F.W. van
Keverling Buisman, H.A.
Kiehl, L.J.
Kingma, C.A.
Kingma Boltjes, H.
Klaassen, J.
Klaassesz., J.
Klein, F.
Klein, J.
Kleintjes, Ph.
Kleyn, W.M.
Kollewijn, R.D.
Koning, I.A.
Koning, J.S.G.
Konijnen burg, N.A. van
Koppius, H .J.
Koppius, M.
Koppius, W.J.
Kosters, J.
Krabbe, H.
Kranenburg, R.
Kremer, W.H.
Kreukniet, P.B.
Kuizenga, B.
Kuypers, H.
Laan, W.H. v.d.
Land, N.K.F.
Leuringh, J.
Lichtenvoort, W.C. Star
Lier, M. van
Lim A Po, H.R.
Linden, J. Gort van der
Linden, P.W.A. Gort van der
Linden, P.W.J.H. Gort van der
Linthorst Homan, J.
Lisman, E.J.

rn73
220 263 274 275 284
999 II2I
1312
rn97 n72
677
rn75
rn31
1140
1168
1221
1233, 1297
rn30 1038
1309
1153
1343
5 m 515 538 557 573 588 623 676 7n
rno9 rn26 rn37
935
rn89
!015
995 rn22
900 921 93° 952 971 977
976 99°
1244
1178
1371
rn27 rn46
1148

863 868 874 899 903 913 923 936
6rn 629
353
7°4
1338
998 10!9
828
1149
1152
rn68
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Loeff, M. Rutgers van der
Lohman, W.H. de Savornin
Lofvers, N.
Lokin, J.H.A.
Lokin-Sassen,P.E.M.S.
Looff,Ph.J.
Loon,E. v.
Louet Feissen, I.J.
Löwensteyn, F.J.M.
Lulofs,B.H.

Maanen, G.A.G. van
Maclaine Pont,F.N.
Mannoury, J.
Marck, F.A. v.d.
Marees van Swinderen, D.R. de
Marees van Swinderen, 0. de
Marees van Swinderen,R. de
Mees,B. Dorhout
Meester, Th.H. de
Meeues, T.C.J.
Meilink, P.A.
Mein,J.
Meischke, J.W.
Merkelbach,C.M.
Mesdag, G.
Mesdag,K.
Meulen,Y. van der
Meurs, J.H. van
Meursing, J.
Meursinge, H.
Meyden, T.J.B. van der
Meyer,G.J.
Meyer Wierzema,K.
Meyeringh,J.R.
Minkenhof,A.A.L.
Minne,J.J. van der
Modderman, A.
Modderman, J.R.
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847 859 880
702 726 775 795 8!6 839
1350
1342
1369
rn6 122 134
732 755
1191
1323
393 4°7 4rn 414 433 454 468 482
5o4 5o9 543 565
459
804
1363
2 18 35 50 54 67
853 870 922 951 rno8 rn11
670 693
671 694 722
633 656
851 865
1227 1279
996 !021
1273 1291
rn54
60 73 91 97 98
967 982 rno5 rn16 rn35 1129
883 9m 925
rn44
rn90 1108 1128 116i
rn58
713
1228
477 489 511 532
867 88!
1293
1204 1304
1356
493 513 534 553 570 600 609 643
647 7 °7
418a 419 428

Modderman, W.
Mulder,G.E.
Mulder, J.E.
Muller, N.H.
Muller, O.J.
Muller,R.Y.
Muntinghe,W.

640 660
89 94 rn8 rn9 120 131 153 154 165 178
196 2!0 227 251 270 305 316
712 725 748 758 762 77° 791
1206 1238 1264 1341
1142
1150
395 409 434
562 577
3 °3

Nagel,W.H.
Nepveu tot Ameyde, L.J.
Neijens, W.H.
Nie, 0. Scheltema-de
Nieboer, W.
Nieland, K.
Nienhuis, H.
Niezink, G.J.
Numan, C. Star
N�hoff, S.W.J.

1200
634 657 674 683 715
1243
1355
1326
rn69
375 390 403 412 451 466 480 521 541
1352
492 520 524 533 546 56o 586 599
1160

Offerhaus,J.
Offerhaus, M.C.
Olgers,H .J.
Oppenheim, J.
Ottens, R. de Rhoer
Oudeman, A.
Oudkerk, S.
Oven,A. van
Oven, J.C. van
Overdiep, G.

