
leiding tot hierdie crimen nie. Die twee begrippe nader mekaar met verloop 
van tyd en ten slotte word die lex Cornelia de iniuriis uitgebrei in so 'n mate 
dat laster ook aanleiding tot die crimen maiestatis kan gee. 

Die finale hoofstuk handel oor Digesta 48.4 (ad legem Iuliam maiestatis). 
Dit word aangeneem dat hierdie wet, tot op sekere hoogte, die vorige 
leges maiestatis saamgevat het en die vraag is of hierdie lex Julia afkomstig 
is van Caesar of Augustus. Die waarskynlikste is dat 'n wet van Augustus 
bedoel is. Met sy analise kom die skrywer tot die slotsom dat sommige 
gedeeltes van die titel betrekking het op die wet van Caesar. Maar volgens 
die skrywer is dit waarskynlik dat gedeeltes van die lex Julia iudiciorum 
publicorum betrekking had op maiestas (D. 48.14.1.4, ens.). Verskeie ander 
probleme in hierdie verband word ook aangeroer. 

Uit die voorgaande sal dit blyk dat die groot verdienste van die werk 
bestaan uit 'n noukeurige studie van die verskeie wette wat die begrip 
van crimen maiestatis uitgebou het tot by die tyd van Augustus. Die studie 
is hoofsaaklik histories van aard en die skrywer het sy bronne en literatuur 
op 'n uitvoerige wyse geraadpleeg en as 'n kenner hanteer. Die werk is nie 
in die eerste plek 'n juridiese studie nie, alhoewel die laaste hoofstuk 
waardevolle werk op hierdie gebied ook lewer. Die waarde van die werk is 
verhoog deur die bibliografie, register en opgaaf van verwysings na bronne. 
Die tipografiese versorging is ook uitstekend. Persoonlik het ek net een 
puntjie raakgeloop, naamlik dat in die register blykbaar geen verwysing 
is na die lex Appuleia nie. Dit is maar 'n kleinigheid. Die skrywer kan 
geluk gewens geword met 'n waardevolle geestesproduk. 

Universiteit van Pretoria. P. VANWARMELO 

* * * 
Rene Descartes: Bepeinsinge oor die Eerste Filosofie; uit die Latyn vertaal 
deur D. M. Kriel. Academica, Pretoria/Kaapstad, 1967. 

Mnr. Kriel het met hierdie vertaling 'n groot diens bewys aan die 
Afrikaanse student van die wysbegeerte. Om die Meditationes in Latyn 
of die beroemde Discours sur Ia Methode in Frans te lees, vereis meer 
kennis van die twee tale as wat by enige student veronderstel kan word. 
Descartes se Latyn verskil heelwat van die klassieke Latyn, sy Frans is 
'n sewentiende-eeuse Frans en albei vereis 'n insig in die gangbare filosofiese 
begrippe van 'n tyd wat hom op verre na nie losgemaak het van die dink
gewoontes van die Scholastiek nie. 

Die vertaler het baie verstandig gehandel deur hom nie te waag aan 'n 
vertolkende vertaling nie, maar die Latynse teks op die voet te volg en 
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daarby die eenvoudigste Mrikaanse woorde te gebruik. Anders as die 
Discours kan die Meditationes nie as 'n stilistiese meesterstuk beskou 
word nie en die dikwels ingewikkelde sinsbou moes mnr. Kriel soms 
baie hoofbrekens besorg het. Tog het hy daarin geslaag om 'n Mrikaanse 
teks te lewer wat maklik lees, af en toe 'n bietjie ouderwets klink, maar 
altyd duidelik is en die gedagtegang van die groot Franse filosoof heeltemal 
verstaanbaar maak. Trouens, baie van ons beroepsfilosowe kan gerus 
die vertaling oorlees om te sien hoe filosofiese gedagtes van grondleggende 
betekenis in eenvoudige Mrikaans uitgedruk kan word. 

Een van die verdienstes van hierdie vertaling is dat die vertaler, waar 
hy oor die betekenis van 'n woord getwyfel het, die wyse waarop Descartes 
die woord elders in dieselfde werk gebruik, nagegaan het en op grond daar
van 'n Mrikaanse ekwivalent bepaal het. Ek vermoed dat hy in die verband 
ook die deur Descartes self goedgekeurde Franse vertaling van De Luynes 
(1647) geraadpleeg het, sander om hom tot afwykings van die Latynse 
teks te laat verlei. Trouens, om De Luynes se vertaling behoorlik te 
verstaan, is 'n woordeboek van sewentiende-eeuse Frans onontbeerlik. 

Daar is natuurlik hier en daar vertalings waaroor daar meningsverskil 
kan wees. Die vertaler self wys op sy gebruik van ,bepeinsing' vir meditatio 
omdat ,meditasie' vir hom ,maar grillerig klink'. Ek hou ook nie van die 
meeste ,-asie' -woorde nie, maar vind ,bepeinsing' tog nie 'n goeie alterna
tief nie. Sou ,besinning' nie beter gewees het nie? 'n Nogal interessante 
vertaling is die van imperiti met ,amateurs'. Dit is wel waar dat ons die 
woord ,amateurs' dikwels gebruik vir ,ceux qui n'y sont pas entierement 
verses' (De Luynes se vertaling) maar in Mrikaans het ,amateur' tog nog 
altyd betrekking op iemand wat iets nie vir betaling nie, maar uit lief
hebbery doen-soms selfs beter as die ,professionele'. Descartes het hier 
die ,ononderlegde' of ,onsaakkundige' in gedagte. 

Hier en daar het die vertaler sy telcs miskien te getrou gevolg en gebruik 
hy konstruksies wat onafrikaans is, vgl. ,En ek ontvlug nie die krag van 
hierdie argumente .. .' (p. 45). Die Latynse woord is hier ejji1gio wat De 
Luynes vertaal met ,eviter' (,je ne saurais pas . . . eviter la force de ce 
raisonnement'). In Mrikaans sou ,ontwyk' hier meer aanneemlik geklink 
het. Persoonlik vind ek ook die gebruik van ,eminent' of ,op eminente 
wyse' 'n probleemontwyking en sou elc ,voortreflik', ,uitnemend', ,op 
uitnemende wyse' verlcies het. Dit is waarskynlik 'n kwessie van smaak. 

Dit is egter kleinighede wat uiters selde steurend werk of die Mrikaanse 
vertaling minder begryplik maak. Seer sekerlik doen hulle weinig af van die 
,eminente' prestasie van die vertaler. 

Universiteit van Pretoria. P. C. COETZEE 
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