1177
rn29
1137
747 757 764 765 778 797 822
341 363 364 399 425
498 512 518 519 537 554 572
1258
1207 1222 138!.1
rn50 rn57 rn74
1205 1237 1248 1253 1262 1278 1283
1289 1292 13m 1319 1329 1344
984 IOI7

Modderman, S.M.S.
Modderman,T.

Oving,H.E.
Paehlig, C.C.
Paehlig, J.E.
Falies, A.L.C.
Panhuys, J.E. van
Pekelharing, A.

348
383
5o 3
1190
494
807
974

356 365 366
389 404 429 441 452 467 481
522 542 563 578
556
818 827 845 86i 898 919 950
992 rno6 rn32
Alfabetisch register I 133

Pen, J.
Pet, J
Pet, P.
Philipse, J.H.
Piccardt, H.
Ploeg, A. Jansma van der
Poelman, H.A.
Polak, L.
Polak, M.
Polak, N.J.
Pot, C.W. van der
Pree, P.A. de

1 242 1268 1 324

1358
9o4
949 978 !OIO 1034
460 523 527 548 568 584 596 6r6
645
642 663
724
1043 1066 1081 m5
m7
885 896 927 947 957 n4i
m3 1159 1179 1229 1235 1332
1086 1106 1122
11 86

Roelofs, L.
Röling, E.V.A.
Rombach, A.
Romkes, A.W.
Romkes, S.C.H.
Romijn, A.J.
Rood, A.B.
Rutgers, G.R.
Rutgers van der Loeff, M.
Ruyter de Wildt, J.F. de

1271

Salverda, M.
Sauer, A.J.
Savornin Lohman, W.H. de
SchaaffGratama, M.

78 III 116 1 30 250
349
41 3 420 436 455 471 485 525
1147 1 219
495 514 535
700 714 744 771 792 814 837 856 871
889 914 945 958 979
11 27
1277 1306 1340
699
1275
852 866 878 902
145
55 56 57 58 6r 63 69 71 73 75 78
83 84 88 100 102 113 114 n7 118 128
129 137 140 142 150 152 159 16r 1 63
171 176 I77 183 188 193 194 195 197
200 202 204 205 208 211 214 216 231
239 244 249 253 256 257 262 264a
269 271 272 276 '2.77 280 '2.82 283
286 288 293 '2.99 30! 307 308 319
323 33o 332 333 342
341 363 364 399 425
n88
9°9 931 938 953 955 975 98o 994
1012 1 040

Schaap, H.
Schaap, J.J.
Schaap, J.L.
Scheltema, H.J.
Scheltema, M.
Scheltema, W.M.
Scheltema-de Nie, 0.
Schepel, C.J.H.
Schilfgaarde, P. van
Schilthuis, A.
Schneiter, A.
Schrans, G.
Schreuder, J.A.
Segers, G.G.
Servatius, B.W.N.
Sevenstern, P.G.
Siebers, H.S.
Simon van der Aa, J.
Sitter, A.J. de

246 265 302
1085 n58 1173 1267
702 726 775 795 81 6 839
474 479 49o 491 499 510 531 55°
569
756 777 779 812
622
540 559 6o3 649
11 82 11 97 1217 1220
1334
1133
1 355
1083
1307
959 966
442 458 476
1300
1 169
973
706 728
368 374
1154 1260
!OOI 1025 1059
115 123 1 81 198 212 229 240 242 24 7
268 331
635
'2.07 219 226 236 26r 273 443 475
1162
1156
1180

Quintus, W.J.
Raadt, M.W, de
Racer, J.W.
Ranitz, H. de
Ranitz, S.M.S, de
Reiger, H.
Reiger, W.A.
Reinink, H.J.
Remmelink, J.
Renssen, J.W.A.
Reuder, J.G.L.
Reuijl, H.
Rhoer, C.W. de
Rhoer, J. de

Rhoer Ottens, R. de
Riemertsma, E.
Roelants, J.M.A.
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Sitter, J.H. de
Sitter, W. de
Sleutelaaer, F.
Smeenk, G.J.
Smits, G.N.

1 198

989 1014 1018 m6
Sm 841 857 873 91 6
960
1212 1217
1 084 m4 1145
1366
847 859 880
1023
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Spandaw, H.A.
Stachouwer, E. Tjarda
van Starkenborgh
Star Busman, C.
Star Busman, C.W.
Star Busman, E.
Star Lichtenvoort, W.C.
Star Numan, C.
Starkenborgh Stachouwer, E.
Tjarda van
Steenbeek, J.G.
Steenhuis, D.
Stheeman, C.W.
Stolk, A.A.
Stratingh, G. Acker
Swaan, W.
Swanevelt, T. van
Swinderen, A.Q.van
Swinderen,D.R.de Marees van
Swinderen, 0.de Marees van
Swinderen,O.Q. van
Swinderen,P.J.van
Swinderen,R.de Marees van
Swinderen, Th.van
Sijbenga,S.
Sijpkens, T.
Tellegen,A.O.H.
Tellegen,B.D.H.
Tellegen, J.A.
Thomassen à Thuessink
van der Hoop, A.J.
Thomassen à Thuessink
van der Hoop, E.J.
Tiddens,T.
Tiemens, H.F.
Timmermans,C.
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321 338 347 360a
833
9fo
J070
734
353
492 520 524 533 546 560 586 599
833
1245
1380
941 964 98! 993 JO o4
1226
545 549 56 1 564 575 590 605 624
651 654 679 7°9 737
1331
13 29 43
76 79 Bo Si 95 J05 112 136 238
853 870 922 951 JOOS JOII
670 693
698 746 754 763 772 790 8!3 836
854 869 89o 9n 928 939 997
7°3 736 75° 774 794 8!5 838
671 694 722
355 367
9°5 929 943 954 983 991 J007a J020
J033 J041 J055 J06i J064 J077 J094 1101
34° 351 3fo 38o 384 395a
805
580
730
785

826 844 855 864
591 608 fo7 631 664 682 697
787 806 808 J045
788 803 824 842 858 917 942

669 692
J039
8 24
1185
1379

Tjaden Jullens, C.H.
Tjarda van Starkenborgh
Stachouwer,E.
Tjassens, H.
Tonckens,W.
Traa,P.C. van
Tresling, T.P.
Tresling, Th. Haakma
Treub, M.W.F.
Trip, H.

Tuuk,M.van der

833
14 30 36
745 759 8!9
1209
496 502 506 507 516
672 695 723
J093
352 372 373 381 400 426 448 463
500
641 6fo 687
7 19 37 49 66
JO 26 40 45 47
1216 1231
830 843 872 879 882 894 920 932
956 985 J007
781 799 821

Uchtman, E.W.
Uildriks, J.W.van
Uilkens,J.A.

33 46
636 658 684
392

Veen, C.van
Veen, R.van
Veen, Th.W.van
Veenhoven,A.
Venema, L.
Verschuur,F.W.van Ketwich
Verschuur,W.F.
Verwey, H.L.de la Fontaine
Viëtor,J. Fresemann
Vis, J.J.
Visser, G.J.
Vos, A.T.
Vries,J.de
Vries-Brauns, J.de
Vriesendorp,J.J.
Vrij,M.P.

1282
888
1295
1195
J053 J092 11n
1312
151 160 172 180 186 203 217 234
1163
786
1333
1376
1151 1294 1308
139 158 184 191 225 233 2586 1284
1296
1214
1134 n76

Trip, H.J.
Trip,L.
Trojen,J.K.van
Troostwijk, M.
Tuuk,F.van der

Waard,S.K.de
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Wal, G. de
Wal, H. van der
Wal, T.J. van der
Wedeven, H.L.
Weersma, W.J.M.
Werk, M.B. van der
Westendorp, N.
Westerhoff, R.J.
Wiarda, J.
Wicheren, P.N.W.Ch. van
Wichers, H.J.
Wichers, H.L.
Wichers, J.
Wichers, J.G.
Wieringa, J.R.
Wiersma, K.
Wiersum, T.S.
Wierzema, K. Meyer
Wildt, J.F. de Ruyter de
Wildt, M.H. de
Woestenberg, J. van
Wolthers, H.J.
Wijnne, J.A.

415 437 438
934
1365
1286
n31
n89
382 388 402 427 450 461 465
53° 552 597 646
n92 1202 1316 1321 1348
1246
62 74 93
126 135 144 156 157 164 167 168
5 22 39
64
15 31
1232
n44
867, 88r
1023
1208 1256 1265 1315
3°4 310 314 315 3i7a 329 337
1047
614 630 632 655 680 705 74?

Ypey, A.
Yspeert, E.G.
Zaayen, J. van
Zaayer, H.R. de
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n67 n94 12n 126r
1240

